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RESUMO 

 

As empresas buscam cada dia mais por qualidade, estabilidade, economia e redução do 

impacto ambiental durante a produção e instalações, entretanto, segundo a CONAMA, a 

construção civil gera muitos resíduos sólidos durante a fase de instalações elétricas. Sendo 

assim, visando melhorar estes aspectos e tornar o ambiente de trabalho mais produtivo, foi 

desenvolvido a proposta de aplicação da metodologia 5 S em um canteiro de obras na fase de 

instalações elétricas através de revisão bibliográfica baseada em autores renomados sobre o 

tema e que tenham aplicado e validado a metodologia em outros cenários. O resultado obtido 

foi uma proposta com seis etapas definidas e um quadro de avaliações que possui os conceitos 

dos 5S para análise dos setores de implantação do programa. Por intermédio destes, espera-se 

uma melhora significativa tanto na qualidade do produto quanto na qualidade de vida dos 

colaboradores, juntamente com aumento dos lucros das empresas que implantarem esse 

programa. 

 

Palavras-chave: Economia. Metodologia 5S. Produtividade. 

 

 

QUALITY MANAGEMENT: A PROPOSAL FOR THE APPLICATION OF 5S 

METHODOLOGY IN A CONSTRUCTION SITE IN THE PHASE OF ELECTRICAL 

INSTALLATIONS. 

 

ABSTRACT 

 

The companies are seeking more every day for quality, stability, economy and reduction of 

environmental impact during production and installations, however, according to CONAMA, 

construction generates many solid waste during the phase of electrical installations. Therefore, in 

order to improve these aspects and make the work environment more productive, a proposal was 

made to apply the 5 S methodology in a construction site in the electrical installations phase 

through a bibliographic review based on renowned authors on the subject and having applied and 

validated the methodology in other scenarios. The result was a proposal with six defined stages 

and a table of evaluations that has the concepts of 5S to analyze the sectors of implementation of 

the program. By means of these, a significant improvement is expected in both the quality of the 

product and the quality of life of the employees, together with an increase in the profits of the 

companies that implement this program. 

 

Keywords: Economy. Methodology 5S. Productivity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A busca pela qualidade, em um mundo cada vez mais competitivo, é um dos pontos 

que as empresas e instituições procuram com mais rigor a cada dia. Toda organização deseja 

estabilidade em seu ramo de negócio, mas a partir do momento que necessita de recursos 

humanos para alcançar seus objetivos, deve-se analisar e implantar conceitos e práticas 

gerenciais (Calliari & Fabris, 2011).  

Atualmente, o Brasil sofre com uma crise econômica forte, onde, segundo a ABINEE 

(2017), todos os setores da indústria elétrica sofreram queda devido alta e crescente taxa de 

desemprego, juros elevados, crédito contraído e a redução de investimentos tanto do setor 

público quanto do setor privado. Outro ponto é que, de acordo com o CONAMA (307/2002), 

uma parte dos resíduos sólidos gerados na construção civil ocorre durante a fase de 

instalações elétricas.  

Destarte, é necessário a implantação de sistemas de gestão de qualidade para melhorar 

a qualidade do produto final, reduzir desperdícios, custos e principalmente o impacto 

ambiental; e o programa 5S é um dos planos estratégicos iniciais, pois é o ponto de partida 

para o gerenciamento (BICALHO, 2009; SANTOS et al. 2006). 

O programa 5S é um programa que surgiu na década de 1950 no Japão, pós segunda 

guerra mundial, onde o país precisava se recuperar com poucos recursos naturais e enfrentar 

diversos problemas econômicos (Luiz; Vito, 2011, p. 1). Para conseguir se reerguer, o Japão 

utilizou a indústria como principal fonte de recuperação econômica e, para aumentarem a 

produtividade e a qualidade de vida dos envolvidos necessitavam combater a sujeira das 

fábricas e a desorganização estrutural, criaram assim o programa 5S (Campos R. , 2005, p. 3). 

Segundo Campos (1992), o programa 5S visa mudar a maneira de pensar das pessoas 

na direção de um melhor comportamento para toda a vida. O programa 5S não é somente um 

evento episódico de limpeza, mas uma nova maneira de conduzir a empresa com ganhos 

efetivos de produtividade. 

Portanto, vê-se a necessidade de desenvolver um manual de aplicação do programa 5S 

em um canteiro de obras na fase de instalações elétricas, otimizando e criando maneiras de 

validar indicadores e formas de aplicação da metodologia.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 O PROGRAMA 5S 

 

O programa 5S é de fácil entendimento, porém de difícil implantação, uma vez que é 

preciso aceitação e mudanças no comportamento, hábitos e atitudes dos funcionários. A Sigla 

5S's deriva de 5 palavras japonesas: Seiri (senso de utilização); Seiton (senso de organização); 

Seiso (senso de conservação); Seiketsu (senso de saúde) e Shitsuke (senso de autodisciplina). 

(GAVIOLI; SIQUEIRA; SILVA, 2009). 

Ele prepara um caminho para o sistema de gestão da qualidade e da produtividade, 

abordando e agindo sobre o ambiente físico e social. Para iniciar o desenvolvimento 

e implantação do mesmo, não se deve esperar que seja editado um plano perfeito, 

sendo assim é aconselhável tomar-se a iniciativa e a partir daí desenvolver-se a 

melhoria contínua (DUARTE, 2006 apud  LAZZAROTTO et al., 2011, p. 3).  

 

2.1.1 Senso de utilização (Seiri) 

 

O senso de utilização, conhecido como senso de arrumação ou seleção, é a união de 

“Sei”, que significa “organizar” e “Ri”, que se refere a “lógica” ou “razão”.  

Conforme Camargo (2011), organizar é separar aquilo que é necessário do que não é 

necessário; após esta separação, deve-se dar um destino para todas aquelas coisas que não são 

mais úteis para aquela atividade ou ambiente. Campos (2005) ainda defende que não se deve 

eliminar somente desperdícios com materiais, mas também com tarefas desnecessárias e essas 

escolhas devem ser feitas de acordo com o esquema abaixo (Figura 1):  

 

Figura 1: Esquema para classificação de itens necessários e desnecessários (Campos R. , 2005). 
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Obtendo como base Campos (2005), para que esse senso funcione essa análise deve-se 

tornar um hábito. Guardar materiais é um instinto natural e algumas medidas e ações são 

necessárias para vencê-lo, como: analisar tudo que está no local de trabalho, separar o que é 

necessário do que não é e verificar sua utilidade (materiais quebrados, obsoletos, materiais 

estocados em excesso), adequar os estoques às necessidades (devolver ao almoxarifado o 

excedente dos materiais estocados no setor), compartilhar os materiais de trabalho com outros 

setores e colegas e criar rotinas para limpeza (Parte da jornada diária de trabalho, dia da 

limpeza etc), entre outras medidas.  

Com a  implantação deste senso, benefícios como liberação de espaços físicos, redução 

de custos com compras desnecessárias, redução de acidentes de trabalho, aumento de 

produtividade, ambiente organizado e de fácil limpeza, são notados. Para que esse processo se 

torne mais visual e assim aumente a adesão dos funcionários é interessante tirar fotos 

comparativas, antes e após a aplicação da metodologia.  

 

2.1.2 Senso de organização (Seiton) 

 

O senso de organização (Seiton) é derivado das palavras organização (Sei) e imediato 

(Ton). Essa etapa se baseia em arrumar e ordenar aquilo que permaneceu no setor após a 

execução do Seiri, ou seja, o material considerado necessário.  

Camargo (2011) defende que ordenar é o ato de guardar de acordo com a facilidade e 

frequência de uso, sempre com o objetivo de facilitar o acesso, para que o ambiente apresente 

aspectos mais confortáveis e agradáveis, melhorando assim a produtividade e tornando os 

processos menos cansativos.  

Assim como os demais sensos, esse exige comprometimento do pessoal envolvido, 

pois ele deve ser exercido diarimente com hábitos do tipo: se desorganizou, organize; se usou, 

deixe como antes; se irá utilizar, deixe com fácil acesso;. Todavia, o conceito de organização 

pode ser subjetivo, sendo necessário a sitematização do senso com algumas medidas para 

serem seguidas: analisar onde e como guardar os materiais, padronizar nomenclatura e 

identificação visual (utilizar cores, rótlos, simbolos), retornar tudo ao local de origem após o 

uso, elaborar mapas de risco do ambiente, entre outros.  (Campos, 2005, p. 5). 

A implantação deste senso traz algum benefícios ao local de trabalho, por exemplo: 

racionalização do espaço, acesso fácil e rápido por qualquer pessoa a materiais e 

equipamentos, redução de custo com duplicidade de estoque e melhora do ambiente reduzindo 

esforço físico e mental. 
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2.1.3 Senso de conservação (Seiso) 

 

O senso de conservação ou senso de limpeza consiste nas medidas realizadas para   

não sujar o ambiente de trabalho, para que assim não seja necessário limpar. Campos (2005) 

defende, ainda, que esse senso deve se estender também para a informação, garantindo que 

dados não úteis e dispersos não afetem a tomada de decisão. 

A limpeza precisa ser sitemática, identificando as causas da sujeira e do mau 

funcionamento dos equipamentos, bloqueado-as para que esses problemas sejam eliminados. 

Para que isto ocorra de forma clara e precisa, é indispensavél a consientização dos 

funcionários, além da elaboração de rotinas de limpeza, regras para manutenção da limpeza, 

estabelecimento de locais para coleta de lixo, estimular a manter a limpeza e verificação da 

execução das regras (Campos, 2005, p. 6). 

Com a aplicação do terceiro S a empresa terá maior espaço e um ambiente mais 

higiênico, agradável e confortável, maior durabilidade dos equipamentos, redução de 

acidentes e, consequentemente, diminuição de desperdício com a melhoria da imagem da 

instituição. 

 

2.1.4 Senso de saúde (Seiketsu) 

 

O senso de saúde conhecido como senso de higiene e integridade somente é alcançado 

com a prática dos sensos anteriores, juntamente com ações rotineiras e habituais de higiene, 

segurança no trabalho, saúde pessoal e padronização das atividades. 

A relação interpessoal é de extrema importância nesse senso, assim como nos demais, 

pois não trata apenas de saúde física, mas também mental. Portanto, um ambiente saudável, 

limpo, sem ruídos e confortável faz com que a qualidade de vida aumente e consequentemente 

a saúde mental melhore. Assim como os demais sensos, este também necessita de 

padronização, e para alcançar os resultados existem algumas maneiras para executá-lo: tornar 

os demais "S" rotina, estar atento as condições do ambiente de trabalho (iluminação, 

ventilação ergonomia, etc.), promover respeito mútuo, criando ambiente propício ao 

relacionamento interpessoal, adotar e conscientizar sobre os hábitos de cuidado com a saúde e 

higiene pessoal, promover um ambiente harmonioso, entre outros. (Campos, 2005, p. 6). 
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A implantação desse senso traz melhoria da qualidade de vida no trabalho, do 

relacionamento interpessoal e produtividade, além de diminuir o absenteísmo e maior 

aceitação e respeito pelas legislações de segurança do trabalho. 

 

2.1.5 Senso de autodisciplina (Shitsuke) 

 

O senso Shitsuke, conhecido como senso de autodisciplina, educação ou 

comprometimento, caracteriza-se pelo desenvolvimento mental, moral e físico, para a 

disciplina inteligente, que é o respeito a si próprio e aos outros. (SANTOS et al., 2006, p. 03). 

Para Campos (2005), esse “S” faz com que haja a manutenção e melhoria da prática 

dos 4S anteriores e conta com o comprometimento de todos os membros envolvidos no 

programa, não excluindo os administradores e supervisores, que são aqueles que interferem 

diretamente no comportamento dos colaboradores. Para a prática desse senso é interessante a 

elaboração de procedimentos documentados, rotinas de trabalho e treinamento constante. 

Algumas ações podem ser tomadas para sua aplicação: compartilhar objetivos, visão e 

valores; não esconder errros; tomar providências para consertar os erros; elaborar normas 

claras e objetivas, realizar auditorias internas para medir aplicação dos 5S, cumprir as rotinas 

com paciência e persistência, melhorar as comunicações em geral, criar mecanismos de 

avaliação e motivação, treinar com paciência e persistência, participar dos programas e 

treinamentos. 

O ser humano é muito resistente a mudanças, sendo assim, o Shitsuke é o senso com 

maior nível de dificuldade, já que é preciso alterar e moldar a cultura organizacional do 

funcionário.  

Com a implantação do quinto “S” a empresa garante a melhoria no desenvolvimento 

pessoal e profissional dos envolvidos, no relacionamento interpessoal, na qualidade de vida, 

no cumprimento de normas e padrões, aumentando assim a responsabilidade de cada 

funcionário envolvido no processo.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) disponibiliza o manual (O 

MÉTODO 5S) que exibe um roteiro com procedimentos para a implantação do 5S, dividido 

em 6 etapas, demonstradas a seguir: 
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1ª etapa: Equipe de implantação formada por 3 pessoas ou mais, de diferentes 

setores da instituição. Essa equipe deve ter disponibilidade para gerir o processo, orientando, 

esclarecendo dúvidas e realizando acompanhamento. 

2ª etapa: Planejamento. A equipe de implantação deve elaborar planos, cronogramas 

e processos, devem determinar as ferramentas que serão utilizadas e dividir as tarefas e 

responsabilidades.  

3ª etapa: Fotos e registros. Será registrado, através de fotos e relatórios, todas as 

áreas que serão analisadas, principalmente as que necessitam de melhoria. Posteriormente, a 

equipe deve se reunir e discutir as falhas, ações para correção e dar sugestões de melhorias 

baseadas nas fotos.  

4ª etapa: Reunião. Será realizada uma reunião com a equipe e com os funcionários da 

empresa para apresentar o programa 5S, informando a importância de implantação do mesmo 

e conscientizando que a participação de todos é fato necessário para a excelência do 

programa.  

5ª etapa: Implantação.  Após a realização das 4 etapas anteriores o programa será 

implantado com a divisão das responsabilidades de acordo com as áreas de trabalho, com 

mapas e checklist de acompanhamento do trabalho. A equipe responsável pela implantação 

deverá estar sempre disposta a esclarecer dúvidas, citar exemplos e explicar as atividades 

definidas para cada um e também sobre o programa. 

6ª etapa: Acompanhamento. A equipe responsável pela implantação deverá 

organizar visitas periódicas nas áreas de implantação para verificar os pontos positivos e 

negativos. Deve manter o pessoal sempre motivado com premiações ou métodos de 

reconhecimento, mostrando a eles a importância do programa 5S. 

A partir destas etapas, a metodologia foi modificada para ser aplicada em um canteiro 

de obras na fase de instalações elétricas.  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para que utilização do manual da Anvisa (2005, p. 16), fique de forma clara para 

implantação da metodologia 5 “S”, foram feitas algumas considerações em cada etapa 

descrita. 

1ª etapa: Equipe de implantação. Deve ser formada por pessoas responsáveis, 

comprometidas e com conhecimento sobre o método e sua implantação.  Pessoas com perfil 
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de liderança são essenciais para essa tarefa, pois possuem poder de persuasão, convencimento 

para com os demais colaboradores. Conforme Manual da Anvisa (2005, p. 16), são 

necessárias pessoas de diferentes setores da empresa, para que pontos de vista diferentes 

possam ser analisados, no caso de um canteiro de obras na fase de instalações elétricas, essa 

equipe pode estar dividida em gerência, supervisão e operação. Dessa equipe deve haver um 

coordenador, que é o responsável pelo setor da qualidade da empresa (LUIZ, Douglas; VITO, 

Marcio, 2011). 

2ª etapa: Planejamento. Nessa etapa a equipe de implantação deve mapear quais são 

os setores do canteiro e descobrir quais as melhorias devem ser feitas de imediato em cada 

um, além de que essa atitude facilita o controle da implantação e a realização de auditorias. A 

criação de planos para treinamentos, métodos para realização das demais etapas, auditorias e 

padronizações de identificação, marcações e organização, são pontos que devem ser 

discutidos.   

Deve-se também estipular os prazos para início de implantação, para que os 

indicadores estipulados sejam alcançados, para realização de treinamentos, para realização 

dos ciclos de auditoria, tarefas que cada setor ou pessoa deve executar para aplicação dos 5 

“S”. Podem ser estabelecidas também rotinas de trabalho (processo de produção), limpeza do 

ambiente, além de premiações para aqueles que cumprirem a meta estabelecida.  

3ª etapa: Fotos e registros. Para garantir um histórico da implantação do 5 “S” na 

empresa, realiza-se em cada setor o registro de fotos que serão posteriormente utilizadas para 

análise de melhorias nas apresentações dos resultados e sensibilização dos colaboradores nos 

treinamentos e divulgações em geral. Nessa etapa devem ser realizados registros de locais do 

canteiro onde serão ou poderão ser realizadas melhorias, como a região de trabalho, local de 

guarda de ferramentas, EPIs e materiais. 

4ª etapa: Reunião. Para o início da implantação deve ser feita uma reunião com todos 

os colaboradores, com o intuito de capacitá-los para a execução do plano, mostrando-lhes os 

benefícios do programa, sua importância e convencendo-os que de que todos devem participar 

ativamente. Após isso, devem ser feitas reuniões semanais para que seja analisado e discutido 

o andamento das metas estipuladas e reforçando a importância do programa, para que este não 

seja esquecido ou deixado de lado. Quando o programa 5 “S” já estiver difundido entre todos 

no canteiro, as reuniões poderão ser realizadas em quinzenas ou mensalmente, ficando a 

critério da equipe de implantação e auditoria. Nas reuniões deve-se mostrar os resultados 

conquistados desde o início da implantação. 
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5ª etapa: Implantação. Após a realização das etapas anteriores, inicia-se efetivamente 

a implantação do programa. As responsabilidades e tarefas de cada um no canteiro devem ser 

dividas. A equipe de implantação deve estar sempre disponível para sanar dúvidas e ajudar os 

colaboradores no processo. Deve ser disponibilizado os planejamentos de organização de cada 

setor e de produção, para que fique visível para os participantes como o ambiente deve ser 

organizado e como deve ocorrer o processo de produção. 

Para que a implantação fique de maneira organizada e eficaz, pode-se adotar a 

implantação senso a senso, dessa maneira a compreensão dos colaboradores se torna mais 

fácil, não os deixando confusos e sobrecarregados. 

6ª etapa: Acompanhamento. A etapa de acompanhamento é uma das mais 

importantes do processo. A equipe organizadora deve fazer visitas nas áreas do canteiro onde 

está sendo implantado o programa e deve também verificar os pontos positivos e negativos, 

para isso pode-se utilizar o quadro de avaliação disponível no anexo 1, nesse quadro estão 

contempladas questões genéricas para análise em qualquer etapa da fase de instalações 

elétricas no canteiro e também para qualquer tipo de processo. Com o quadro, podem ser 

realizadas avaliações de quais pontos necessitam de melhoria, e quais medidas devem ser 

tomadas.  

Através do levantamento realizado com o quadro de avaliação, faz-se a análise dos resultados 

que estão sendo encontrados com a implantação do programa. Vale ressaltar que a equipe 

deve ser cautelosa no momento da vistoria do canteiro, para que os colaboradores não se 

sintam coagidos em caso de falha na execução do plano 

Com todas as etapas realizadas, pode-se realizar esse ciclo de implantação de forma 

anual ou bienal, para que haja sempre renovação na equipe, nas ideias para melhoria da 

qualidade e para que o programa não se torne algo esquecido. Dessa forma, fica garantido que 

os benefícios do programa sejam sempre constantes. 

Segundo o Manual a Anvisa (2005, p. 16), o custo para implantação dessa 

metodologia é baixo, dependendo apenas do número de pessoas envolvidas, da estrutura física 

e situação da empresa e envolvimento das pessoas no processo, pois quanto mais rápido os 

colaboradores se mobilizarem e implantar, menores serão o tempo e custos da implantação. 

Para Marshall Jr et all (2007), os principais resultados esperados no programa 5S são: 

eliminação de estoques intermediários, eliminação de documentos sem utilização, melhoria 

nas comunicações internas, melhoria nos controles e na organização, maior aproveitamento 

dos espaços, melhoria do layout, maior conforto e comodidade, melhoria do espaço visual das 

áreas, mais limpeza em todos os ambientes, padronização dos procedimentos, maior 
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participação dos colaboradores, economia de tempo e esforço, melhoria geral do ambiente de 

trabalho. 

A implantação do 5 “S” traz também em seu conjunto a redução do risco de acidentes 

em 70% por conta da padronização e organização, o aumento da produtividade de 15 a 50% 

pela otimização do layout interno, redução de 20 a 50% na movimentação excessiva, tendo 

uma grande melhoria no comprometimento e disciplina dos trabalhadores dos trabalhadores. 

(LEE, 2006 apud RIBEIRO, 2009, p. 38). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo propor a implantação do Programa 5S em todos os 

setores de um canteiro de obras na fase de instalações elétricas, para que possa reduzir 

desperdícios, custos com produção, impactos ambientais e para que haja melhora na qualidade 

de vida e do trabalho. 

Foi de grande importância este estudo para que empresas do setor de serviços em 

eletricidade ou congêneres possam utilizar essa proposta para melhorarem seus serviços e 

produtos, pois como Campos (2005) defende o 5S é uma ferramenta simples, baixo custo que 

apresenta resultados a curto prazo, sendo aplicável em qualquer setor, seja ele indústria, 

construção civil, escolas, repartições públicas etc. 

Além disso, podemos destacar que o conhecimento adquirido durante a construção 

deste trabalho foi de grande contribuição para formação pessoal, profissional e acadêmica, 

visto que não foram encontrados modelos específicos para o canteiro de obras na fase de 

instalações elétricas. 

Por fim, espera-se que este trabalho não sirva apenas como subsídio para empresas, 

mas também para acadêmicos, pesquisadores e profissionais que se interessem pela 

metodologia e suas aplicações em diversas áreas, com um processo detalhado das ações a 

serem tomadas e das metas a serem alcançadas com a implantação da metodologia 5 “S”. 
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ANEXO 1 – Quadro de avaliação do programa 5S 

 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 5S NO CANTEIRO DE OBRAS NA FASE DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Pontuação:                             1 ponto - RUIM  
2 pontos - 
REGULAR 

3 pontos - BOM 
4 pontos - 

ÓTIMO 
0 pontos - Não 

aplicável 

1º S – ORGANIZAÇÃO (SEIRI) Ruim Regular Bom Ótimo N/A OBSERVAÇÕES 
1- Existem materiais e/ou 
equipamentos desnecessários no local 
de trabalho? 

          
  

2- O canteiro está limpo, organizado e 
desimpedido nas vias de circulação no 
que depende da colaboração da 
equipe? 

          

  

3- Os dados ou informações disponíveis 
(projetos) estão atualizados? 

          
  

4- Há materiais espalhados pelo chão, 
proporcionando risco de acidentes ou 
demonstrando desorganização? 

          
  

5- Existem objetos pessoais no local de 
trabalho? 

            

Pontuação    

2º S – UTILIZAÇÃO (SEITON)  Ruim Regular Bom Ótimo N/A OBSERVAÇÕES 
1- Os materiais/objetos/equipamentos 
estão em locais adequados e 
organizados? 

          
  

2- Os locais onde os materiais são 
guardados/alocados estão identificados 
corretamente? 

          
  

3- Uso das adequado dos locais para 
descarte de entulhos e materiais 
recicláveis? 

          
  

4- Projetos de execução estão de fácil 
acesso? 

          
  

5- De modo geral o canteiro, encontra-
se organizado? 

          
  

Pontuação    

3º S – CONSERVAÇÃO (SEISOU)  Ruim Regular Bom Ótimo N/A OBSERVAÇÕES 
1- Os materiais, máquinas e 
equipamentos estão em boas 
condições de limpeza? 

          
  

2- O chão está limpo? Há materiais 
jogados no chão? 

          
  

3- As informações que circulam no 
ambiente são úteis? 

          
  

4- Os equipamentos estão com as 
manutenções em dia? 

          
  

5- No geral o canteiro está limpo?           
  

Pontuação    

4º S – SAÚDE (SEIKETSU)  Ruim Regular Bom Ótimo N/A OBSERVAÇÕES 
1- Há iluminação suficiente para 
executar o trabalho? 
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2- Os banheiros e refeitório encontram-
se em bom estado de conservação por 
parte dos usuários?  

          
  

3- Os EPIs estão sendo utilizados de 
maneira correta? 

            
4- O local de trabalho está seguro, sem 
riscos iminentes de acidentes? 

            
5- Há uma boa relação entre os 
membros da equipe? 

            

6- Os colaboradores utilizam uniforme?             
7- O uniforme está em bom estado de 
conservação? 

            
8- Os colaboradores zelam pela limpeza 
do seu ambiente de trabalho? 

            

Pontuação    

5º S – AUTO-DISCIPLINA 
(SHITSUKE)  

Ruim Regular Bom Ótimo N/A OBSERVAÇÕES 

1- Os materiais e/ou equipamentos são 
recolhidos após o expediente? 

          
  

2- Os equipamentos estão sendo 
desligados nos horários em que não há 
atividades? 

          
  

3- São deixados materiais em locais 
onde não serão utilizados? 

          
  

4- Os materiais de uso comum, quando 
não estão sendo mais utilizados, são 
colocados nos locais determinados? 

          
  

5- Todos estão utilizando crachá ou 
identificação? 

          
  

6- Todos estão utilizando uniforme?           
  

7- Os colaboradores demonstram se 
importar com o cumprimento dos 
requisitos do programa 5S? 

          
  

Pontuação    

PONTUAÇÃO GERAL   
NOTA 0 - Item que não se aplica ao departamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
NOTA 1 - Corresponde a inexistência, desconhecimento em relação a um determinado requisito ou situação, indicando nível 
precário de gerenciamento do Programa 5s, quanto a questão considerada; 
NOTA 2 - Atribuída quando estiver em curso uma providência em relação à questão considerada. Indica um nível mediano de 
gerenciamento, ainda não satisfatório; 
NOTA 3 - Corresponde a um item efetivamente implantado, ainda em fase inicial e indica uma boa situação, tendendo a um 
aperfeiçoamento contínuo do Programa 5s;                                                                                  
NOTA 4 - Corresponde a um item efetivamente implantado, em pleno funcionamento sem a necessidade de mudanças a curto 
prazo; 
PONTUAÇÃO - Soma das notas divido pela quantidade de itens aplicáveis. 
PONTUAÇÃO GERAL - Soma das pontuações de cada "S". 
OBS: Para  aprovação em cada "S" é necessário no mínimo 3 pontos, sendo na pontuação geral a pontuação de no mínimo 15 
pontos 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos de Niftysol (2017) 


