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RESUMO 

 

O programa da qualidade 5S tem por objetivo a organização, a limpeza, a eliminação de desperdícios 

otimizando assim o processo produtivo, juntamente com a autodisciplina dos colaboradores, obtendo uma 

melhora do local de trabalho e proporcionando um ambiente agradável e produtivo. Com origem no Japão 

após a segunda guerra é visto até hoje como o principal instrumento de gestão da qualidade e produtividade 

devido a sua eficácia. Este trabalho teve por objetivo a aplicação do programa 5S em uma unidade de 

alimentação e nutrição com o intuito de obter e apresentar os benefícios alcançados com as mudanças 

realizadas na implantação desta ferramenta da qualidade. Os colaboradores e a direção da empresa 

corresponderam de maneira positiva às mudanças propostas. Como resultados obtidos, pode-se destacar a 

organização do setor, liberação de espaço físico, motivação e envolvimento dos colaboradores durante do o 

processo de implantação de programa 5s. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ferramenta de qualidade; organização; disciplina. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O programa cinco sensos, mais conhecido como 5S, é considerado o passo inicial 
para a implantação de programas de qualidade. (CAMPOS, 1992). A nomenclatura 5S 
significa os cinco sensos que são abordados. Ela se baseia nas iniciais de cada senso 
escrito em japonês. As palavras são SEIRI (Utilização), SEITON (Ordenação), SEISOH 
(Limpeza), SEIKETSU (Asseio) e SHITSUKE (disciplina). (ISHIKAWA, 1986). 

O primeiro é o senso de utilização, o qual preconiza que a área de trabalho deve 
conter apenas as ferramentas necessárias para a realização da fabricação de determinado 
produto, e o que não estiver adequado é guardado corretamente ou descartado. 

O segundo é o senso da ordenação, busca o alinhamento das ferramentas e 
equipamentos de uma forma que possa haver um fluxo de trabalho sem movimentos 
desnecessários. Neste estágio já é possível perceber um aumento de espaço nos 
ambientes de trabalho e maior facilidade e rapidez para encontrar objetos. Os passos 
seguintes do método dizem respeito à adoção de procedimentos e rotinas de limpeza, 
treinamento de funcionários na busca do envolvimento de todos e identificação de rotinas 
que geram sujeira. 

O terceiro é o senso da limpeza, que objetiva conservar o ambiente de trabalho 
limpo, não permitindo que se torne atividade apenas quando estiver desorganizado. 

O quarto é o senso do bem-estar, visa a ergonomia do trabalho, favorecendo um 
layout padrão e técnicas adequadas às saúdes físicas, mentais e ambientais do funcionário. 

O quinto é o senso da autodisciplina. Por fim é preciso alcançar o estágio da 
autodisciplina, onde existe um senso comum de organização e limpeza, as rotinas deixam 
de ser uma obrigação, tornando-se um hábito. Todos adquirem a consciência dos 
benefícios do 5S não se permitindo o retorno da situação inicial, anterior a implantação do 
método. A estruturação do 5S é de fácil entendimento, sendo que o quinto senso 
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(autodisciplina), é o último a ser implantado, funcionando como elo de ligação com os 
demais (RIBEIRO, 2010). 

Para manter e melhorar o desempenho de suas operações, as empresas de serviços 
podem utilizar-se de diferentes recursos estratégicos (MELO FILHO et al., 2015), como o 
Programa 5S, que vem oferecendo resultados satisfatórios e com baixo custo de 
implantação (SHAH & WARD, 2003). O 5S vem para atuar num aspecto fundamental, as 
pessoas que integram o processo, visando com a mudança de comportamento, criando 
oportunidades para melhores resultados, maximizando a utilização dos recursos e 
melhorando a eficiência dos processos (SPIES et al., 2012). 

É um programa simples que visa à mudança no ambiente físico, nos processos e 
nas atitudes das pessoas através do envolvimento e comprometimento de todos. Assim, as 
organizações criam no programa 5S uma base para o desenvolvimento e melhoria da 
qualidade. Não só os aspectos de qualidade e produtividade, o programa também tem 
relação com os aspectos de organização da área de trabalho, gerando descarte dos itens 
sem utilidade, liberação de espaço, padrões de arrumação, facilitando ao próprio 
funcionário saber o que está certo e o que está errado, manutenção da arrumação, limpeza, 
áreas isentas de pó, condições padronizadas e disciplina necessária para realizar um bom 
trabalho, em equipe (WARWOOD & KNOWLES, 2004; GAPP et al, 2008; SANTOS JR et 
al, 2012). 

Não importando qual o tamanho da organização, os programas de qualidade são 
essenciais para empresas que procuram trabalhar de forma organizada e consciente. Entre 
estes programas de qualidade encontra-se o 5S que é tido como um método participativo 
e integrado, onde seus sensos agem interligados de maneira a proporcionar resultados 
surpreendentes em todos os aspectos, tanto na vida dos colaboradores quanto no ambiente 
organizacional. O programa transforma o comportamento e as atitudes das pessoas através 
do engajamento, envolvimento e comprometimento que surgem com a implantação e 
manutenção dessas ações (GODOY et. al., 2001) 

De acordo com Silva, et al., 2015 as principais vantagens do Programa 5S 
normalmente apontadas são: organização do ambiente de trabalho, redução do tempo de 
procura de materiais, melhoria dos processos de comunicação, redução de erros e falhas, 
redução do risco de acidentes, eliminação de desperdícios, melhoria da qualidade de vida 
no trabalho, do ponto de vista físico e mental. Pela sua filosofia, o programa também 
estimula o desenvolvimento de princípios como liderança e envolvimento de todos. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é demonstrar a eficácia do programa 5s em 
uma unidade de alimentação e nutrição (UAN), com o intuito de apresentar os inúmeros 
benefícios para a organização e qualidade dos processos. Contribuindo assim para difundir 
o programa nas demais áreas da UAN. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A implantação do programa 5s foi realizada em uma Unidade de Alimentação e 
Nutrição (UAN) de pequeno porte que atende em torno de 110 comensais por dia, contendo 
um quadro de funcionários de 5 pessoas trabalhando em escala de 12x36, localizada na 
cidade de Maringá/PR. Visando melhorar ainda mais seu ambiente de trabalho foi 
observado a necessidade de organizar uma área da UAN onde são armazenadas 
equipamentos e utensílios, embalagens e produtos dos mais diversos onde se encontram 
os maiores problemas com relação aos critérios estabelecidos pelo programa 5s e 
posteriormente ser difundido o programa nas demais áreas. Foi possível constatar-se a 
necessidade de melhorias e a viabilidade da implantação do programa 5S nesta área 
durante uma visita técnica nesta UAN.  

Inicialmente foi aplicado uma lista de verificação do programa 5s no qual foi avaliado 
os seguintes requisitos: 1 - existe material em desuso; 2 - existe informações em excesso 
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ou não usadas; 3 - bancadas de trabalho estão organizadas e possuem somente matérias 
necessários; 4 - os objetos pessoais estão separados dos materiais de trabalho, bem como, 
os equipamentos de proteção individuais (EPIs) estão guardados em local apropriados; 5 - 
piso encontra-se em condições adequadas; 6 - os procedimentos estão sendo seguidos; 7 
- todos os produtos estão identificados; 8 - ao final do expediente as pessoas verificam 
organizam o ambiente de trabalho em seguida foi atribuído uma pontuação a cada item 
avaliado de acordo com o cumprimento ou descumprimento do programa 5s sendo 0 = 
descumprimento sistemático, 1 = cumprimento parcial e 2 = cumprimento sistemático. Faixa 
de pontuação até 50% = regular, maior que 50% e menor 80%=bom, maior que 80% 
excelente.    

Antes da implantação do programa 5S os colaboradores passaram por treinamentos 
que já haviam participado em outras ocasiões, de palestras sobre o programa 5S, tendo 
com isso, uma boa noção do assunto e facilitando o treinamento realizado. Além de explicar 
sobre cada senso, falou-se sobre os benefícios e as mudanças que trariam para o ambiente 
de trabalho. O treinamento teve, também, por objetivo conscientizar todos os presentes da 
importância do programa para a empresa, visto que eles serão responsáveis pela 
continuidade do programa após a sua implantação. 

Com a aplicação do primeiro senso utilização houve a mobilização de todos os 
colaboradores da empresa para avaliar a utilização do que estava sendo guardado e o 
descarte de materiais desnecessários ao ambiente. Constatou-se que eram armazenadas 
muitas embalagens defeituosas, caixas de etiquetas de produtos fora de linha e inúmeros 
materiais sem utilização não pertencentes a este ambiente. Na realização desta etapa foi 
possível perceber que os funcionários estavam satisfeitos em retirar do ambiente materiais 
sem utilidade que ocupavam espaço.  

O senso de ordenação no ambiente utilizado como estoque de embalagens, 
equipamentos e utensílios foram instaladas prateleiras para comportar o material a ser 
guardado e que até o momento era armazenado em caixas de papelão empilhadas no chão. 
Etiquetou-se todas as prateleiras de forma a facilitar a identificação do estoque de modo 
que a sua utilização, a procura e o manuseio fossem facilitados. Separou-se as embalagens 
utilizadas diariamente das utilizadas somente em datas específicas. No senso de 
ordenação, a definição dos locais adequados para materiais e equipamentos trouxe 
grandes benefícios. Na prateleira de estoque, após a organização, e todos os materiais 
agrupados de acordo com sua especificação, foi possível perceber a praticidade de 
identificar a quantidade e tipo de cada item, bem como os itens em excesso e faltantes. 

Com relação ao senso de limpeza, nesta etapa do programa, ocorreu a limpeza geral 
do ambiente da empresa e a busca pela eliminação das fontes de sujeira. 

Já senso de asseio após a implantação dos primeiros três sensos, as mudanças 
feitas contribuíram com um espaço físico otimizado e um ambiente limpo e mais organizado 
aumentando a autoestima e o bem-estar buscando assim pelo real significado do quarto 
“S”, o senso de saúde. Nesta etapa do programa, além das mudanças físicas, percebeu-se 
a mudança comportamental dos colaboradores. Pôde-se perceber a preocupação dos 
colaboradores em manter o ambiente limpo e evitar o acúmulo de materiais desnecessários. 

Quanto ao senso da autodisciplina, buscou-se possibilitar a continuação e avaliar o 
desempenho do programa 5S. Elaborou-se um cronograma de auditorias determinando-se 
uma auditoria mensal, aplicada por um dos colaboradores, utilizando-se uma lista de 
verificação do programa 5s definindo os pontos principais para verificação e atribuindo uma 
nota ao final de cada auditoria. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Para a implantação do programa do 5S em UAN, primeiramente, foi necessária a 
realização de um levantamento com o intuito de avaliar a situação inicial do ambiente. Essa 
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análise foi necessária para a identificação dos problemas existentes e verificação da 
possibilidade de implantação do programa. Uma parte importante do levantamento foi o 
registro fotográfico, pois permitiu a comparação com os resultados obtidos ao final da 
implantação. A imagens abaixo, mostram o estoque no dia da primeira visita. 

 

 
Figura 1: Caixas vazias e embalagens misturadas, utensílios e equipamentos em desuso pela 

Unidade de Alimentação e Nutrição. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Figura 2: Caixas vazias e embalagens misturadas, utensílios e equipamentos em desuso pela 

Unidade de Alimentação e Nutrição. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Conforme figura 1 e 2 percebe-se a necessidade de organizar o ambiente pois devido 

à disposição atual dos itens, além de dificultar a visualização e identificação dos mesmos, 
dificulta a circulação de pessoas por estarem espalhados de maneira desordenada. 

A segunda parte da avaliação inicial do ambiente foi a aplicação da lista de 
verificação do programa 5s o questionário foi realizado junto aos colaboradores da UAN. 
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Os cinco sensos do programa foram abordados e pôde-se avaliar os pontos que 
apresentaram necessidades de mudanças conforme apresentado no gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 01: Faixa de pontuação até 50%= regular, maior que 50% e menor 80%=bom, maior que 

80% excelente foi possível observar melhoras significativas após a implantação do programa 5s. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Percebe-se, segundo o gráfico 1, uma significativa mudança na avaliação antes 

apresentava um percentual 18,8% e após o a implantação do programa 5S obteve um 
percentual de 87,5% foi possível observar que o ocorreram melhorias como a redução de 
materiais em desuso a disposição dos materiais de maneira que cada embalagem tenha 
um lugar próprio, visível e de fácil identificação facilitando o seu acesso. A dificuldade de 
encontrar e armazenar produtos também apontou uma melhora significativa. Também 
ocorreram mudanças satisfatórias com relação as questões de limpeza do ambiente, na 
higiene do local de trabalho durante a implantação do programa. 

Não houveram mudanças na avaliação antes e após a implantação do programa 5s 
na questão 5, o piso encontra-se em condições adequadas, neste caso seria necessária 
uma manutenção estrutural para atender este item da lista de verificação do programa 5S. 

As várias embalagens de tamanhos diferentes no estoque para um mesmo produto, 
todas foram devidamente separadas. Os produtos mais utilizados foram dispostos nas 
prateleiras mais acessíveis e próximos do setor de produção enquanto os utilizados 
eventualmente foram acomodados no armário. Guardou-se devidamente decorações da 
unidade, de datas como Natal e Páscoa, que antes ficavam misturados com o resto do 
estoque. 

Na implantação do 5S com a participação de todos os colaboradores, organizou-se 
as embalagens e produtos por tamanho e necessidade de utilização (Figura 02). Como há 
no estoque da empresa várias embalagens de tamanhos diferentes para um mesmo 
produto, todas foram devidamente separadas. Os produtos mais utilizados agora são 
dispostos nas prateleiras mais acessíveis e próximos do setor de produção enquanto as 
utilizadas eventualmente foram acomodadas nas prateleiras mais altas. Guardou-se 
devidamente decorações da loja, de datas como Natal e Páscoa, que antes ficavam 
misturados com o resto do estoque. 
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         Figura 1: Após a implantação do programa 5s. 
          Fonte: Dados da pesquisa 

 

Este trabalho, bem como os resultados obtidos com a implantação do programa 5S 
podem ser relacionados com a implantação do programa citadas por SILVA (2015) em uma 
empresa de confecção onde as significativas melhorias na parte organizacional alcançadas 
com o 5S demonstram a importância desta ferramenta na gestão da qualidade para a 
empresa e evidencia a importância da participação e envolvimento de todos os 
colaboradores no processo para o sucesso e a manutenção do programa. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que o programa 5S 
mostrou ser uma excelente ferramenta caracterizada pela simplicidade, que pode ser 
aplicada em empresas de qualquer porte, pois sua implantação é fácil, de baixo custo, mas 
muito eficiente, proporcionando grandes melhorias no ambiente de trabalho tanto para a 
empresa como para os colaboradores.  

A liberação de espaço físico, aumento na área de circulação de pessoas, melhor 
visualização e fácil identificação dos materiais armazenados, melhor controle de estoque 
são resultados rapidamente perceptíveis com a implantação dos primeiros três sensos. Os 
sensos de asseio e principalmente o senso de disciplina necessitam de uma maior atenção 
para a manutenção e continuidade do programa. 

A aplicação do programa 5S tornou a rotina dos funcionários mais agradável e o 
ambiente de trabalho mais harmonioso. Com melhores condições para desenvolver suas 
atividades, o profissional se mantém motivado, seu rendimento melhora e aumenta seu 
nível de comprometimento com a organização. Estudos futuros que possam quantificar o 
aumento de produtividade e a redução do absenteísmo obtidos através da aplicação do 5S 
podem contribuir significativamente para a adoção do programa por um maior número de 
empresas, o que impacta diretamente na qualidade de vida de seus colaboradores. 
 

5. REFERÊNCIAS 
 
CAMPOS, V. F. Qualidade Total: Padronização de empresas de Belo Horizonte. 
Fundação Cristiano Otoni, 1992. 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

GAPP, R., FISHER, R. e KOBAYASHI, K. Implementing 5S within a Japanese context: an 
integrated management system. Management Decision. v. 46, n. 4, p. 565-579, 2008. 
 
GODOY, L.P.; BELINAZO, D.P. & PEDRAZZI, F.K. Gestão da qualidade total e as 
contribuições do programa 5S’s. ENEGEP, 2001. 
 
MELO FILHO, L. D. R.; COELHO, M.; GONÇALVES, C. A.; GOSLING, M. Estratégia de 
gestão de plataformas em serviços: caso de uma empresa de design de ambientes. 
GEPROS: Gestão da Produção, Operações e Sistemas, v. 10, n. 1, p. 49-68, 2015. 
 
RIBEIRO H. Guia de implantação dos 5S, como formar a cultura do 5S na empresa. São 
Caetano do Sul: PDCA editora, 2010. 
 
SANTOS JR, P.; BARBOSA, J.; PRATES, G. Implementação de um sistema 5S em 
empresa do ramo moveleiro localizada na região de Itapeva SP. Qualit@as Revista 
Eletrônica. v.13, n.1, p. 1-14, 2012. 
 
SHAH, R.; WARD, P.T. Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance. 
Journal of Operations Management. v. 21, n. 2, p. 129-149, 2003. 
 
SILVA, A. L. E.; REIS, L. V.; SANTOS, L. M. A. L.; PEREIRA, I. S. Percepção e análise do 
programa 5S em uma empresa prestadora de serviço. Gestão da Produção, v. 11, n.3, p. 
23-37, 2015. 
 
SILVA, C.E. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE 5S EM EMPRESA DE 
CONFECÇÕES. Disponível em Acesso em 03 de julho de 2019. 
 
SPIES, B. R.; FORNARI, C.; BELLAVER, I.; MEINERZ, N. C.; COSTA, T. H. C. 
Implantação do programa 5S em uma indústria de alimentos (Estudo de Caso). In: 
SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, n. 19, 2012, Bauru. Anais... Bauru: 
SIMPEP, 2012. 
 
WARWOOD, S.J.; KNOWLES, G. An investigation into Japanese 5S practice in UK 
industry. The TQM Magazine. v. 16, n. 5, p. 347-353. 2004. 


