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Melhorar as empresas e organizações em todo o país, ou seja, cada um fazendo o melhor, mesmo 
que seja pouco em cada setor, para juntos provocarmos uma grande movimentação pró ecologia e 

sustentabilidade. O projeto 5S é uma das melhores ferramentas para esta empreitada. 
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  QUALIDADE – CONCEITOS  
 

Olá, tudo bem? Sou o Rodolino, mascote da 
empresa RODOVIX, e estou aqui para trazer a 
vocês todo o meu conhecimento sobre o 
MEIO AMBIENTE e o 5S a serem implantados 
em nossa empresa. Então mãos-a-obra! 

 
 
 Imaginava-se que a Qualidade era tão somente um atri- 
buto de um determinado produto. Porém hoje isto mudou. 
A partir das experiências japonesas, adotando uma nova 
forma de trabalhar, buscou valorizar os clientes, fornecedo- 
res e funcionários da empresa. Com o MEIO AMBIENTE 
aconteceu o mesmo, a questão ecológica passou a ser vista de forma sistêmica e integrada 
aos processos internos e externos às organizações, entre eles a Saúde Ocupacional, Quali- 
dade de Alimentos (PAS), Responsabilidade Social e outros sistemas. 

 
 A Qualidade se transformou, passando a ser ligada não só pelas características de um 
produto, mas algo maior, mais humano, mais gente. Com isto, para que a Qualidade de um 
produto possa ter importância, é preciso partir para o lado das pessoas e dar espaço aos ser- 
viços desempenhados por elas, pois como todos sabem, o serviço é algo que depende uni- 
camente das pessoas, devido as suas características e diferenças em relação ao mistério que 
envolve o produto. Em relação ao Meio Ambiente, a integração (Gestão Integrada) promo- 
veu a aproximação entre a ISO 9001 com a ISO 14.001. 

 
 Para que uma empresa estabeleça a Qualidade e a Gestão Ambiental em sua prática de 
gestão onde são gerados serviços e produtos, é necessário primeiramente adotar um Pro- 
grama de Qualidade e o de Gestão Ambiental (Gestão Integrada) e para que o(s) Progra- 
ma(s) inicie(m) é preciso que se deva começar com uma faxina geral por toda a empresa, 
(housekeeping) envolvendo todos os funcionários, adotando o Projeto 5S. 

 
  INTRODUÇÃO AO 5S  

 
A partir de agora, conheça o projeto que mudará para melhor a sua vida no trabalho. 

Com ele, a qualidade e o Meio Ambiente, serão colocados em prática e seu local de traba- 
lho e toda a empresa vão ficar muito mais alegres, produtivos e ecologicamente sustentáveis 
– Maior produção e menor agressão ambiental. 
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  O QUE É O PROJETO 5S  
 
 
 

É um projeto com 5 passos básicos, que visa à melhoria de vida no trabalho. Ele 
vai ajudar a: 

 
 

1. LIVRAR  DAS  “TRALHAS”  E 
COISAS INÚTEIS; 

2. ORGANIZAÇÃO DO TRABA- 
LHO; 

3. LIMPEZA DO AMBIENTE E DA 
CABEÇA; 

4. DISCIPLINAR E OBTER RE- 
SULTADOS; 

5. HIGIENE E SAÚDE DAS PES- 
SOAS NO TRABALHO E EM 
CASA. 

 
 

  O NOME 5S  
 

Este projeto surgiu no Japão para combater a sujeira, a desorganização e a 
poluição nas empresas. Lá a palavra principal de cada passo começa com a letra 
S. Daí o nome Projeto 5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. 

 
Na Rodovix, o Projeto 5S será adaptado para: 1) Senso de Utilização, 2) 

Senso de Ordenação, 3) Senso de Limpeza, 4) Senso de Saúde (higiene) e 5) 
Senso de Autodisciplina. 

 

Várias empresas e organizações em todo o mundo e no Brasil vem adotando a 
prática do Projeto 5S como forma de dinamizar os programas de Qualidade Total, 
Lean Manufacturing, World Class Manufacturing entre outras denominações de 
programas e ferramentas que buscam a qualidade, inovação, produtividade e 
competitividade. 

 
Aqui, neste nosso trabalho, estamos utilizando uma empresa fictícia, a Rodovix 
para darmos mais vida e realidade aos caminhos que iremos trilhar. 

 
Vamos agora ao detalhamento dos 5S: 
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Primeiro S – Senso de Utilização ou Descarte 
 

Aqui é o ponto inicial para 
colocar seu trabalho em ordem. É, 
antes de tudo, saber separar o que 
presta e o que não presta. É evitar 
excessos, desperdícios e a má utili- 
zação dos materiais, ferramentas, 
documentos, papel velho, ferro ve- 
lho, sacos, embalagens e outras 
quinquilharias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proveito e utilidade. 
 
 
 

Benefícios 

Como fazer? 
1. Classificar os objetos em úteis 

e inúteis; 
2. Os objetos úteis devem ser 

colocados à vista do local de 
trabalho; 

3. Os objetos inúteis podem ser 
vendidos, transferidos para 
outro local onde seriam úteis 
ou enviados para sucata ou li- 
xo. 

4. Nesta etapa podemos tam- 
bém identificar objetos que 
podem ser doados para insti- 
tuições onde teriam melhor 

 
 
 

Liberação de espaços; 
Reaproveitamento de recur- 

sos; 

 Aproveitamento melhor do tem- 
po; 

Diminuição de custos etc. 
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 Segundo S – Senso de Ordenação ou Organização  
 

Cada coisa em seu devido lugar! Va- 
mos diminuir o cansaço, ganhar tempo 
e evitar acidentes. Agora é preciso co- 
locar cada material de trabalho no lu- 
gar certo. 

 
A tarefa agora é colocar a casa em or- 
dem, com os locais bem identificados, 
acessos desobstruídos, sequência ló- 
gica na organização de locais e docu- 
mentos entre outras atividades. 

 
Como fazer? 
1. Arrumar no mesmo local tudo que for 

igual: objetos, ferramentas, má- 
quinas, etc. 

2. Identifique os objetos com símbo- 
los, nomes, cores ou números, para 
que qualquer colega possa localizá- 
lo. Use etiquetas, placas e outros 
meios de identificação. 

 
 
 

Benefícios 
 
 

 
 
 
 
 

Economia de tempo; 
Localização rápida das coisas; 
Diminuição do cansaço físico; 

Segurança no trabalho. 
Produtividade 
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Terceiro S – Senso de Limpeza  
 
 

Deixe tudo limpo! Com o Des- 
carte e rearranjo dos objetos 
e áreas de trabalho a sujeira 
aparece. É hora da faxina ge- 
ral! 

 
O próprio ato de limpeza é bom 
para o nosso estado de espírito. 

 
É mais agradável ficar em um 
ambiente limpo, ficamos mais 
motivados. 

 
Como fazer? 

 
1. Cada pessoa deve limpar e 

cuidar do seu setor de traba- 
lho; 

2. Educar para não sujar; 
3. Treinar todos os operadores 

de máquinas para que sejam 
capazes de conhecer com- 
pletamente o equipamento e 

ferramentas que usam, de dentro para fora. 
4. Fazer inspeção regularmente nas máquinas e ferramentas. 

 
Benefícios 

 
 
 
 

 
 

Maior durabilidade dos equipamentos; 
Facilidade de manutenção e Prevenção de acidentes; 

Causa boa imagem nos clientes; 
Bem-estar pessoal. 
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  Quarto S – Senso de Saúde (Higiene)  
 
 

Devemos cuidar bem da nossa 
saúde física e mental. É estar 
de bem com o seu corpo, sua 
mente e sua existência. 

 
Como Ter Saúde? 
1. Ter os 3S´s implantados; 
2. Cuidar da higiene própria e 

do local de trabalho; 
3. Seguir os procedimentos 

adequados para sua segu- 
rança no trabalho; 

4. Praticar esportes e ter hábi- 
tos saudáveis. 

 
Importante! 
Com o aparecimento da pan- 
demia/Covid 19, a aplicação  
dos 5S nas organizações e em 
nossas casas, se tornou uma 
excelente estratégia   para conter 
a propagação do vírus. 

Nunca se falou tanto em termos de Higiene e Saúde em casa, nas escolas, igre- 
jas, empresas, repartições públicas entre outras áreas e locais de convívio huma- 
no. 

 
Podemos perceber grande evolução já nos primeiros passos do 5S quando cobri- 
mos os 3 primeiros sensos e podemos perceber sua importância para os objetivos 
maiores a serem conquistados pela organização. 

 
 

Benefícios 
 

Local de trabalho agradável; 
Ausência de acidentes; 

 Funcionários saudáveis; 
Boa disposição no trabalho. 
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  Quinto S – Senso de Autodisciplina  
 
 

A autodisciplina é a capaci- 
dade de controlar um compor- 
tamento com o objetivo de 
atingir um resultado. 
É ter Educação e Responsa- 
bilidade. Com o senso de Au- 
todisciplina nós não vamos 
deixar a peteca cair. Não po- 
demos descuidar e deixar nos- 
so setor de trabalho ficar como 
era antes. 

 
Como Desenvolver? 

 
1. Respeite as normas e pro- 

cedimentos; 
2. A pontualidade é a base da 

Qualidade e respeito às 
pessoas; 

3. Reúna com seus colegas 
sempre que tiver um pro- 
blema para resolver. Apon- 

te erros e apresente soluções. 
 
 
 
 
 

Benefício mais importante 
 

Melhoria contínua própria e da empresa. 
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  IMPLANTANDO O 5S  
 
 

1. Só você pode fazer a implantação, pois você é a pessoa que melhor conhece o 
seu local de trabalho. 

 
2. Reúna com o seu supervisor ou gerente e solicite apoio e orientação. Comece 

a trabalhar desde já, muita coisa pode ser melhorada. 
 

3. Providencie sacos de lixo e locais identificados para juntar os objetos inúteis e 
o lixo recolhido 

 
4. Estude com o seu supervisor ou gerente a possibilidade de reciclagem do lixo. 

CUIDADO COM MATERIAL TÓXICO. VEJA AS ORIENTAÇÕES NAS EMBA- 
LAGENS. 

 
5. Reúna com sua turma e organize a área de trabalho. Dê sugestões ao superi- 

or. Conte com a participação de todos. 
 

6. Monte um comitê do 5S na Rodovix, para estimular e ajudar a todos. Busque 
informações com a Coordenação da Qualidade ou com o seu supervisor. 

 
7. Aguarde novas notícias. Estaremos sempre em contato com todos os funcioná- 

rios. 
 

8. Finalizando, pratique o 5S em sua empresa, em casa, no seu bairro, na esco- 
la... 

 
O 5S É PRATICAR A QUALIDADE E GESTÃO AMBIENTAL EM TODOS OS 

SENTIDOS!! 
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  LEMBRE-SE:  
 
 

 

É FAZENDO E PRATICANDO QUE MAIS SE APRENDE. 

O IMPORTANTE É TER UMA META E PERSEGUI-LA. 

SIGA SEMPRE SUA SABEDORIA, ELA É UMA DÁDIVA DIVINA! 
 
 

Para Refletir... 
 

“Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando 
tira os olhos de seu objetivo”. 

Pensamento retirado do Pequeno Manual de Instruções 
DEUS – Mais Inspiração Divina para uma Vida Plena e Feliz 
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