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A metodologia 5s - seiri, seiton, seison , seiketsu e shitsuke – de origem 

japonesa propõe criar um ambiente amistoso para o trabalho, 

contribuindo para a saúde, bem estar, segurança e higiene de seus 

colaboradores. Proporcionando tanto ganhos em produtividade quanto 

em qualidade total. Em tempos de mercado aquecido com concorrência 

a nível global a necessidade de se manter competitivo frente ao 

mercado sedento de inovação e qualidade propõe constante adaptação, 

fica ainda mais evidente, neste artigo cita-se como objetivo principal 

demostrar como deve ser aplicado o programa 5S na organização e 

explanar seus benefícios. A aplicação é vista de modo relativamente 

simples, visto que, as definições de cada S são simples e 

autoexplicativas e expõe as diversas contribuições do 5S, porem deve 

se tomar cuidado para que o programa não vá aos poucos caindo ao 

esquecimento da organização e se torne a famosa faxina. Alguns 

autores também propuseram atividades e roteiro para implantação 

desse programa fazendo-se necessário apenas uma auditoria posterior 

para acompanhamento e alinhamento das melhorias propostas e 

analise do progresso e dos benefícios da implantação, pois seu sucesso 

depende especialmente da colaboração dos seus agentes internos. 

 

Palavras-chave: 5S, QUALIDADE, bem estar, Segurança Pública 
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1. Introdução 

Nos dias atuais, as empresas têm buscado um diferencial competitivo, de modo a agregar 

valor ao seu produto ou serviço prestado, porém, em tempos onde o desenvolvimento 

tecnológico tem avançado abruptamente, tornando a diferença da capacidade produtiva entre 

indústria, em termos de maquinário, cada vez menor, tem se tornado evidente a necessidade 

de se investir, cada dia mais, em seu principal recurso, os colaboradores. Para (Salgado, 2008; 

Rosa, 2007) em um cenário globalizado, empresas buscam cada vez mais aperfeiçoar seus 

produtos, com intuito de satisfazer seus clientes e continuarem com sua posição de mercado. 

O investimento no individuo, visa zelar pelo bem estar e segurança do colaborador, lhe 

proporcionando uma estrutura adequada de trabalho, desenvolvimento de sistemas e criação 

de técnicas de produção que devem ser aplicadas no ambiente de trabalho, juntamente com o 

treinamento para desenvolvimento de suas atividades, resultando no aumento da 

produtividade, bem como, a melhoria da qualidade do produto ou serviço prestado gerando 

um maior valor agregado ao mesmo. 

A organização deve se preocupar em proporcionar um ambiente corporativo adequado as 

necessidades do seu operário, mas também, conscientizar este da importância de trabalhar 

primando por seu bem estar e pela manutenção tanto de seu posto de trabalho como dos locais 

em comum aos demais funcionários, proporcionando um ambiente de trabalho ideal e seguro 

para todos, de modo a obter maior produtividade. 

Neste sentido, o programa 5S, que do Japonês corresponde as seguintes palavras: seiri, seiton, 

seiso, seiketsu e shitsuke, que significam: senso de utilização, senso de organização, senso de 

limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina, visa auxiliar no mantimento de um 

ambiente de trabalho apropriado. 

 Para Mendonça et al (2010) o 5S é uma metodologia obrigatória para a sobrevivência da 

organização no momento atual do mercado, tendo em vista que, os consumidores estão mais 

exigentes a cada dia e precisam de eficiência nos produtos e serviços. 
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A implementação desse programa, tem como foco a redução dos desperdícios, melhorias no 

padrão de qualidade e aumento da motivação dos trabalhadores, se mostrando uma ferramenta 

indispensável para as organizações no contexto atual (Silva et al, 2013). Sendo o objetivo 

deste trabalho demostrar como deve ser aplicado o programa 5s na organização e explanar 

seus benefícios. 

 

2. Metodologia 

Neste artigo propôs-se demonstrar através de uma revisão bibliográfica os benefícios 

associados à aplicação da metodologia 5S, propiciando a partir da sua aplicação um ambiente 

seguro, limpo, e satisfatório para seus colaboradores, gerando em consequência da sua 

aplicação ganhos de produtividade e qualidade total. 

 

3. Programa 5S 

Silva et al ( 2013) definem o programa 5S como um meio de tornar o ambiente de trabalho 

mais harmonioso e agradável, através da aplicação de algumas práticas, potencializando seus 

resultados na execução de suas atividades. 

Tendo como principal foco a interação entre stakeholders, mudança de mentalidade, 

supressão de desperdícios e fomento a reflexão quanto à carência da qualidade de produto, 

serviço e de vida (Torquato e Araújo, 2008). 

Para Martins (2014) o 5S pode ser tido como uma ferramenta da qualidade, que tendo sido 

desenvolvida no Japão, é implementada em diversas indústrias com objetivo de organizar os 

postos de trabalho, podendo ser também utilizada fora do eixo empresarial. 

Tendo os cinco sensos do programa, senso de utilização, senso de organização, senso de 

limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina, Martins (2014) os define da seguinte 

forma: 
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Senso de utilização: nos locais de trabalho devem permanecer apenas o que é necessário, 

aquilo que não é útil não deve permanecer ocupando espaço. 

Senso de organização: materiais e ferramentas necessitam estar ordenado, de modo a, se 

perder o mínimo de tempo possível em sua procura. 

Senso de limpeza: um ambiente para ser agradável tem de ser limpo, um ambiente sujo 

prejudica o desempenho do operário e transmite uma imagem de relaxamento. 

Senso de saúde: supressão de elementos que possam gerar mal estar no ambiente de trabalho, 

focando em fomentar aqueles que podem causa bem estar. 

Senso de autodisciplina: este relacionado à aceitação, força de vontade, trabalho exaustivo, 

diligencia e persistência.  

Costa 2008 deve se ter cuidado para que o programa não seja tido como uma grande faxina e 

tenha sua aplicação apenas em um determinado intervalo de tempo, de modo que, para o sua 

manutenção faz se necessário promover a alteração do comportamento das pessoas e a 

transformação do ambiente das organizações.  

A aplicação do programa 5S pode ser considerada o principio da qualidade nas empresas, pois 

este, por ter sua implementação facilitada pelo seu baixo custo, sendo necessário, na maioria 

dos casos, apenas de pequenas alterações de leiaute, tendo seu sucesso, mais dependente da 

motivação de seus colaboradores do que de investimento financeiro (Mendonça et al, 2010).  

 

4. Apresentação de um roteiro de implementação do programa 5S 

Tendo aplicabilidade em diversos setores, empresas, órgãos se estendendo até para ambientes 

residenciais, devido a seus benefícios aos envolvidos, o programa 5S melhora o ambiente, as 

condições de trabalho, saúde, higiene, gerando assim uma maior eficiência e qualidade 

(Martins, 2014). 
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Como um vasto processo de educação e treinamento com métodos e técnicas gerenciais, a 

inserção do programa 5S deve ter seu inicio nos setores mais altos da administração, de modo 

que, a alta direção da empresa tenha conhecimento dos fundamentos do programa para que 

possa manifestar com convicção seu compromisso com o programa (Torquato e Araújo, 

2008). Para Borges (2012) o apoio da gerencia ou diretoria na aplicação do projeto é 

fundamental, tendo em vista que, estes são o espelho dos colaboradores e participando dão 

credibilidade e reafirmam a necessidade de mudanças no comportamento e atitude das 

pessoas. 

Apesar do nome do programa ser 5S existe a possibilidade de utilizar apenas os 3S, como era 

utilizado inicialmente, Silva et al (2013) utilizaram apenas os sensos de utilização, 

organização e de limpeza aplicados a sua pesquisa e ainda assim obtiveram os resultados 

esperados. 

A implementação do programa 5S não se faz necessário a utilização de um plano ou projeto 

em si, a depender da complexidade ou porte da empresa, a aplicação pode ser realizada por 

uma equipe de forma informal, basta que alguém que exerça um cargo de liderança junto a 

equipe, difundindo os conceitos entre os membros da equipe e passe a implementar em cada 

setor, porém Martins (2014) propõe algumas atividades básicas e roteiro para implementação 

do programa, caso se faça necessário. 

Atividades propostas por Martins: 

Plano de implantação 

Acompanhamento das ações previstas no plano 

Responder pelos 5S perante os diretores 

Coordenar as avaliações e analisar os resultados 

Prever e buscar recursos para a promoção do 5S 

Participar de eventos internos e externos relacionados ao tema 
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Contratar e acompanhar consultoria externa (se necessário) 

 

Roteiro proposto por Martins: 

1-formação de equipe- deve ter pessoas com disponibilidade para conduzir o processo, 

orientar, esclarecer dúvidas e fazer roteiros de acompanhamento. 

2-planejamento-elaboração de um cronograma, plano de orientação, determinar ferramentas a 

ser utilizadas e dividir as atividades. 

3-registros e fotos-registrar a situação atual da empresa, principalmente quando forem 

percebidas necessidades de melhora, após deve se reunir a equipe e discutir as falhas, ações 

corretivas, sugestões de melhoria. 

4-reunião-convidar outros colaboradores (opcional), compartilhar dados e demonstra 

compromisso e a disposição para implantar o método, iniciar a conscientização do pessoal. 

5-implantação-tem se inicio efetivamente a implantação, o pessoal envolvido deve se reunir 

para definir atividades, esclarecer duvidas citar exemplos. É importante a interação com todos 

para que não existam dúvidas.   

6-acompanhamento-deve se realizar visitas nas áreas de implantação com ao menos um 

membro da equipe organizadora supervisionando a visita. Nesta os requisitos para 

implantação do programa devem estar de acordo, conforme orientação do colaborador. 

Entre tanto, a consolidação do programa 5S tem de se criar um ambiente de qualidade através 

do estimulo da boa conduta. Sendo necessário: manter um relacionamento sadio, através do 

bom trato entre todos, cumprir o código de ética e conduta da organização, preservar e manter 

o meio físico garantindo um local de trabalho saudável e confortável, respeitar a se mesmo, 

bem como ao próximo, galgando a manutenção do corpo e da mente através do 

desenvolvimento da consciência, sendo útil e melhorando dia após dia, segundo salgado 

(2008). 
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4.1. Auditoria 5S 

Para Borges (2012) o sucesso da implantação da metodologia 5S é necessário que haja uma 

auditoria para pontuar o progresso da implantação em cada etapa, esta auditoria pode ser 

realizada semanalmente, mensalmente ou em intervalos de até seis meses. Inicialmente 

mapeia-se o ambiente que se deseja aplicar, desde os principiais postos de trabalho, os 

adjacentes ao posto principal e os não adjacentes a esta área.  Normalmente o padrão para os 

quadros de auditoria são divididos em: itens de avaliação, pontuação e padrão de cada S. 

 

5. Contribuição da aplicação do programa 5S 

Para Torquato e Araújo (2008) o programa 5S tem como beneficio para instituição, ao qual é 

implantado, o desenvolvimento de hábitos e costumes, baseados nos 5S, tendo ainda a 

conscientização que a ausência deste implica em desperdício de energia, de material, dano ao 

patrimônio, à impontualidade, a inassiduidade e o ambiente mal organizado. 

Tendo aplicabilidade em diversos setores, empresas, órgãos se estendendo até mesmo para 

ambientes residenciais, devido a seus benefícios aos envolvidos, o programa 5S melhora o 

ambiente, as condições de trabalho, saúde, higiene, gerando assim uma maior eficiência e 

qualidade (Martins, 2014). 

Mendonça et al, 2010 demonstra em seu trabalho que a implantação do método dos 5S, gerou 

uma melhor organização do cão de fabrica, organização dos materiais de manufatura, 

otimização do escopo, melhoria da comunicação entre setores e hierarquias e manutenção ou 

serviços de segurança. Gerando benefícios como, minimização do tempo de procura por 

materiais; diminuição de índices de acidente de trabalho; minimização de erros da produção; 

redução de custos com materiais e motivação dos funcionários. 

Para Costa (2008) a implementação do programa 5S apresenta resultados efetivos 

relacionados a alcançar um ambiente mais limpo e organizado, aumento de motivação 

flexibilização nas relações entre os diversos níveis hierárquicos, maior comprometimento da 
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equipe com a organização, minimização de desperdícios e através da mobilização de todos 

pode se alcançar uma gestão participativa. 

Coutinho e Aquino (2016) tem o entendimento de que empresas buscam aplicar os 5S em seus 

setores por buscarem mudanças nos hábitos de trabalho, gerando melhorias no sistema de 

gestão, criando ambientes agradáveis e servindo de base para aplicação de outras ferramentas, 

tem ainda como consequências a melhoria de produtividade tanto na linha de produção como 

nas áreas de vendas proporcionando uma melhor qualidade de vida a os colaboradores em seu 

local de trabalho e em sua vida pessoal. 

 

6. Dificuldades para implementação do programa 5S 

A mudança de cultura por todos os níveis hierárquicos da organização, algo primordial para o 

sucesso do programa 5S, pode encontrar certa resistência quanto à aceitação por parte dos 

colaboradores, dificultando sua implementação e prejudicando seis resultados (Mendonça et 

al, 2010), outro ponto abordado por ele é o treinamento mal executado gerando duvidas e 

confusão entre os colaboradores gerando confusão na aplicação dos métodos. 

Assim como também, para Costa (2008) apud Soares 2001, o impedimento de reunir todo o 

funcionário, o papel de coordenação não ser exercido pela gerencia, tempo insuficiente para 

motivar os colaboradores quanto aos benefícios, a ausência de uma auditoria que avalie 

periodicamente os setores da empresa, a resistência quanto as mudanças necessárias, são 

fatores que devem e vão gerar certo entrave para a implementação deste programa.  

De forma inconsciente o colaborador vai deixando aos poucos de fazer questionamentos ou 

mesmo de falar sobre os 5S, e acabam deixando de realizar algumas avaliações, prejudicando 

a credibilidade do programa e por consequência a ausência do planejamento e das ações de 

etapas seguintes, podem levar o programa ao fracasso (Costa, 2008 apud Silva, 2001). 

 

7. Considerações finais 

Este artigo trata da aplicação programa 5S, tendo o objetivo de apresentar um modelo, ou 

roteiro de implementação, bem como seus benefícios quanto a implementação do programa 



 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 
. 
 
 

 

 

 

9 

em uma instituição, o trabalho realizado através de pesquisa bibliográfica, possibilitou chegar 

as conclusões expostas a seguir. 

 Ficou nítido a importância da aplicação do programa em toda e qualquer empresa, devido a 

sua vantagem quanto a praticidade da realização das atividades dos colaboradores, como por 

se tornar um diferencial para a organização, possibilitando a mesma a geração de novo valor 

agregado ao produto entregue a seu cliente. 

O trabalho desmastra as vantagens de se aplicar essa metodologia, devido a redução de custos, 

organização, melhoria do ambiente de trabalho, comunicação dentre outros fatores, porem, 

para aplicar a metodologia é importante atentar se para as dificuldades de aplicação e 

manutenção dessa metodologia, apresentados no trabalho. 

De modo que a implementação deve exigir planejamento, participação de todos da 

organização, conscientização primordialmente d alta administração, treinamentos, motivação 

e conscientização da importância do trabalho que está sendo desenvolvido e dos resultados 

que são esperados.  

Percebe se com este trabalho a tendência é que a cada dia mais empresas tornem o programa 

dos 5S parte de sua organização, tendo em vista os seus benefícios, para a produtividade da 

empresa, mas também pela melhora na qualidade de vida de seus funcionários dentro e fora 

da instituição, algo que tem chamado cada dia mais atenção dos gestores. 
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