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RESUMO

SANTOS, Gabriela Alves; NIQUELE, Thaisa Minson. IMPLANTAÇÃO DE
METODOLOGIA – PROGRAMA 5S EM UMA METALÚRGICA DO NOROESTE DO
PARANÁ. 2018. 42 Páginas. Estudo de Caso. (Engenharia de Produção) –
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá, MARINGÁ, 2018.

Este trabalho de conclusão de curso apresenta um estudo de caso dedicado a
implantação do programa 5S em uma empresa do ramo metalúrgico, com base em
pesquisas bibliográficas e visitas técnicas. O intuito deste estudo é incentivar,
instigar e conscientizar todos os envolvidos da empresa com o objetivo de atender
as necessidades dos clientes, bem como as dos colaboradores e também dos
fornecedores. Tem como pretensão entender a teoria do programa 5S e aplica-lo de
uma forma minuciosa, para isto foi abordado vários conceitos de qualidade, oriundos
de autores reconhecidos sobre o tema, e assim utilizando para agregar
conhecimentos aos envolvidos e gerar importantes resultados, obtendo-se um plano
de ação para auxiliar no processo de implantação. Todos os colaboradores foram
treinados para identificar os problemas e definir as responsabilidades de cada um,
delegando tarefas. A implantação foi um marco importante dentro da empresa,
necessitando de dias de esforços sem precisar interromper o processo produtivo.
Concluiu-se que os objetivos foram alcançados, apesar de algumas resistências
encontradas durante a implantação, mas os resultados foram satisfatórios,
garantindo um ambiente mais limpo e organizado, amenizando riscos de acidentes e
doenças.

Palavras-chave: Qualidade, Programa 5S, Implantação.

ABSTRACT

This completion of course work presents a case study dedicated to the
implementation of the 5S program in a metallurgical company, based on
bibliographical research and technical visits. The purpose of this study is to
encourage, instigate and raise awareness among all those involved in the company
in order to meet the needs of customers, as well as employees 'and suppliers' needs.
It intends to understand the theory of the 5S program and applies it in a thorough
way, for it was approached several concepts of quality, from recognized authors on
the subject, and thus using to aggregate knowledge to the involved and generate
important results, a plan of action to assist in the deployment process. All the
employees were trained to identify the problems and define the responsibilities of
each one, delegating tasks. Deployment was an important milestone within the
company, requiring days of effort without interrupting the production process. It was
concluded that the objectives were achieved, despite some resistance encountered
during the implementation, but the results were satisfactory, ensuring a cleaner and
more organized environment, mitigating the risks of accidents and diseases.

Keywords: Quality, 5S Program, Implementation.
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1. INTRODUÇÃO
“Qualidade”, palavra de origem latim Qualitate, onde o conceito desenvolvido
por vários estudiosos visa o atendimento das necessidades dos clientes e do padrão
de produção e serviços feitos pela organização.
A qualidade está presente há muito tempo na sociedade, tendo como
exemplo os artesões que “participavam ativamente e tinham total controle de todos
os processos da linha de produção, atendiam seus clientes, tentavam compreender
e atender suas necessidades e produziam sob medida, ou seja, participavam desde
a concepção até o pós-venda”. (MARTINELLI, 2009, p.12)
O conceito de controle de qualidade, teve origem nos Estados Unidos na
década de 1920. Naquela época, destinava-se meramente a controlar ou limitar a
produção de itens defeituosos nos processos industriais (BERK, 1997). Em nossa
realidade, a sociedade de modo geral busca pela qualidade, seja no ambiente de
trabalho ou até mesmo em suas residências, todos querem um ambiente
organizado, que proporcione segurança e confiabilidade. As pessoas dão valor à
qualidade e buscam produtos cada vez melhores, e que satisfaçam as necessidades
impostas ao mercado.
Enquanto o Japão prosseguia com a sua revolução da qualidade nos anos
seguintes à Segunda Guerra, métodos estatísticos de controle de processo não
eram aplicados amplamente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também
reconheceram que outras filosofias de gerenciamento deveriam ser aplicadas ao
desafio da melhoria da qualidade. Esta combinação de filosofias administrativas
adicionais, todas visando a melhoria da qualidade, passou a ser conhecida como o
conceito de Qualidade Total. (BERK, 1997, pg. 15).
As empresas procuram pela qualidade pensando em satisfazer as
necessidades dos clientes e acima de tudo obter lucro. Para isso, é necessário ter
uma visão sistêmica, de modo que a qualidade deve começar desde o marketing, o
planejamento do produto, passar por fornecedores para atender as especificações
solicitadas, dando sequência no processo produtivo até chegar ao cliente final,
visando em todas as etapas do processo a otimização e melhoria contínua.
“A qualidade de produtos, serviços e processos nos dias atuais
deixou de ser um diferencial competitivo e transformou-se num
critério qualificador, passando a ser uma ferramenta importante e
praticamente obrigatória à sobrevivencia organizacional, a qual as
empresas necessariamente tem de desenvolver para manter-se
perenes”. (OLIVEIRA, 2014, p.01)
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Deste modo para Cortada (1994, pg.19) “a qualidade é um processo de
gerência e uma estratégia que leva vantagem competitiva e produtos mais baratos
com qualidade superior”.
Entende-se por meio de estudos realizados, que “A TQM é estratégica.
Consiste num amplo conjunto de processos que aumenta as suas vantagens
competitivas, leva a melhorar constantemente os produtos e serviços e resulta em
clientes fiéis que voltam para adquirir mais bens e serviços”. (CORTADA, 1994, p.
22)
O autor (OLIVEIRA, 2014, p. 111) destaca que:
Para obter a qualidade podemos considerar uma das maiores
ferramentas chamada de 5S. O 5S tem sua origem em um código
corportamental japonês (SEIRI, SEITON, SEISO SUKETSU e
SHITSUKE), onde passa ser chamado de “senso” para refletir melhor
a ideia de profunda mudança comportamental.

1.1.

PROBLEMA
Em corroboração com o autor, destacamos que foi a ferramenta escolhida

para ser implantada em uma indústria metalúrgica, conforme será apresentada no
presente trabalho.
De que forma a aplicação do programa 5S pode contribuir para o processo
produtivo dentro

da empresa,

levando em

conta

o acúmulo de

coisas

desnecessárias nos postos de trabalho causa desorganização, desperdício de
materiais, e consequentemente, aumento do tempo para a realização de tarefas
rotineiras, causando gargalos nos processos produtivos. Da mesma forma, a falta de
ordem nos processos, pode aumentar a ocorrência de não conformidades e diminuir
o índice de satisfação dos clientes.
1.2. OBJETIVO GERAL
Este trabalho tem como objetivo apresentar conceitos teóricos e práticos do
Programa 5S, fazendo um estudo de caso em uma fábrica de cadeira de rodas, a fim
de apresentar como a ferramenta pode melhorar a eficiência dos processos fabris,
assim como a rotina diária dos funcionários, e consequentemente, aumentar a
satisfação dos seus clientes.
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1.3.


OBJETIVO ESPECÍFICO
Obter a melhoria contínua da produção;



Melhorar o ambiente de trabalho;



Manter o local livre de sujeiras;



Organizar o ambiente;



Aumentar a qualidade;



Satisfazer os colaboradores;



Satisfazer os clientes;

1.4.

JUSTIFICATIVA
Desta forma, existe a necessidade de mudança cultural, comportamental e de

atitude. Porém nunca deve ser imposta, mas sim participativa, trabalhar junto com a
equipe para chegar a um resultado satisfatório. O programa 5S possui uma
metodologia de fácil compreensão bastando aplicar os cinco princípios básicos: Seiri
(Senso de utilização), Seiton (Senso de organização), Seiso (Senso de limpeza),
Seiketsu (senso de saúde) e o Shitsuke (Senso de autodisciplina), para assim atingir
a melhoria organizacional.
Figura 1: 5S

Fonte: http://www.corporativabrasil.com.br/cursos/cursos-presenciais/programa-5s.html
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1.5.

ESTRUTURA DO TRABALHO
Portanto este trabalho se apresenta como um estudo de caso, e conta com a

presença de vários conceitos de qualidade, bem como o programa 5S e seus cinco
sensos, se dissipando na implantação do mesmo, mostrando como foram aplicadas,
quais dificuldades enfrentadas e a conclusão do estudo.
2. EMBASAMENTO TEÓRICO
2.1.

QUALIDADE
“O conceito de controle de qualidade, como disciplina distinta, teve origem

nos Estados Unidos na década de 1920. Naquela época, destinava-se meramente a
controlar ou limitar a produção de itens defeituosos em processos industriais”.
(BERK, 1997, p.13)
Seleme (2012) salienta que a qualidade se tornou uma necessidade que
difere uma empresa de outra, gerando um diferencial competitivo que a mantém e
faz crescer. Segundo Oliveira (2014, p.19) “definir qualidade não é uma tarefa
simples. Seu conceito varia conforme a formação, experiência profissional e grau de
contato com atividades correlatas”.
Seleme (2012) expõe que a qualidade deixou de ser um modismo e tornou-se
uma forma de ganhar e manter a vantagem competitiva dentro das empresas. Isso
auxilia na redução do tempo de ciclo e takt time mantendo um diferencial entre as
organizações.
Hoje é possível ver através de mídia, questionários e jornais que a população
busca por produtos com qualidade e maior tempo de durabilidade, ou seja, as
pessoas preferem pagar a mais nos produtos e ter um produto eficaz que atenda
suas necessidades. Os princípios da gestão da qualidade,
Representam um conjunto de elementos que, se bem estruturados,
gerarão resultados animadores para a gestão e controle de
processos, para a organização dos diversos setores da empresa e
para a produção de bens e serviços que efetivamente atendam ao
que o mercado deseja. (OLIVEIRA, 2014, p.27).

Assim, o mercado competitivo busca sua produção de forma que atenda aos
requisitos exigidos pelos clientes. Não é viável a empresa atender à necessidade
dos clientes e não obter lucro, para isso é importante aplicar estratégias na produção
que atendam os objetivos dos clientes e acima de tudo o aumento da lucratividade.
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Segundo Berk (1997, p.15) “grande parte da superioridade da qualidade
japonesa ocorreu como resultado dos métodos estatísticos de fabricação e outras
filosofias gerenciais atualmente conhecidas como Administração da Qualidade
Total”.
Entretanto destaca-se que,
Enquanto o Japão prosseguia com a sua revolução da qualidade nos
anos seguintes a Segunda Guerra, métodos estatísticos de controle
de processos não eram aplicados amplamente nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos também reconheceram que outras filosofias de
gerenciamento deveriam ser aplicadas ao desafio da melhoria da
qualidade. Esta combinação de filosofias administrativas adicionais,
todas visando a melhoria da qualidade, passou a ser conhecida
como o conceito de Qualidade Total. (BERK, 1997, p.15).

Dentro da Administração da Qualidade Total destacam-se quatro elementos
básicos como mostra a Figura 1.
Figura 2 - OS 4 ELEMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE TOTAL.

Fonte: Berk, Joseph. Administração da qualidade total: o aperfeiçoamento contínuo: teoria e prática.
São Paulo: IBRASA, 1997.
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Segundo Berk (1997), os princípios da qualidade total se baseiam nos
seguintes critérios apresentados:
1- Satisfação total do cliente;
2- Desenvolvimento dos recursos humanos
3- Constância de proposito;
4- Gerencia participativa;
5- Aperfeiçoamento continuo;
6- Garantia da qualidade;
7- Delegação;
8- Evitar erros;
9- Gerência de processos;
10- Disseminação de informações.

Uma ferramenta para aplicar nesse contexto da qualidade é o programa 5s
que objetiva possibilitar um ambiente de trabalho melhor para uma maior
produtividade.
2.2. PROGRAMA 5S
O que se conhece sobre o 5S, segundo Ribeiro (2006) é que ele foi
desenvolvido com objetivo de promover um ambiente de trabalho viável para um
aumento de produtividade, e acabou se tornando a base de conduta para o sucesso
de outras ferramentas de qualidade gerenciais, como KAIZEN, Manutenção
Produtiva Total – TPM, Just-in-Time, entre outros modelos. Ribeiro (2006, p. 17)
ressalta,
Que o 5S ocorreu no início da década de 50, momento em que o
Japão tentava se reerguer da derrota sofrida na Segunda Grande
Guerra e as indústrias japonesas necessitavam colocar no mercado
produtos com preço e qualidade capazes de competir na Europa e
nos Estados Unidos. [...] Dessa forma, o 5S passou a ser adotado
por várias organizações do mundo, como um pré-requisito dos seus
modelos de gestão.

Ainda em seus estudos o autor aponta que:
O 5S se fundamenta em dois princípios básicos e interdependentes
do comportamento das pessoas: o conhecimento (treinamento e
conscientização) e o monitoramento (avaliação, punição,
reconhecimento). Significa que todo o planejamento para a
implantação sistêmica do 5S na organização deve passar por estes
dois princípios. A forma como a Organização fará o controle da

16

implantação, em todas as fases, é fundamental para seu sucesso.
(RIBEIRO, 2006, p. 35).

Entretanto, Ribeiro (2006) menciona que conhecer o 5S não é determinante
para implementa-lo, pois as pessoas precisam conhecer o 5S como um processo
organizacional, sendo eficaz para resolver os problemas de ordem comportamental
existentes na Organização.
Segundo Ribeiro (2006), o Programa 5S é formado por cinco sensos, Seiri
(Senso de Utilização), Seiton (Senso de Ordem), Seiso (Senso de Limpeza),
Seiketsu (Senso de Saúde) e Shitsuke (Senso de Disciplina). A tabela a seguir nos
informara como o Programa é formado, bem como seu conceito e objetivo particular.
Tabela 1 - OS 5 SENSOS

Fonte: https://www.passeidireto.com/arquivo/35239939/tabela-5s---sensos

2.2.1. OS CINCO SENSOS
O Seiri - Senso de Utilização: Para o autor Ribeiro (2006, p.19) se destaca
como:
O senso de utilização é uma forma de colocar em ordem o que está
desarrumado e saber usar o que está à disposição sem desperdiçar,
o que resulta em uma redução do consumo, utilizando somente o
necessário, reutilização dos recursos, descarte adequado dos itens
inúteis e manutenção dos recursos com defeitos.
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Para Silva (1994) o primeiro senso serve para separar o que é útil do que não
é. Eliminar e descartar adequadamente os materiais que não terão mais serventia, e
destinar outros a um local onde poderão ser utilizados.
O Seiton - Senso de Ordenação, de acordo com Silva (1994) o Senso de
Arrumação é organizar os recursos disponíveis de modo a agilizar sua utilização
quando for necessário. Definir um local para cada coisa, e mantê-las em seus
devidos lugares, facilitando seu acesso. Ribeiro (2006, p.20) corrobora destacando
que:
O senso de ordenação é saber ordenar para facilitar o acesso e a
reposição, ou seja, colocar em ordem o que está desorganizado,
ajudando, assim, a otimizar espaço e tempo e planejar locais
adequados para a guarda dos recursos, desenvolve a capacidade de
planejamento entre os colaboradores e a preocupação com a
segurança, conforto e a eficiência, além de desenvolver a visão
espacial.

O Seiso - Senso de Limpeza, para Jesus (2003) a limpeza reside em limpar
e manter limpo os postos de trabalho, agindo na causa da sujeira, preservando as
máquinas e equipamentos, evitando contaminações e situações que gerem poluição
sonora, visual e ambiental.
Silva (1994) afirma que cada colaborador tem a responsabilidade de manter
limpo seu ambiente de trabalho, e é importante saber que melhor que limpar, é não
sujar. Essa responsabilidade serve para os objetos e materiais de trabalho, de modo
que garante a disponibilidade e bom estado de conservação e uso.
De acordo com Osada (2004) obtêm-se algumas vantagens:
a) ambiente mais agradável;
b) prevenção de acidentes;
c) diminuição de desperdício;
d) prevenção de poluição;
e) melhoria da imagem da empresa.
O Seiketsu - Sendo de Saúde, para Osada (1992) o senso de saúde é
manter e praticar constantemente os três primeiros sensos (utilização, ordenação e
limpeza), para que eles não se percam, ou seja, fazendo com que o ambiente de
trabalho possui condições seguras.
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Para Lapa (1998) Seiketsu significa obter condições favoráveis de saúde.
Para isso é necessário manter o posto de trabalho em condições aptas e orientar
aos trabalhadores a importância de se manter bons hábitos higiênicos, por meio de
informações claras para que todos possam compreender. Portanto cabe salientar,
que “excesso de materiais, má ordenação e sujeira são, reconhecidamente, causas
de acidentes no trabalho e estresse. Combater essas causas já significa uma grande
iniciativa para conservar a vida da empresa e dos empregados em boas condições”
(SILVA, 1996, p. 50).
Assim temos o Shitsuke – Senso de Autodisciplina, o Programa 5S busca a
formação de costumes saudáveis e para adquirir esses costumes é necessário ter
disciplina. “Disciplina é conseguir que as pessoas façam a coisa certa naturalmente”.
(OSADA, 2004, p. 15)
Jesus (2003) diz que o senso de autodisciplina engloba a participação de
auditores para criar um sistema participativo entre os colaboradores nas atividades
do 5S fazendo campanhas e reuniões para difundir as práticas e benefícios do
programa. E para Santos Neto (2006) ter senso de disciplina é seguir as normas e
os procedimentos do programa. Esta pratica visa o resultado do exercício da força
mental, moral e física.

3. ESTUDO DE CASO
3.1. A EMPRESA
A implantação do programa 5S foi realizada dentro de uma empresa
metalúrgica,

com

segmento

na

produção

de

cadeiras

de

rodas,

mais

especificadamente no setor da costura, onde é feito os encostos e assentos das
cadeiras, bem como outros acessórios.
A empresa é inspecionada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), e busca aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), por isso segue rigidamente sua política de qualidade:
“Buscar continuamente a qualidade visando satisfazer a necessidade de seus
clientes”, em prol de seus benefícios e de seus Steakholders. Contando com cerca
de 70 (setenta) colaboradores, a empresa produz em média quatrocentos e
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cinquenta cadeiras por dia, tendo em sua variedade de produtos, cadeiras de rodas
e cadeiras de banho.
A empresa é dividida em vários setores, sendo: setor de almoxarifado 1,
almoxarifado 2, almoxarifado 3, corte e dobra de estruturas, furação, achatamento,
solda, preparação para pintura, pintura, montagem de acessórios, montagem de
cadeiras, costura, embalagem, expedição, planejamento e controle de produção,
administrativo, qualidade, vendas e pós-vendas.
O processo é realizado somente com Ordens de Produção (OP), contendo em
cada OP um número especifico de lote para a rastreabilidade do item, a quantidade
de produtos que serão fabricados e contendo também o código do produto e suas
medidas.
Como a empresa possui uma variedade de setores com processos diferentes
o primeiro setor escolhido para a implantação, como já citado anteriormente, foi o
setor da costura, por ser um setor menor e que servirá de modelo para os próximos
setores a serem implantados o programa 5S. Os processos realizados diariamente
no setor da costura são respectivamente, corte, dobra, costura tirar linha e
embalagem. O setor conta com a participação de sete colaboradores nas seguintes
funções, uma encarregada, um cortador, três costureiras e duas auxiliares.
3.2. A IMPLANTAÇÃO
Para a implantação do Programa 5S, foi realizada, inicialmente, uma reunião
estratégica com os diretores da empresa onde foram tratados os assuntos
relacionados à melhoria e os benefícios que trariam à empresa. Após aceitação foi
montado uma equipe multidisciplinar com cinco colaboradores, para o estudo e
planejamento da implantação do programa.
Deste modo foram feitas visitas a outras empresas que já tinha o programa
implantado, para obter mais conhecimento sobre o assunto, as dificuldades
enfrentadas por elas, e os benefícios que adquiriram. Então, o grupo elaborou um
cronograma contendo todo o plano de ação. Para uma melhor compreensão por
parte dos funcionários, foram entregues uma cartilha, com uma breve explicação
sobre o programa 5S, mostrando o que seria, e quais os benefícios traz para o setor
e colocados pela fábrica cartaz conceituado o que é cada S e assim facilitar a
compreensão na implantação.

20

A equipe 5S tirou fotos do antes e depois da implantação para mostrar de
forma clara aos colaboradores, a diferença após a implantação. No setor foi aplicado
um treinamento sobre o que seria o programa 5S e todos os benefícios oriundos da
implantação, bem como o aumento da rentabilidade e confiabilidade.
A implantação teve início em fevereiro de dois mil e dezoito tendo uma
durabilidade de aproximadamente seis meses.
Para o controle da implantação a equipe 5S faz auditorias a cada quinze dias
com objetivo de verificar possíveis irregularidades em cada senso implantado. As
auditorias são feitas com auxílio de um Check List, onde serão marcados o que está
conforme e não conforme. Todas as não conformidades são passadas para os
colaboradores para os mesmos fazer a correção e manter o local sempre conforme,
ou seja, fazer com que os cinco sensos estejam sendo executado de forma eficaz.
O primeiro “S” a ser implantado é a organização/utilização dos itens do meio
de trabalho, ou seja, colocar em ordem o que está desorganizado e saber usar sem
desperdiçar. No setor estudado foram retirados todos os equipamentos, peças,
instrumentos e outros objetos que não eram utilizados e os que utilizavam com
pouca frequência, e foram levados ao almoxarifado da empresa, os itens que
ficaram foram classificados de acordo com sua utilização. Por exemplo, os tecidos
que são utilizados com menor frequência, sendo os tecidos bordados, foram levados
para almoxarifado onde foi feito um “estoque”, e conforme a necessidade a
encarregada do setor vai até o almoxarifado com a ordem de produção (OP) e busca
a quantidade que deseja para continuar o processo escolhido. Outro exemplo são os
rolos de tecidos que é utilizado apenas quando entra algum pedido fora do padrão.
A Figura 3, mostra as prateleiras com estoque de tecidos sem nenhuma
identificação e desorganizados, contendo também objetos inerentes ao processo.
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Figura 3 – PRATELEIRA DO ESTOQUE DE TECIDOS

FONTE: AUTORES (2018)

Segue abaixo figura 4, demonstrando como ficou o setor após a mudança do
layout juntamente com a aplicação dos 3 primeiros sensos.
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Figura 4 – SETOR DE COSTURA COM NOVO LAYOUT

FONTE: AUTORES (2018)

É importante averiguar a seguinte situação, como vai ser retirado do setor da
costura o que não é utilizado com frequência e ser armazenado ao almoxarifado,
como ficaria o setor do almoxarifado com todos os itens sendo armazenados no
mesmo. Sendo assim, foi realizada uma reunião com a direção para aprovação do
descarte dos itens que só gerava bagunça no setor de almoxarifado e que não seria
mais utilizado, visto que seria mais fácil de identificar os objetos ali contidos que
seria

utilizado

com

menor

frequência

dos

setores

ali

armazenados

e

consequentemente liberação de espaço. Com esse ajuste ao almoxarifado
continuamos a implantação, facilitando os colaboradores na procura de materiais e
equipamentos.
O segundo S a ser implantado foi o da Ordenação, que primeiramente foi
alterado o layout e feitas às demarcações com fitas amarelas no chão, delimitando
os espaços dos equipamentos e prateleiras, de modo a melhorar a circulação da
produção e melhor aproveitamento do espaço, também

foram colocadas

identificações em todos os itens deixados no setor da costura e os que foram
levados ao almoxarifado, e realocados de acordo com a sua utilização. Os itens que
ficaram no setor de costura foram alinhados conforme o ciclo da produção. Por
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exemplo, os tecidos para corte ficaram ao lado da mesa de corte, o da dobra ao lado
da mesa de dobra e assim sucessivamente. Tornando assim, um processo mais
rápido e organizado.

Figura 5 - ANTES DA MUDANÇA DE LAYOUT

FONTE: AUTORES (2018)
Figura 6 - DEPOIS DA MUDANÇA DE LAYOUT

FONTE: AUTORES (2018)
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Elaboramos um gráfico espaguete do antes e depois da mudança de layout
para mostrar aos colaboradores como percorriam uma distância muito maior do que
necessitaria.

Figura 7 – DIAGRAMA DE ESPAGUETE ANTES DA MUDANÇA DE LAYOUT

FONTE: AUTORES (2018)

Figura 8 – DIAGRAMA DE ESPAGUETE COM O NOVO MODELO DE LAYOUT

FONTE: AUTORES (2018)
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No terceiro S, senso de Limpeza, foi definido o dia “D”, ou seja, dia da
limpeza, que durante um período do expediente os colaboradores do setor
juntamente com a equipe 5S fazem a limpeza geral do setor. Antes da implantação
era possível observar muita sujeira pelo chão conforme figura 9, como linhas e
pedaços de tecido, favorecendo riscos de acidentes.

Figura 9 - LINHAS NO CHÃO E ACESSÓRIOS ESPALHADOS

FONTE: AUTORES (2018)
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Figura 10 - AMBIENTE LIVRE DE SUJEIRAS

FONTE: AUTORES (2018)

O quarto S, saúde relaciona-se a padronização dos três S anteriores e asseio
dos colaboradores. Após a implantação e aceitação dos 3 sensos anteriores, os
colaboradores expuseram suas opiniões com relação a implantação e viram que era
mais fácil manter o local limpo e organizado, pois assim reduziu-se o estresse do
dia-a-dia onde ficavam procurando por matérias e equipamentos espalhados entre
os tecidos que não tinham lugar fixos, redução de acidentes e liberação de espaço.
Instruiu a padronização de materiais e equipamentos, os Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) que ficava no setor no fim do expediente foram
armazenados nos armários de cada colaborador.

27

Figura 11 - EPI E SUJEIRAS NO SETOR APÓS EXPEDIENTE

FONTE: AUTORES (2018)

O quinto S, Senso de Autodisciplina é complexo de ser mensuráveis devidos
os colaboradores ainda não estarem espiritualizados com os sensos de limpeza,
organização e padronização da implantação. Sendo assim, a equipe 5S faz o
monitoramento constante no setor e orienta a encarregada, que tem um papel muito
importante nesta missão, pela cobrança diária de sua equipe para seguir de forma
correta e fixa os quatro sensos anteriores.
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Figura 12 - RETALHOS CAEM DIRETAMENTE NO LIXO

FONTE: AUTORES (2018)
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Figura 13 - APÓS EXPEDIENTE SETOR ORGANIZADO, SEM ACESSÓRIOS E EPI ESPALHADOS.

FONTE: AUTORES (2018)
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Figura 14 - MATERIAIS IDENTIFICADOS E ORGANIZADOS

FONTE: AUTORES (2018)
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3.3.

RESULTADOS

A implantação do programa 5S teve grande importância para todos os
envolvidos do setor e diretoria. Através dele observaram-se várias mudanças como
redução de tempo de fabricação de peças, aumento de produtividade, redução na
procura de matérias e acessórios, ganho de espaço físico, diminuição de
desperdícios, melhor convivência entre a equipe e melhor aparência do ambiente.
Foi realizado um gráfico comparativo de produtividade do antes e depois da
implantação. A análise se baseou em todas as OP’s encerradas de todos materiais
feitos pelo setor da costura, calculando suas quantidades para soma da
produtividade no final de cada mês, num período de um ano, comparando assim o
total produzido antes, durante e depois da implantação.
Figura 15 - ANÁLISE DE PRODUTIVIDADE

FONTE: AUTORES (2018)

4. CONCLUSÃO
O

estudo

de

caso

foi

desenvolvido

juntamente

com

uma

equipe

multidisciplinar, dentro de uma empresa metalúrgica sendo enfatizada no setor da
costura, mediante conceitos bibliográficos e visitas a outras empresas que possuem
o programa implantado.
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Os resultados obtidos foram muito satisfatórios, a produção melhorou,
aumentou aproximadamente 95% a produtividade, o ambiente se tornou mais
amistoso e agradável, e diminuiu riscos de acidentes.
Foram encontrados alguns obstáculos durante essa implantação, alguns
colaboradores tiveram resistência, pelo costume de como trabalhavam antes, por
exemplo, deixavam os acessórios espalhados pelo setor achando ser mais prático.
Mas de uma forma minuciosa mostramos como os benefícios do programa iriam
sobressair sobre aquele pensamento antigo.
O senso de autodisciplina é desafio constante com os colaboradores devido
ter resistência por parte dos mesmos, até se tornar um habito. Para isso deve ser
feito um incentivo por parte da direção, onde será feito premiações, treinamentos e
auditorias por um período de tempo, até que os funcionários se adaptem e levem
como um estilo de vida o programa 5S.
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ANEXO A – CARTILHA COM BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE O PROGRAMA 5S
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Mas ainda faltam
três S. Agora é a
vez do Seiso
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Fonte: http://www.meugibi.com/gibi.php?id=80657
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ANEXO B – CARTAZ CONCEITUANDO CADA SENSO

https://www.beefpoint.com.br/voce-sabe-o-que-sao-os-5s-no-gerenciamento-de-fazendasprodutoras-de-carne-48467/

40

ANEXO C – MATERIAL DE TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
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