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RESUMO 

 
Sabe-se que o Programa 5s é um conjunto de cinco conceitos simples, que ao serem 
praticados, são capazes de modificar todo o humor, o ambiente de trabalho, a maneira 
de conduzir as atividades rotineiras e as atitudes dos colaboradores. O principal 
objetivo deste trabalho é estudar e descrever a metodologia dos cinco sensos para 
conhecer de qual maneira se deve dar o primeiro passo em busca de excelência e 
melhoria da qualidade de vida das pessoas dentro da organização. O trabalho se 
caracteriza como uma pesquisa bibliográfica realizada através do levantamento de 
material teórico de todos os tipos com a finalidade de reunir informações para serem 
estudadas e comparadas chegando assim a uma posição referente ao tema estudado. 
Conclui-se que essa é uma ferramenta para melhorar o tempo e condições de 
trabalho, seguindo um procedimento cujo objetivo é atingir a qualidade do espaço 
laboral. Basicamente, seu objetivo é reduzir o desperdício, garantir desempenho e 
eficiência e, finalmente, melhorar a produtividade. Priorizando estabelecer e manter a 
ordem, a limpeza e o hábito, bem como melhorar o uso dos recursos organizacionais. 
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ABSTRACT 

It is known that Program 5s is a set of five simple concepts that, when practiced, are 
able to modify all the mood, the work environment, the way of conducting routine 
activities and the attitudes of employees. The main objective of this work is to study 
and describe the methodology of the five senses to know in what way the first step 
should be taken in search of excellence and improvement of the quality of life of the 
people within the organization. The work is characterized as a bibliographical research 
carried out through the collection of theoretical material of all types with the purpose of 
gathering information to be studied and compared, thus arriving at a position regarding 
the subject studied. It is concluded that this is a tool to improve the time and working 
conditions, following a procedure whose objective is to achieve the quality of the work 
space. Basically, your goal is to reduce waste, ensure performance and efficiency, and 
ultimately improve productivity. Prioritizing establish and maintain order, cleanliness 
and habit as well as improve the use of organizational resources. 
 
Key-words: Program 5s; Excellence; Quality of life; Organization. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O nome 5s refere-se a um conjunto de cinco termos emprestados do japonês, 

todos começando com a letra S quando transliterados. Em essência, esses cinco 

termos representam os cinco passos em direção à excelência operacional e de 

processo: Seiri (Senso de Utilização), Seiton (Senso de Ordenação), Seiso (Senso de 

Limpeza), Seiketsu (Senso de Saúde) e Shitsuke (Senso de Autodisciplina). 

Esse trabalho tem a relevância de demonstrar a importância da implantação da 

ferramenta 5s dentro das organizações e também mostrar os conceitos e 

comprimentos dos 5 sensos que são implantados e os ganhos esperados com a 

implantação. Foi feita a escolha do presente tema porque o Programa 5s é um 

conjunto de cinco conceitos simples e que ao serem praticados, são capazes de 

modificar todo o humor, o ambiente de trabalho, a maneira de conduzir as atividades 

rotineiras e as atitudes dos colaboradores. 

 O Programa 5s é a base para qualquer programa de qualidade, e quando bem 

aplicado é considerado uma excelente ferramenta de transformação organizacional. 

Ele é capaz de fazer com que o tempo de trabalho passe a ser mais proveitoso quando 

se sabe exatamente pra onde ir para conseguir o material necessário devido a 

organização do ambiente empresarial. 

Sabe-se que ele é importante para o engajamento de todos os colaboradores, 

uma vez que, ambientes limpos e organizados dependem da participação de todo o 

grupo para se permanecerem desta forma. O trabalho em equipe colabora não 

somente na convivência entre pessoas, mas otimiza o trabalho individual de cada 

funcionário também.  

As consequências de todo esse processo influencia muito nas melhorias de 

entrega de resultados, colaboradores menos estressados e, por consequência, mais 

saudáveis. Então, surge como inquirição principal de pesquisa: como o programa 5s 

pode ser útil na gestão de qualidade transformando problemas em melhorias dentro 

de uma organização?  
Considerada por muitos como uma ferramenta, pode-se dizer que ela é mais 

do que isso. O programa 5s não é apenas uma metodologia, é uma cultura que deve 

ser construída em qualquer organização que vise a melhoria espontânea e contínua 

do ambiente de trabalho e das condições de trabalho. Ele envolve todos na 

organização, do nível superior até o subalterno. 
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O principal objetivo deste trabalho é estudar e descrever a metodologia dos 

cinco sensos para conhecer de qual maneira que deve dar o primeiro passo em busca 

de excelência e melhoria da qualidade de vida das pessoas dentro da organização. 

Configurando-se como objetivos específicos: apresentar conceitos teóricos da 

ferramenta 5s; abordar os benefícios que a ferramenta da qualidade 5s traz para as 

organizações e seus colaboradores; e descrever a importância da ferramenta 5s 

dentro das organizações. 

O trabalho se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica que segundo 

Macedo (1994) é o levantamento de material teórico de todos os tipos com a finalidade 

de reunir informações para serem estudadas e comparadas chegando assim a uma 

posição referente ao tema estudado. 
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2 ABORDAGEM INICIAL 
  

Com o clima econômico em constante mudança, muitas organizações estão 

periodicamente ajustando seus recursos para se alinharem com a estratégia de 

negócios. Isso geralmente resulta na necessidade de obter mais trabalho com menos 

recursos.  

Para manter o sucesso, as empresas precisam se tornar mais eficientes, 

reduzir o desperdício e, assim, reduzir custos. Precisa-se encontrar maneiras de fazer 

o que se está fazendo em menos tempo e com menor custo. Uma maneira de 

conseguir isso é através do uso da Metodologia 5s, que possuem cinco princípios 

muito eficazes para identificar e eliminar o desperdício e aumentar a eficiência. 

Independentemente das palavras específicas usadas para identificar as etapas do 5s, 

o objetivo permanece o mesmo, o de criar um ambiente de trabalho limpo, organizado 

e eficiente. 

 
2.1 CONCEITOS TEÓRICOS DA FERRAMENTA 5s 

 

Há muita informação sobre o 5s e o seu surgimento. A crença é que os 

japoneses inventaram a Metodologia 5s porque a letra “S” representa cinco palavras 

japonesas que, quando traduzidas para escrita ocidental, começam com a letra “S”. 

Conforme explica Rodrigues et. al. (2014, p. 72-73): 
 
Na interpretação dos ideogramas que representam essas palavras, do 
japonês para o inglês, conseguiu-se encontrar palavras que iniciavam com a 
letra S e que tinham um significado original em japonês. Porém, o mesmo não 
ocorreu com a tradução para o português. A melhor forma encontrada para 
expressar a abrangência e profundidade do significado desses ideogramas 
foi acrescentar o termo “Senso de” antes de cada palavra em português que 
mais se aproximava do significado original.  
 

Segundo alguns autores, o método foi a base da implantação do Sistema de 

Qualidade Total nas empresas japonesas, concebido por Kaoru Ishikawa (um 

engenheiro químico japonês, orador de conceitos da Qualidade Total) entre a década 

de 50 e 60, a partir da constatação que as fábricas japonesas eram muito sujas e 

desorganizadas. Segundo Araújo & Reidi (1997, p. 98), “o 5s é uma técnica japonesa, 

um estilo de vida, um jeito especial de viver”. 
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O país precisava reestruturar-se após às restrições produtivas as quais o Japão 

passou após a derrota na Segunda Guerra Mundial, organizar as indústrias e melhorar 

a produção para ser compatível com o mercado mundial. O programa 5s foi criado em 

um “Japão completamente destruído e arrasado encontrou no 5s, uma maneira de 

reestruturar suas indústrias, visando melhorar a qualidade dos produtos” 

(RODRIGUES et. al., 2014, p. 73). 

A implantação do Programa 5s contribuiu efetivamente para a recuperação 

destas empresas através da melhoria de pequenas ações do dia-a-dia, praticadas de 

forma persistente. Sabe-se que a metodologia é fruto de uma série de práticas de 

produção adotadas após a Segunda Guerra Mundial (DAUCH; SILVA & JABBOUR, 

2016).  

Entretanto, a notoriedade da metodologia 5s ocorreu pela empresa 

automobilística Toyota nos anos 60, em um ambiente industrial, para alcançar locais 

de trabalho mais organizados, mais limpos e mais eficientes, para aumentar a 

produtividade e obter um melhor ambiente de trabalho. Segundo Ohno (1997), um dos 

criadores do Sistema Toyota da Produção, que levou ao conceito de produção enxuta, 

“o modelo enxuto de manufatura foi consolidado em razão da necessidade de as 

empresas japonesas melhorarem seu desempenho para poder continuar competindo” 

(apud DAUCH; SILVA & JABBOUR, 2016, p. 286).  

O Programa 5s é diferente da maioria dos programas conhecidos, já que não 

é um programa temporário com início, meio e fim, mas uma constante busca pela 

melhoria contínua de atividades rotineiras e profissionais. Para Campos (1999, p.173), 

o “5s não é somente um evento episódico de limpeza, mas uma nova maneira de 

conduzir a empresa com ganhos efetivos de produtividade”. 

Hoje, a metodologia é amplamente difundida e muitas empresas e 

organizações estão implementando-a em escala mundial. Embora seja 

conceitualmente simples e não exija um treinamento complexo e/ou especialistas com 

conhecimento sofisticado, é essencial implementá-lo de forma rigorosa e disciplinada. 

Tornando-se “bastante difundida no ambiente empresarial em virtude dos benefícios 

de sua aplicação, tais como aumento da produtividade, melhor utilização do espaço e 

redução de desperdícios” (DAUCH; SILVA & JABBOUR, 2016, p. 286). 
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As vantagens do método é que ele pode ser feito hoje mesmo, todos podem 

participar dele, o desperdício se torna visível imediatamente, o seu impacto é bastante 

abrangente, melhora a qualidade, a segurança, a moral e a produtividade da empresa 

e funcionários.  

No Brasil, a prática do programa 5s, iniciou formalmente a partir de maio de 

1991, criando um ambiente de Qualidade Total. Conforme explica Ribeiro (2015, p. 

22),  
Apesar do movimento 5s no Brasil ter início na década de 80, foi a partir de 
1990 que ganhou maior adesão, impulsionado pela filosofia da Qualidade 
Total. Devido a simplicidade dos conceitos, baixo custo de implantação e 
promoção de resultados de curto, médio e longo prazos, o 5s passou a ser 
uma ferramenta fundamental para a introdução da Qualidade Total e da 
verdadeira administração participativa nas empresas. Porém ao longo de sua 
difusão, tenho sido convidado para apoiar várias empresas que não 
obtiveram os resultados desejados, limitando-se às atividades de descarte e 
limpeza temporária das instalações, sem que isto se tornasse um hábito das 
pessoas. 
 

Se devidamente entendido e apresentado, o 5s pode ser praticado por 

qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Seus princípios são semelhantes aos 

princípios da vida. E, se, implementado corretamente melhora a qualidade, o custo, a 

segurança e permite um resultado visível no ambiente empresarial. Conforme observa 

Osada (1992, p.33),  
 
A importância dos 5s parece tão óbvia que muitas pessoas cometem o erro 
de pensar em cada termo, como se eles fossem uma espécie de talismã. 
Entretanto, é preciso lembrar que na verdade, os 5s são um meio de se atingir 
fins específicos. E, ao implementar os 5s, é necessário ter uma mente esses 
objetivos.  
 

 Em muitas empresas o 5s é implantado, mas acaba desaparecendo após 

algum tempo isso se deve à falta de motivação dos funcionários e a resistência de 

alguns, devido ao apego por objetos desnecessários. Conforme acentua Silva (1994, 

p. 25), o 5s é um programa simples, mas “ser simples é a coisa mais difícil do mundo. 

É fácil de começar, difícil de manter, mas, sobretudo é altamente mobilizador do 

potencial humano latente nas organizações”. 

O método é um processo padronizado que, quando implantado 

adequadamente, cria e mantém um local de trabalho organizado (controles visuais 

aprimorados), seguro, limpo, reduzindo o desperdício e aumentando a eficiência. A 

implementação do programa tornar óbvia e facilmente detectável qualquer processo 
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fora do padrão estabelecido. Para Rodrigues et. al. (2014, p. 70), o 5s tem como 

“objetivo principal melhorar o ambiente de trabalho e estimular os colaboradores a se 

orgulharem do seu local de trabalho, por meio da educação e desenvolvimento das 

pessoas promovendo mudanças de comportamento e atitude”.  

Os Princípios 5s são reconhecidos em muitos setores como ferramentas 

eficazes de melhoria organizacional, seu maior benefício de usabilidade é percebido 

quando faz parte de uma iniciativa maior e toda a organização adota seus princípios. 

5s é mais que um sistema; é uma filosofia de negócios e deve ser integrada à cultura 

da organização. 

 
Figura 1. Esquema dos passos do 5s. 

 
Fonte: Dauch; Silva & Jabbour (2016, p. 288). 

 

A Figura 1 resume os cinco sensos derivado de cinco palavras japonesas, que 

formam a metodologia 5s. De acordo Ribeiro (2015), através deles deve-se definir as 

ações de melhoria para a empresa com atividades voltadas para o Programa 5s, de 

acordo com a metodologia apresentada, sempre focando no quinto senso, o da 

disciplina, que é o ponto principal para a manutenção das etapas anteriores. 

Há muitos benefícios (Tabela 1) em implementar os métodos 5s em uma área 

de trabalho de linha de produção e/ou no escritório comercial. Para não apenas 
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sobreviver, mas prosperar nos negócios hoje, o custo deve ser controlado e o 

desperdício deve ser evitado e/ou suprimido.  
 

Tabela 1. Os principais benefícios de cada “S”. 
 

Os 5s Traduções mais 
comuns 

Principais benefícios 

SEIRI Utilização, Seleção - Combate ao desperdício 
_Redução de custos 
_Liberação de espaço 
_Economia de tempo 
_Ambiente mais seguro (recursos adequados e em boas 
condições) 
_Redução de consumo de água, energia e recursos 
naturais (economia e redução de impactos ambientais) 

SEITON Organização, 
Ordenação 

_Agilidade para localizar e acessar ao que se procura 
_Ambiente mais seguro (ordem dos recursos) 
_Melhor planejamento 
_Maior produtividade 
_Menos estresse 
_Melhor Gestão Visual 

SEISO Limpeza _Ambiente mais seguro e mais agradável 
_Redução de impactos ambientais 
_Detecção precoce de anormalidade durante a limpeza 

SEIKETSU Padronização, Saúde, 
Higiene 

_Ambiente mais seguro e saudável 
_Autoestima mais elevada 
_Prevenção de doenças 
_Combate à poluição 
_Bons hábitos 
_Consenso na definição de regras de convivência 

SHITSUKE Autodisciplina, 
Manutenção 

_Hábito para a prática dos “S” anteriores 
_Cumprimento de normas, regras e procedimentos sem 
necessidade de cobrança 
_Pontualidade e cumprimento de prazos 
_ Proatividade. 

Fonte: Ribeiro (2015, p. 27). 
 

Muitas empresas implementaram o 5s em todas as áreas de seus negócios. Os 

maiores benefícios geralmente são obtidos quando a metodologia é implementada 

como parte de uma iniciativa maior dentro da organização. Se implementado 

adequadamente, o 5s pode ajudar a impulsionar as iniciativas enxutas da sua 

empresa e ser um poderoso estímulo para o desenvolvimento de uma cultura de 

melhoria contínua. 

As etapas do 5s, quando implementadas adequadamente, podem identificar e 

reduzir muitas formas de desperdício em qualquer processo e/ou estação de 

trabalho. Sabe-se que uma área de trabalho organizada reduz o movimento excessivo 

e desperdiça tempo procurando a ferramenta certa. A Implantação deve ser feita 
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através da elaboração de um plano de ação, e realizada a implantação dos seguintes 

sensos, definidos na Tabela 2 por Rodrigues et. al. (2014, p. 71): 

 
Tabela 2. Definição dos Sensos. 

SENSO TRADUÇÃO CONCEITO 
Seiri Utilização Consiste na seleção de materiais desnecessários e que 

devem ser descartado após criteriosa avaliação de sua 
utilização. 

Seiton Ordenação Processo para a ordenação, arrumação e organização 
da área estudada, como identificação dos locais para 
cada material utilizado. 

Seiso Limpeza Consiste em estabelecer um cronograma de limpeza e 
manutenção no ambiente. 

Seiketsu Saúde Definição de padronização dos processos de trabalho, 
abordando a qualidade de vida ao usuário do processo. 

Shitsuke Autodisciplina É a preparação para o autogerenciamento, 
autodisciplina para a manutenção do processo. 

Fonte: Rodrigues et. al. (2014, p. 71). 

 
 

Quando se implementa o programa 5s ou outras ferramentas enxutas, a 

empresa precisa atentar para as várias formas de desperdício. Tomar medidas para 

eliminar o desperdício em seus processos. Envolvendo os membros da equipe e 

incentivando-os a fornecer ideias para melhorias. Nesse sentido, “os resultados 

obtidos com a implantação do programa são claramente observados, refletidos no 

comportamento dos colaboradores e na satisfação dos donos da empresa”. É 

importante falar que ocorre “melhoria na utilização dos recursos usados no ambiente 

de trabalho e no conforto e bem-estar dos colaboradores”. O local de trabalho torna-

se “mais prático e agradável aos colaboradores e os problemas como perda ou 

desperdício de materiais ou sujeira são resolvidos” (RODRIGUES et. al., 2014, p. 85). 

Quando as equipes trabalham juntas para reconhecer, abordar e eliminar o 

desperdício e melhorar seu local de trabalho, elas se apropriam do processo. Tornam-

se mais propensos a detectar qualquer não conformidade em algum momento no 

futuro. Os Princípios 5s gradualmente se tornará um hábito, fomentado em uma 

cultura de melhoria contínua. Para Ribeiro (2015, p. 14), o 5s é a ferramenta mais 

“eficiente e reconhecida mundialmente para tratar da grande maioria dos problemas 

comportamentais que roubam o tempo dos supervisores e que prejudicam os próprios 

indicadores de performance da área e da empresa”.  
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3. 5s E AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS 
 
 

Sabe-se que em um mundo globalizado como o atual, os desafios são cada vez 

maiores, especialmente no que se refere a competitividade entre as empresas, 

permitindo desafiar uma alta concorrência comercial, tanto nacional como 

internacionalmente. Por isso, ao estarem inseridas em um mercado altamente 

competitivo, elas precisam buscar “diferenciais para conseguirem se manter nesse 

mercado. A gestão da qualidade acaba sendo um dos principais itens que estão em 

destaque, devido à grande exigência dos clientes” (OLIANI; PASCHOALINO & 

OLIVEIRA, 2016, p. 115). 

No entanto, a boa qualidade é uma condição que todo o serviço deve ter para 

alcançar maior performance em sua atividade e durabilidade, respeitando as regras e 

os pontos necessários para atender as necessidades dos clientes. Há que se concluir 

que com a evolução constante, “houve a necessidade do mercado investir em 

qualidade e produtividade para que as necessidades exigidas pelos clientes possam 

ser supridas pela empresa prestadora de serviço” (OLIANI; PASCHOALINO & 

OLIVEIRA, 2016, p. 112). 

Sabe-se que o fator qualidade dentro de uma empresa é muito importante, é 

ele que produz a satisfação dos clientes, funcionários, acionistas e fornece 

ferramentas práticas para um gerenciamento organizacional abrangente. 

Consequentemente, torna-se necessário cumprir com os padrões de qualidade para 

permanecer em um mercado cada vez mais exigente, por isso, a organização deve 

procurar sempre a melhoria contínua, além da satisfação do cliente, ela deve investir 

em padronização e no controle dos processos. Na opinião de Campos et. al. (2019, p. 

7): 
 

Também deve ser feito que os diferentes departamentos procurem sempre a 
satisfação do cliente, a fim de melhorar a qualidade dentro da empresa, 
defendendo os objetivos que lhe correspondem. A aplicação da Gestão da 
Qualidade Total em organizações envolve uma mudança de cultura 
organizacional e o desenvolvimento de uma consciência voltada para as 
perspectivas do cliente.  

 
Os objetivos da qualidade podem ser vistos de diferentes pontos de vista. Por 

um lado, a satisfação total do cliente é procurada para diferentes propósitos, por outro 

lado, pode ser para atingir a máxima produtividade por parte dos membros da empresa 
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que gera maiores lucros, também pode ser visto como um grau de excelência, ou pode 

ser parte de um requisito para permanecer no mercado. Em relação aos programas 

de qualidade, a frequência de investimentos resultou no surgimento dentro das 

organizações na ideia da importância de se ter qualidade em todas elas. Hoje, muitas 

organizações, de finalidades lucrativas ou não, “investem constantemente em 

programas que apresentam como foco a qualidade em seus processos, por 

entenderem que suas atividades produtivas necessitam sempre de melhorias 

contínuas” (CAVALINI & CAVALINI, 2019, p. 2). 

Diante dessa perspectiva, pode-se dizer que ser excelente é o objetivo de 

muitas organizações. No entanto, alcançar a excelência é algo complexo e requer um 

alinhamento de múltiplos fatores, entre os quais, sem dúvida, deve ser obter bons 

sistemas de gestão da qualidade. Hoje,  
 
Existem programas de melhoria contínua que podem ser considerados um 
diferencial para empresas que buscam comprometimento da equipe de 
colaboradores, agilidade e segurança nos processos e, além disso, visando 
qualidade de vida no trabalho. Para que esses programas possam ser 
implantados em uma organização, é preciso que os colaboradores tenham 
uma mudança de comportamento e que mudem a forma de agir, realizando 
assim, treinamentos com aprendizado contínuo (OLIANI; PASCHOALINO & 
OLIVEIRA, 2016, P. 112). 
 

De maneira genérica, o sistema de gestão de qualidade ajuda a empresa 

melhorar sua posição competitiva e imagem interna e externa. Dentre as vantagens e 

benefícios de ter bons sistemas de gerenciamento de qualidade, pode-se citar: 

∙ Melhoria na organização. Ajuda a sistematizar as operações, ocorrem 

frequentemente através de inovações que ajudam a tornar os processos de trabalho 

mais eficientes. Não refere-se apenas a diferentes maneiras de fazer as coisas, mas 

também a possíveis economias de custo, a detecção de recursos ociosos, etapas de 

processos que não geram valor, etc. 

∙ Permite controlar o desempenho dos processos e da própria organização. 

∙ Ajuda a melhor cumprir os regulamentos relacionados aos produtos e serviços 

da empresa. 

∙ Melhora a formação dos colaboradores. Por ter mais informações sobre os 

processos, eles os conhecem melhor como podem abordar sua execução de forma 

mais ágil, com menos desperdício, etc. Além disso, manter um bom fluxo de 
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informações com a equipe ajuda a aumentar a motivação e o comprometimento da 

equipe. 

∙ Os sistemas de gestão da qualidade levam em consideração os requisitos e 

expectativas do cliente, de modo que sua implementação tem um impacto positivo na 

satisfação e, portanto, na fidelidade do mesmo. 

∙ A empresa ocupa uma posição melhor para atingir os objetivos estratégicos e 

gerais. 

∙ Melhoria da imagem dos produtos e serviços e, a médio prazo, da 

organização. Esta melhoria da imagem afeta uma melhor posição de mercado em 

relação à concorrência. Pois, adotar um sistema de gestão da qualidade é enviar um 

sinal a todos os agentes que interagem com a organização sobre o seu compromisso 

com a qualidade e a melhoria contínua. 

Atualmente, existem várias ferramentas projetadas para melhorar a adoção de 

sistemas de gestão da qualidade, sua operação e seus resultados. Trata-se de 

maneiras de gerenciamento de qualidade que facilita sua implementação e melhora 

sua eficiência permitindo que a empresa obtenha ótimos resultados. Hoje, o 5s tem 

sido utilizado cada vez mais utilizado em todo mundo, “ele é uma ferramenta simples, 

baixo custo e apresenta resultados a curto prazo” (CAMPOS et. al., 2019, p. 11-12). 

Pode-se dizer que o programa de qualidade 5s é extremamente importante no 

planejamento estratégico das organizações, pois é a base para a implementação da 

gestão da qualidade total. Cavalini & Cavalini (2019, p. 9) ressaltam que também é 

necessário fazer com que os diferentes departamentos da empresa se comprometam 

com a qualidade, definindo os objetivos que lhes correspondem, procurando sempre 

a satisfação do cliente e a melhoria contínua. Para eles,  
 
Uma excelente maneira é implementar um sistema baseado na norma ISO 
9000, pois busca a padronização, com qualidade, de todos os processos 
dentro da organização. O 5s utilizado como ferramenta da qualidade, quando 
bem aplicado, torna-se um agregador de benefícios para as decisões 
tomadas nas implementações da Gestão de Qualidade Total.  
 

A aplicação desta técnica requer um compromisso pessoal e duradouro para 

que a empresa seja um autêntico modelo de organização, limpeza, segurança e 

higiene. Os supervisores e gerentes devem ser os primeiros a assumir esse 

compromisso e a aplicação desse é o exemplo mais claro de resultados de curto 
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prazo. Com isso, a implantação do programa 5s em uma empresa pode ser 

considerada “importante ferramenta de mudanças, pois envolve alterações nas 

atividades dos processos, nas atitudes das pessoas, nos resultados da produção final 

de uma organização” (CAVALINI & CAVALINI, 2019, p. 9). 

 
 

3.1 OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 5s PARA AS ORGANIZAÇÕES E SEUS 
COLABORADORES 

Como pode-se observar, a gestão da qualidade se traduz em uma busca 

permanente por melhorias, com o objetivo de colocar a empresa em uma posição 

vantajosa, adquirindo um posicionamento estratégico no setor em que atua. No 

entanto, o programa 5s vem sendo adotado por muitas empresas desde a sua 

descoberta. Para Cavalini & Cavalini (2019, p. 9), a “eficiência deste método é 

decorrente do fornecimento de instruções e do comprometimento dos colaboradores 

da empresa, principalmente, da alta gerência”.  

Hoje, ao procurar produtos certificados por selos de qualidade, a empresa 

muitas vezes culpa os sistemas de qualidade por gerar mais trabalho, mais burocracia 

e mais problemas no seu processo operacional. No entanto, um sistema bem 

gerenciado, em operação contínua e revisão, evita uma série de falhas e possíveis 

reclamações de clientes. Como se sabe: “o sucesso é consequência de um trabalho 

constante e de equipe” (CAVALINI & CAVALINI, 2019, p. 9). 

Incontestavelmente, onde se trabalha melhor, em um estado emocional mais 

equilibrado, mais disposto, onde o colaborador se sinta bem o dia todo em um lugar 

agradável e mais organizado, facilita o trabalho “de tal maneira onde todos se 

comprometem de forma a executar sua função com mais seriedade” (OLIANI; 

PASCHOALINO & OLIVEIRA, 2016, p. 118). 

No entanto, os efeitos da implantação do programa 5s puderam ser 

considerados na prática no estudo de caso de Cavalini & Cavalini (2019, p. 9), quando 

da realização desta ferramenta na empresa de envase e empacotamento foram 

notórios não somente no aspecto visual, como nos registros de manutenção das 

áreas, na diminuição de custos internos, na mudança de atitudes dos colaboradores, 

na agilidade dos processos, na melhoria da qualidade dos produtos, no ambiente 
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organizacional mais agradável, e na adequação às exigências de clientes e às normas 

governamentais.  

Portanto, precisa-se considerar que um sistema de gestão é um trabalho 

eternamente inacabado. Sendo importante se reconhecimento por todos os 

trabalhadores participantes e até mesmo a fornecedores e clientes. Ao ver de 

Rodrigues (2006, p. 214), o Programa 5s, como ficou mundialmente conhecido, busca 

“através da otimização da utilização, ordem, limpeza, saúde e disciplina, o 

comprometimento e a participação do trabalhador em relação a fatores básicos e que 

consistem em pré-requisitos à implantação de um programa de melhoria”.  

No entanto, se esse sistema que controla um produto, bem ou serviço é de 

qualidade, oferecerá satisfação a empresa, os trabalhadores, os fornecedores e, claro, 

o cliente, que no final é o chefe à sombra de qualquer empresa. Na opinião de Oliani; 

Paschoalino & Oliveira (2016, p. 119), o 5s é uma das ferramentas de qualidade de 

maior facilidade no que tange à implementação e com os resultados eficazes:  
 
E isto garante que os investimentos realizados nesta ferramenta gerem, 
quando corretamente aplicados, retornos garantidos ao longo do tempo. A 
questão temporal é muito relevante, pois, diferentemente do investimento em 
uma máquina que tem sua vida útil do ponto de vista do retorno do 
investimento, o 5s enquanto ferramenta e filosofia promove retornos por 
tempo indeterminado, dado a mudança de atitudes nos funcionários e direção 
da empresa.  
 

A aplicação desse método, por sua própria natureza, além de permitir que os 

processos se tornem mais organizados e sistematizados ao longo do tempo, 

facilitando as operações, reduzindo as perdas materiais e otimizando o tempo gasto 

nas tarefas, oferece maior organização e a melhor utilização do tempo, que surtem 

um impacto positivo na produtividade da equipe, com segurança no local de trabalho, 

bem como maiores possibilidades de que os processos sejam mais adequados aos 

padrões de qualidade. Segundo Campos et. al. (2019, p. 12): 
 
O maior ganho que o 5s proporciona é a mudança de comportamento das 
pessoas e do ambiente da empresa. Economia, organização, limpeza, 
higiene e disciplina tornam-se palavras comuns e praticadas por todos. Estes 
fatores são fundamentais para elevar e garantir a produtividade.  
 

Outros benefícios podem ser observados no aumento da previsibilidade das 

operações, na facilidade de gerenciamento de crises e na distribuição de demandas 

e responsabilidades, o que, portanto, aumenta a confiança no relacionamento entre 
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líderes e funcionários. Como sugere Campos et. al. (2019, p. 2), o 5s exige 

transformações profundas e de base, exigindo o engajamento e vontade de mudar de 

todos: 
 
Na verdade, em sua essência, esse método explora três dimensões básicas: 
a dimensão física (layout), a dimensão intelectual (realização das tarefas) e a 
dimensão social (relacionamentos e ações do dia-a-dia). Estas três 
dimensões se inter-relacionam e dependem uma da outra. No momento em 
que uma das dimensões é alterada ou melhorada, sentimos reflexos nas 
outras duas.  
 

Para obter um resultado efetivo com a implementação da metodologia 5s, não 

basta que a empresa peça que os funcionários mantenham a tabela e o estoque 

consertados. O processo vai muito além, dependendo da forma como são 

apresentados, os 5 sentidos já vêm praticamente com o roteiro de aplicação pronto, 

já que cada um dos conceitos refere-se a uma fase de implementação do projeto.  

Mas isso não significa que o trabalho termine no momento de sua aplicação, 

isso porque mais do que uma ferramenta de gestão, o 5s é uma filosofia, um modelo 

de excelência a ser almejado pelo negócio. Portanto, 
 
Com seus passos simples, envolvendo todos da organização, e com 
resultados facilmente mensuráveis, trazendo benefícios para todos tanto na 
vida pessoal e profissional quanto para empresa, o 5s é sem dúvida uma 
ferramenta importante para conseguir o comprometimento de todos, o que é 
crucial para efetivação de qualquer processo de mudança (CAMPOS et. al., 
2019, p. 8). 
 

Por esta razão, depois de aprender como funciona, as empresas precisam 

seguir certas estratégias de implementação, de acordo com a realidade de cada 

organização, ou nada fará sentido. 
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4 A IMPORTÂNCIA DA FERRAMENTA 5s DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES 
 

Com o clima econômico em constante mudança, muitas organizações estão 

periodicamente ajustando seus recursos para se alinharem com a estratégia de 

negócios. Isso geralmente resulta na necessidade de obter mais trabalho com menos 

recursos. Para manter o sucesso, as empresas precisam se tornar mais eficientes, 

reduzir o desperdício e, assim, reduzir os custos. Com a evolução constante, “houve 

a necessidade do mercado investir em qualidade e produtividade para que as 

necessidades exigidas pelos clientes possam ser supridas pela empresa prestadora 

de serviço” (OLIANI; PASCHOALINO & OLIVEIRA, 2016, p. 112). 

No ambiente competitivo de hoje, as empresas estão impulsionando o 

crescimento por meio de operações mais enxutas. A adoção dessas práticas, que se 

concentram na eliminação de desperdícios em toda a empresa, gera economia de 

custos ao mesmo tempo em que estabelece um ambiente de melhoria contínua. No 

cenário organizacional atual, “não se pode continuar com o pensamento voltado 

somente para a produção, sem dar importância para o comportamento, educação e 

segurança dos colaboradores” (OLIANI; PASCHOALINO & OLIVEIRA, 2016, p. 113). 

Uma maneira de conseguir isso é através do uso dos 5s, que são muito eficazes 

para identificar e eliminar o desperdício e aumentar a eficiência. Ele é um “programa 

que trata da arrumação, da ordem, da limpeza, do asseio e da autodisciplina dos 

funcionários de uma organização” (REBELLO, 2005, p. 168). Há muitos benefícios em 

implementar os métodos 5s em uma área de trabalho na linha de produção ou no 

escritório comercial. Para não apenas sobreviver, mas prosperar nos negócios hoje, 

o custo deve ser controlado e o desperdício deve ser evitado ou eliminado.  

Pode-se afirmar que o 5s é “a base para implantação da qualidade total, pois o 

mesmo envolve grandes mudanças no comportamento de todos os envolvidos na 

fábrica” (SANTOS et. al., 2015, p. 3). As etapas do 5s, quando implementadas 

adequadamente, podem identificar e reduzir muitas formas de desperdício em 

qualquer processo ou estação de trabalho. 

Como já mencionado, algumas palavras comumente usadas descrevendo as 

etapas do 5s são: utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Em 

diferentes empresas, várias palavras são usadas e têm significados semelhantes. 
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Independentemente das palavras específicas usadas para identificar as etapas do 5s, 

o objetivo permanece o mesmo: criar um ambiente de trabalho limpo, organizado e 

eficiente. 

Muitas empresas optam por seguir o caminho em direção a uma metodologia 

organizacional de local de trabalho 5s como parte de um programa de melhoria 

contínua ou processo de manufatura enxuta. O sistema 5s é tipicamente o primeiro 

passo para eliminar o desperdício dos processos de fabricação e, eventualmente, leva 

a melhorar os resultados finais.  

Em essência, todos na organização devem estar envolvidos em melhorias a 

cada dia e em todos os lugares da instalação. Além desses elementos primários, há 

vários princípios que existem, incluindo as cinco regras para um bom ambiente, 

chamadas de 5s. 

Uma área de trabalho organizada reduz o movimento excessivo e desperdiça 

tempo procurando a ferramenta certa. O aspecto visual da Metodologia 5s também é 

muito eficaz. Quando tudo tem um lugar, é mais fácil identificar algo que está faltando 

ou mal colocado. Por exemplo, uma área de trabalho limpa ajuda a chamar a atenção 

para possíveis problemas ou riscos de segurança. Um piso limpo ajuda a detectar 

eventuais vazamentos e/ou derramamentos que possam indicar a manutenção da 

máquina e evitar escorregões e quedas.  

Além disso, encorajar as pessoas a observar e abordar os problemas pode 

resultar em uma mudança positiva na cultura organizacional. Portanto, os princípios 

5s implementados como parte de uma iniciativa maior ou como uma ferramenta 

independente podem reduzir o desperdício, melhorar a qualidade, promover a 

segurança e impulsionar o aprimoramento do processo de trabalho. 

O primeiro passo no 5s é a utilização. Durante a classificação, a equipe deve 

passar por todos os itens na área de trabalho, incluindo quaisquer ferramentas, 

suprimentos, peças de armazenamento em lote, etc. Portanto, 
 
significa identificar e separar tudo o que é necessário do que é desnecessário 
no local de trabalho, dando um destino para aquelas que deixaram de ser 
úteis para o fim desejado e agrupando os objetos necessários por ordem de 
importância, inclusive eliminado tarefas desnecessárias. Possibilita melhor 
organização do local, criação de novos espaços, diminuição da perda de 
tempo e desperdício de recursos (REBELLO, 2005, p. 169). 
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O líder da equipe 5s deve revisar e avaliar cada item com o grupo. Isso ajuda 

a identificar quais itens são essenciais para realizar o trabalho de forma eficaz e 

eficiente. Se o item é essencial para as operações diárias, ele deve ser marcado e 

catalogado. Se o item não for essencial, determina-se com que frequência ele é usado 

no desempenho do trabalho nessa área. Se for um item em massa, decide-se a 

quantia adequada a ser mantida na área e mova a quantidade restante para 

armazenamento. O excesso de estoque é uma forma de desperdício e deve ser 

eliminado durante as atividades do 5s. O primeiro método a ser aplicado tem por 

finalidade identificar tudo o que é necessário e desnecessário, tornando-se 

“complicado de ser aplicado, pois tem de tomar decisões difíceis, já que o ser humano 

tem por instinto acumular coisas” (SANTOS et. al., 2015, p. 3). 

Logo depois, deve-se designar um lugar para todos os itens que permanecem 

na área de trabalho. Colocando todos os itens em sua localização estabelecida. Uma 

citação frequentemente referenciada no processo é “um lugar para tudo e tudo em 

seu lugar”. Durante a etapa de organização, deve-se procurar maneiras de reduzir ou 

eliminar o desperdício. Uma forma de desperdício em um processo é o movimento de 

um setor para o outro. Portanto, ferramentas e suprimentos usados com frequência 

devem ser armazenados na área de trabalho imediata próxima ao colaborador. No 

entanto, “quando se definir o local apropriado para armazenamento, utiliza-se como 

critério, o grau de importância de cada material, sempre levando em consideração seu 

tamanho, peso e utilidade” (OLIANI; PASCHOALINO & OLIVEIRA, 2016, p. 117). 

Um método eficaz comumente utilizado para evitar desperdício de tempo 

procurando a ferramenta correta é construir quadros de sombra para todas as 

ferramentas essenciais. Itens que não são usados com frequência devem ser 

armazenados com base em sua frequência de uso. Segundo Rebello (2005, p. 170):  
 
Significa colocar cada objeto no seu único e exclusivo lugar, dispostos de 
forma correta, agrupando por tipo, cor, etc., para que possam ser utilizados 
prontamente. Refere-se à disposição sistemática dos objetos com excelente 
comunicação visual utilização de etiquetas para identificação dos locais, dos 
objetos, das tarefas, no material adotado para uso do setor, a fim de que se 
possam manter as coisas do jeito que devem ser. Possibilita organizar seu 
local de trabalho e promover ações que facilitem o trabalho através da 
identificação dos materiais, locais e tarefas, para que todos saibam onde o 
material está.  
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Em tal processo, todas as caixas de peças devem estar devidamente 

etiquetadas. O rótulo deve incluir o número da peça, a descrição, o local de 

armazenamento e as quantidades mínimas / máximas recomendadas. Uma área de 

trabalho devidamente ajustada permite que o colaborador reveja rapidamente e 

verifique se eles possuem tudo o que precisam para executar sua tarefa com sucesso. 

Segundo Santos et. al. (2015, p. 4), se o senso de ordenação for aplicado de forma 

correta, “as coisas estarão nos lugares certos e de forma correta, assim facilitando a 

utilização dos itens, isto nada mais é que uma forma de eliminar a procura por objetos, 

assim eliminado o tempo de procura, aumentando a produtividade”.  

O próximo passo é limpar a área e remover qualquer lixo. Para ser eficaz, deve-

se manter a área e qualquer equipamento relacionado limpo. Equipamentos de 

processo sujo podem, na verdade, aumentar o potencial de variabilidade do processo 

e levar à falha do equipamento. O tempo perdido devido com falhas no equipamento 

é considerado um desperdício e um tempo sem valor agregado. Por isso, 
 
Significa eliminar a sujeira e as fontes de sujeira para construir um ambiente 
de trabalho limpo e agradável que proporcione segurança e qualidade de vida 
(saúde física e mental) das pessoas, lembrando sempre do dito popular: “O 
ambiente mais limpo não é o que mais se limpa, mas sim o que menos se 
suja”. Cada um limpa sua própria área de trabalho e é consciente das 
vantagens de não sujar (REBELLO, 2005, p. 170). 
 

Uma área suja também pode contribuir para questões de segurança que têm o 

potencial de causar danos a um trabalhador. Os operadores devem limpar suas áreas 

no final de cada turno. Ao fazer isso, eles provavelmente perceberão algo fora do 

comum, como vazamentos de óleo ou lubrificante, cabos de elevação gastos, 

lâmpadas queimadas, sensores sujos, etc. O objetivo é reduzir o desperdício e 

melhorar a segurança e a eficiência do operador.  

A execução dos três sensos anteriores de forma sistematizada, resulta da 

padronização das “atividades anteriores de forma sistematizada com manutenção e 

monitoração dos estágios já alcançados para que não retrocedam. Para tal 

gerenciamento dá-se ênfase na manutenção da padronização adotada” (REBELLO, 

2005, p. 171). A padronização é o quarto passo considerado o mais importante no 

processo 5s. Nesta etapa, deve-se desenvolver os padrões para o sistema. Eles serão 

os padrões pelos quais as etapas 5s anteriores são medidas e mantidas. Nesta etapa, 
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são desenvolvidas instruções de trabalho, listas de verificação, trabalho padrão e 

outra documentação. Entretanto, 
 
Significa ser responsável pela qualidade de seu trabalho e de sua vida, 
buscando melhoria sempre, ao cumprir rigorosamente os padrões técnicos, 
éticos e morais, normas e tudo o que for estabelecido pela organização onde 
trabalha. É o pacto da qualidade onde todos assumem o compromisso de 
manter as normas, prazos e acordos estabelecidos nas fases anteriores, a 
fim de aperfeiçoar e dar continuidade ao Programa. Faz parte do 
comportamento ético respeitar o acordo estabelecido e cumprir todos os 
compromissos para não desapontar o cliente (REBELLO, 2005, p. 172). 
 

Sem instruções de trabalho ou padronização, os operadores tendem 

gradualmente a fazer as coisas à sua maneira, em vez do que foi determinado pela 

equipe. O uso do gerenciamento visual é muito valioso nessa fase. Assim, como fotos 

da área na configuração 5s padrão são frequentemente publicadas para facilitar a 

identificação de não-conformidades. Os operadores devem ser treinados para 

detectar condições não conformes e corrigi-las imediatamente, assim como, os 

cronogramas também devem ser desenvolvidos para atividades regulares de 

manutenção em cada área.  

A sustentação no processo 5s pode, por vezes, tornar-se o mais desafiante de 

todos os cinco passos. A disciplina é a continuação das etapas utilização, 

organização, limpeza e padronização. Nele, desenvolve-se “o habito de observar e 

seguir as normas, regras e procedimentos, sempre atendendo as especificações tanto 

escritas como informais” (OLIANI; PASCHOALINO & OLIVEIRA, 2016, p. 117). 

Considera-se esse passo como o mais importante na medida em que aborda a 

necessidade de realizar 5s de forma consistente e sistemática. Durante esta etapa, 

um sistema de auditoria padrão é geralmente desenvolvido e implementado. O 

objetivo desta etapa é inserir o processo 5s na cultura da empresa. Observa-se que 

se as pessoas não se envolverem nas tomadas de decisões no 5s, “a mesmas não se 

sentirão importantes e nem responsáveis diante do resultado obtido e nem saberão 

avaliar a importância de suas ações para o grupo inteiro” (OLIANI; PASCHOALINO & 

OLIVEIRA, 2016, p. 117). 

A empresa deve se esforçar para tornar o 5s um modo de vida para que os 

benefícios obtidos com o exercício possam ser mantidos. O programa não é um 

exercício único. Seguir o processo 5s deve se tornar um hábito, que precisa ser 

consciente e voluntário para manter e praticar corretamente o que foi determinado nos 
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procedimentos operacionais estabelecidos pela organização: “(..) O hábito de fazer as 

coisas que devem ser feitas deve ser desenvolvido, e nem sempre a maneira mais 

fácil é a mais correta” (REBELLO, 2005, p. 172). 
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5 CONCLUSÃO 
 
 

Em uma era de globalização como a atual, é impossível competir sem 

diferenciar. Hoje, deve-se assumir que é necessário fazer mudanças e ver a melhoria 

contínua como uma atividade chave para qualquer empresa que aspira a ser 

competitiva em um ambiente de mercado livre.  

Em tal perspectiva, a qualidade dentro de uma organização é um fator 

importante que gera satisfação para seus clientes, funcionários e acionistas e fornece 

ferramentas práticas para o gerenciamento integral da empresa.  

Em muitas empresas (especialmente em pequenas empresas tradicionais), 

acredita-se que este tipo de metodologias de melhoria é desnecessário. No entanto, 

isso é um grande erro: muitos estudos e especialistas em indústria e estratégia 

concordam que o investimento em desenvolvimento e gestão de qualidade é um pilar 

fundamental e necessário para a sobrevivência da maioria das empresas atuais. 

Os investimentos em gerenciamento de qualidade é o que permitem às 

empresas melhorar sua eficiência, inovar e refinar seus produtos de forma contínua. 

Caso contrário, a empresa corre o risco de se tornar obsoleta e falir. 

Visando cumprir com os padrões de qualidade para poder competir em um 

mercado cada vez mais exigente, e na busca da melhoria contínua da empresa a 

metodologia 5s, pode ser entendida por toda a organização como uma oportunidade 

para adotar um estilo de trabalho (e vida) muito mais produtivo e organizado. E a 

implementação desses comportamentos pode ajudar a empresa a avançar vários 

passos em direção à qualidade total. 

O 5s é uma ferramenta para melhorar o tempo e condições de trabalho, 

seguindo um procedimento cujo objetivo é atingir a qualidade do espaço laboral. 

Basicamente, seu objetivo é reduzir o desperdício, garantir desempenho e eficiência 

e, finalmente, melhorar a produtividade. Priorizando estabelecer e manter a ordem, a 

limpeza e o hábito, bem como melhorar o uso dos recursos organizacionais. 
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