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Programa 5s: Ferramenta da Gestão da Qualidade Total através das
práticas inovadoras de Gestão de Pessoas
Maria Selma Barboza dos Santos (EMPREL) selma@recife.pe.gov.br

Resumo:
O Japão, grande disseminador da qualidade para o mundo, através da ferramenta chamada
5S, visa à melhoria dos ambientes das empresas. Este artigo apresenta a implantação do
Programa
ama 5S de uma empresa pública do município de Recife, através de práticas
inovadoras de gestão de pessoas favorecendo a aplicação da Gestão da Qualidade Total
(GQT). O objetivo do estudo é demonstrar que o 5S através dos sensos de Utilização,
Ordenação, Limpeza,
mpeza, Saúde e Autodisciplina, torna-se
torna se uma ferramenta de inovação
tecnológica necessária à manutenção e continuidade de um ambiente saudável e
sustentável, elevando o fator de desenvolvimento e crescimento do ser humano. Além da
literatura da área, apresenta
nta uma proposta metodológica de estudo de caso que se presta
para pesquisas que procuram respostas a perguntas do tipo como e por que.
que Para o
resultado e discussão, os fatos verificados comprovam a eficácia e sucesso da
aplicabilidade do programa. Por fim, as considerações finais apontam que a implantação de
um programa 5S visa não só ganhos profissionais como também ganhos pessoais através
da concepção de que se “você pode fazer o 5S, pode fazer qualquer coisa”.
Palavras-chave: Programa 5S. Gestão da Qualidade. Inovação.

Program 5s: Total Quality Management Tool through the innovative
practices of People Management
Abstract
Japan, a major disseminator of quality for the world, through the so-called
so called 5S tool, is aimed
at improving the environments of companies. This article presents the implementation of the
5S Program of a public company of the city of Recife, through innovative practices
practi
of people
management favoring the application of Total Quality Management (TQM).The objective of
the study is to demonstrate that the 5S through the senses of Utilization, Ordering,
Cleanliness, Health and Self-discipline,
Self discipline, becomes a tool of technological
technologic
innovation
necessary for the maintenance and continuity of a healthy and sustainable environment,
raising the factor of development and growth of the human being. In
additiontotheliteratureofthearea, it presents a methodological proposal of a case study that
lends it self to research that seeks answers to questions such as how and why. For the result
and discussion, the verified facts prove the effectiveness and success of the applicability of
the program. Finally, the final considerations point out that the implementation of a 5S
program aims not only at professional gains but also personal gains through the idea that if
"you can do 5S, you can do anything".
Key-words: 5S Program. Quality management. Innovation.
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1. Introdução
Atualmente, as empresas vêm se deparando com temas como, competitividade,
sustentabilidade e inovação, fazendo com que a velocidade, a quantidade de
informações e a necessidade de sobrevivência num mercado globalizado exijam
cada vez mais uma melhoria contínua
contínua e consistente da qualidade dos produtos e
serviços, de empresas públicas ou privadas.
A introdução de programas de qualidade é considerada estratégia de muitas
empresas que buscam a diferença, ou seja, agregar valor nos produtos através da
qualidade deles a fim de se buscar vantagem competitiva.Segundo Oliveira (2000), a
Gestão pela Qualidade Total – GQT é um sistema de gestão que utiliza diversos
métodos e técnicas, com o objetivo de assegurar a satisfação do cliente, acionista,
empregado e vizinho, garantindo a sobrevivência e prosperidade da organização. É
centrada nas pessoas e tem como um dos seus princípios o desenvolvimento de
todos da empresa, para que eles possam contribuir, de maneira efetiva, para a
melhoria constante da organização.
O Programa 5S é considerado como passo inicial para a implantação de programas
de qualidade (CAMPOS, 1992). Visam
isam transformar o ambiente de trabalho,
baseados nas iniciais de cada senso escrito em japonês: Seiri, Seiton, Seiso,
Seiketsu e Shitsuke (ANDRADE,
RADE, 1996, p. 91). Os termos iniciados com S significam:
senso de utilização, senso de ordenação, senso de conservação, senso de saúde e
senso de autodisciplina, respectivamente.
De acordo com a literatura, não adianta as empresas possuíremrecursos, é
necessário saber utilizá-los,
los, mantê-los
mantê
e descartá-los
los da melhor maneira possível. O
Programa 5S, inicia-se
se com a mudança de hábitos dos colaboradores quanto à
limpeza, organização, asseio e ordem do local de trabalho, ou seja, os recursos
humanos têm um papel fundamental
fundamental neste processo (MARTINS, LAUGENI, 2005, p.
463).
O estudo justifica-se
se pelo desenvolvimento, disseminação e acompanhamento de
boas práticas a partir do serviço de Gestão de Pessoas da empresa,
empresa onde melhoria
da qualidade do ambiente é prioridade da gestãoe a intenção é proporcionar um
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ambiente organizado e padronizado, permitindo um serviço de excelência na
qualidade para seus usuários.Em
usuários.
2015, iniciamos o estudo, capacitação e
implantação

do

Programa

5S,
5S,

na

busca

da

melhoria

dos

processos,

objetivandoredução
redução de desperdícios, melhoria das relações humanas, comunicação,
dentre outros. Diante
iante da simplicidade dos conceitos e da fácil aplicabilidade do
Programa, sua implantação efetiva não institui uma tarefa simples, pois requer
mudanças de atitudes e hábitos
hábi
das pessoas. Para Ribeiro (1994, p.24) dependendo
do meio e do nível de motivação, o conhecimento pode modificar uma atitude e um
comportamento individual e consequentemente poderá promover uma mudança
m
no
comportamento grupal. Portanto, hábitos e atitudes
atitudes são construídos e incorporados
pela convivência e experiência das pessoas ao longo de suas vidas.Para
vidas.
Lapa
(2013) “este constitui um aspecto crítico da implantação. A dificuldade de romper os
conceitos e pré-conceitos
conceitos arraigados em si. É preciso que seja
seja criado um clima
adequado e condições de alavancagem desta mudança”.
É evidente que as organizações “devem estabelecer, documentar, implementar e
manter um sistema de gestão da qualidade e melhorar sua eficácia” (ISO 9001,
2008, p.11), justificativa para se implantar um Programa 5S, considerando sua
importância
a e o ambiente organizacional. O programa 5S, idealizado por Kauru
Ishikawa, tem por finalidade organizar e padronizar a empresa. Para Ribeiro (1994,
p.15) “5S é uma prática desenvolvida no Japão, onde
onde os pais ensinam a seus filhos
princípios educacionais que os acompanham até a fase adulta”.
Qualquer empresa, hoje, é tida como um lugar onde se ensina e se aprende
continuamente num processo em que envolve todos os membros da organização.
Na entrevista “Para
Para ensinar a inovar, é preciso inovar” o professor e consultor Roger
Martim cita que “um dos maiores desafios da educação empresarial é a inovação”
(HSM Management, ed. 107). Por
Po isso, tivemos o desafio de apresentar, de forma
inovadora, uma estratégia em que os funcionários se tornassem adeptos ao
programa.
Para a disseminação do programa, optamos pela Metodologia da Problematização,
a qual propõe um ensino diferenciado, onde a problematização da realidade e a
busca de soluções possibilitam o desenvolvimento
desenv vimento do raciocínio crítico.A
crítico. Educação
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Problematizadora, segundo Bordenave e Pereira (1980, p.10) parte do pressuposto
de que “uma pessoa só conhece bem algo quando o transforma, transformando-se
transformando
ela também no processo”. Tal metodologia tem sido utilizada
utilizada como metodologia de
ensino, de estudo e de trabalho,
trabalho em situações em que os temas estejam
relacionados com a vida em sociedade. “Relacione o 5S a problemas de alguns
fatores da empresa: Desperdício, Desgaste prematuro de equipamentos, Recursos e
Instalações,
ões, Acidentes, Refugo, Retrabalho, Impontualidade, etc”. (RIBEIRO,2015, p.
10).
2. Entendendo o Programa de Qualidade Total 5S
Qualquer
ualquer programa de melhoria da qualidade e produtividade deve iniciar-se
iniciar
com a
mudança de hábitos
bitos de todos os colaboradores. Segundo
egundo pesquisa de Godoy et al
(2001), o Programa 5S influencia, positivamente,
positivamente, a organização, as pessoas e o
ambiente, potencializando a melhoria da qualidade. O objetivo é mudar o
comportamento e atitudes das pessoas pelo envolvimento, engajamento e
comprometimento
prometimento que surgem com a implantação e manutenção dessas ações. Na
concepção de Silva et al (2001), o programa 5S tem como objetivo básico a melhoria
do ambiente de trabalho nos sentidos físicos (organização geral do espaço físico) e
mental ( mudança de maneira de pensar das pessoas na direção de um melhor
comportamento).
Para
ara Marshall (2005), o Programa 5S, nasceu no Japão, no final da década de 1960,
como parte do esforço empreendido para reconstruir o país derrotado pós-guerra,
pós
contribuindo para o reconhecimento
econhecimento da poderosa inscrição made in japan.Para
japan.
Daychouw (2007, p. 148) o Programa 5S foi desenvolvido por Kauru Ishikawa, com o
objetivo de transformar o ambiente das organizações e a atitude das pessoas,
melhorando a qualidade de vida dos funcionários,
funcionários, diminuindo desperdícios,
reduzindo custos e aumentando produtividade das instituições, ou seja, foi criado
para ajudar as pessoas e as empresas a administrar, da melhor maneira, seus
recursos.
No Brasil, o programa chegou em 1991, quando as empresas foram as primeiras a
adotar a prática do programa,
programa cujo objetivo é otimizar custos com a redução de
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desperdícios e aumentar a produtividade. Nesse sentido, o programa 5S, voltado à
concepção brasileira, adota os mesmos conceitos que, ao serem praticados
pra
são
capazes de modificar o seu humor, o seu ambiente de trabalho, a maneira de
conduzir suas atividades rotineiras e suas atitudes. Segundo a literatura, os 5S
trazem asorientações: A) Seiri:
Seiri Separar o necessário do desnecessário eliminando
elimina
do ambiente
ente de trabalho o que seja inútil; B) Seiton: Colocar cada coisa em seu
devido lugar, organizando o espaço de trabalho de forma eficaz; C) Seizõ: Limpar e
cuidar do ambiente de trabalho; D)Seiketsu:
Seiketsu: Tornar o ambiente saudável e prevenir
o surgimento de supérfluos
pérfluos ou de desordem; E)Shitsuke:
Shitsuke: Padronizar a aplicação do
programa e incentivar os esforços do aprimoramento.
A grande virtude do programa, além de ser uma introdução para outros programas
de qualidade, está na mudança de comportamento dos funcionários envolvidos e na
busca de um ambiente de trabalho agradável. Várias
árias empresas têm visto no
programa uma forma de integração
tegração dos funcionários e padronização das atividades,
por isso ele tem sido amplamente difundido. O “5S” é o primeiro passo em direção à
qualidade. (OSADA, 1992).

2.1-O Profissional de Gestão de Pessoas na implantação do Programa 5S
O profissional de Gestão de Pessoas, além das atividades de treinamento, seleção,
descrição de cargos e salários, avaliar e integrar as pessoas,
pessoas,contribui para o
desenvolvimento das pessoas, pois diante das novas estratégias depara-se
de
com um
complexo desafio onde “precisa assumir um posicionamento estratégico e suas
atividades devem estar focadas no negócio e no desenvolvimento da organização, a
partir do investimento nos funcionários e nos processos” (CANÇADO; MORAES e
SILVA, 2006, p.17).
Segundo Paladini (1994)
994) a efetiva implantação da Qualidade Total só se toma
possível com a utilização de técnicas, que pela simplicidade, facilidade de utilização
e obtenção de resultados imediatos mostra que a Qualidade Total pode passar da
teoria à prática, resultado da sua
sua aplicação e benefícios consideráveis.
Nesse sentido, torna-se
se relevante o clima organizacional, onde a relação entre os
setores da empresa concentra-se
concentra
na busca de resultados que, somados, melhoram
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a imagem da organização junto ao público interno.
interno Segundo Luz (1996, p. 6) Clima
Organizacional é definido como sendo o reflexo do estado de espírito ou do ânimo
das pessoas, que predomina numa organização, em um determinado período. Para
Chiavenato (1994, p.524) Clima Organizacional refere-se
se às propriedades
proprie
motivacionais do ambiente organizacional, ou seja, aqueles aspectos internos da
empresa que levam à provocação de diferentes espécies de motivação de seus
participantes.
Um aspecto que se torna importante para os profissionais que atuam na gestão de
pessoas é a formação de Business Partner - Consultoria Interna de Recursos
Humanos – CIRH. Dentre suas atribuições, está a busca de mais agilidade nos
processos

de

GP,,

diante

da

visão

fragmentada

e

departamental

das

organizações,ampliando-se
se a atuação na busca constante do conhecimento e da
inovação.
ParaOrlickas (1999) consultoria é o fornecimento de certa prestação de serviço, por
um profissional qualificado, provido de remuneração, efetuada por meio de
diagnósticos e processos, com o propósito de levantar as necessidades
organizacionais, indicar soluções, recomendar ações, efetivamente,
efetivamente, implantá-las
implantá
e
acompanhá-las. De forma proativa, busca-se,
busca se, incansavelmente, trazer soluções
inovadoras compatíveis para os problemas enfrentados cotidianamente no exercício
da profissão. Isso é o que diferencia a atuação de quem atua em gestão de pessoas.
pes

2.2- Implantando o Programa 5S
Na
a implantação do Programa 5S, abordamos assuntos relacionados à melhoria dos
ambientes da empresa, bem como a satisfação das pessoas
pessoas nos ambientes de
trabalho.Algumas
lgumas dificuldades foram apresentadas, como resistência à mudança, já
que toda ela gera desconforto, como, retirada de pertences particulares, descarte de
materiais obsoletos, “sair da zona de conforto”, etc. Porém, estess não podem ser
impedimentos ao desenvolvimento da empresa e ao crescimento das pessoas.
pessoas
Buscamos apoio na criatividade e inovação, eixos que sustentaram todo o processo.
Por criatividade, temos aengenhosidade
engenhosidade e imaginação na busca de novas ideias e
soluções
es para os problemas que surgem. Para Wechser (1993) todo problema pode
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ser resolvido desde
sde que haja a intenção de uma atitude criativa. Jápara Alves et
al(2007) indica que criatividade pode ser conceituada, como: traços de
personalidade individual que facilitam a geração de novas ideias; processo de
geração de novas ideias; resultados do processo
processo criativo e meio ambiente propício à
criatividade. Já inovação converge para novas ideias em aplicações concretas. Os
japoneses usam a palavra “dantotsu” - lutar para tornar-se
se o “melhor do melhor”,
baseado num processo de alto aprimoramento que consiste em procurar, encontrar
e superar os pontos fortes dos concorrentes. Esse conceito produziu resultados
significativos
gnificativos para empresas como: Xerox, Ford e IBM, fenômeno conhecido como
Benchmarking. Trata-se
se de um processo contínuo de comparação das práticas
pr
empresariais através de pesquisa cujo
c
objetivo é alcançar um nível de superioridade
ou vantagem competitiva. No nosso caso, optamos pelo
o Benchmarking interno que
trás vantagens para a organização, como: dados mais fáceis de coletar, resultados
mais rápidos, menor custo, bons resultados, etc. Buscando um setor que “destoava”
de outros e que evidenciava a necessidade
nec
para iniciar o projeto.
Ametodologia de implantação deu-se a partir dos passos a seguir:
a) Escolha do setor piloto para implantação o Programa 5S:
Optamos por um Projeto Piloto no setor financeiro da empresa. Setor que, por
natureza, acumulava muito papel, livros financeiros obsoletos, pessoas voltadas
para uma atividade financeira profunda e que não tinham “noção” do acúmulo de
material
ial existente, bem como o desperdício de espaço, o que ocasionava desordem
no ambiente. Para fundamentar tal constatação, optamos pelo método “Antes e
Depois”, onde o registro fotográfico e mensuração de volumes eram registrados para
comprovação, disseminação,
ção, implantação e eficácia do projeto.
Em comum acordo com os funcionários do setor, agendou-se
agendou se o “Dia D”D” Dia do
Descarte, onde o setor passaria por uma “faxina” identificando o que seria ou não
necessário manter no ambiente. A execução do Dia D seguiu ass etapas: 11 Separar
o que está em bom estado do mau estado; 22 Separar o que for útil do que for inútil.
Aplicar a questão: Descarte? 33 O que for útil, definir se é utilizado sempre ou não;
4- O que for inútil, definir se será doado ou enviado para expurgo;
expur
5- O que for
recuperar,deve passar pela avaliação de custo/benefício.
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b) Sensibilização através de uma estratégia inovadora:
Enfrentar
nfrentar um desafio: “como envolver o maior número de funcionários com uma
estratégia infalível para o treinamento 5s?”Alencar e Souza Fleich (2003) indicam a
abordagem
bordagem da psicologia de Gestalt, que introduz no conceito de criatividade o de
insight, entendido como aquele momento do processo criativo em que surge uma
nova ideia ou solução para um problema de forma repentina.
Dessa forma, optamos em nos caracterizar de gueixa – que na literatura, significa
“pessoa de arte, artista” - visitamostodas as salas da empresa com o objetivo de
convidar os funcionários para o curso 5S, entregando um convite para conhecer o
Programa através
vés do curso que seria ministrado por meio de um cronograma
estabelecido pelo setor de Capacitação. Tal iniciativa foi inédita, com fotos, um clima
agradável, de muita receptividade. Acaracterização de gueixa provocou um estímulo
através das cores pois ao contrário do que todo mundo pensa, é muito mais do que
estética, pois elas possuem significados que vão muito além de nossa visão
superficial das coisas. São capazes de influenciar em nossas atitudes e no ambiente
em geral, além de atingirem um maior número
número de pessoas por não possuírem
barreiras linguísticas. Para Antonioni (1947, apud MARTIN, Marcel, 2005, p.87) “a
cor é uma relação entre o objeto e o estado psicológico do observador, no sentido
em que ambos se sugestionam reciprocamente”. Para Predebon
Predebo (2001) o
desenvolvimento do comportamento criativo se estabelece, entre outras vertentes,
quandoos estímulos circunstanciais são os de “necessidade de solução”.
c) Treinamento dos funcionários através do curso Programa 5S:
5S
Para treinar todos os funcionários,
funcionários foi necessário verificar como a empresa se
encontrava em relação a cada um dos cinco sensos para posteriormente propor a
implantação. Tal
al necessidade seria o foco da abordagem durante o curso, através
da metodologia da problematização. Segundo Campos (1998)
(1998) para arrumar a casa
deve-se
se iniciar pelas áreas mais críticas da empresa com relação aos materiais
desnecessários acumulados, organização e limpeza, por isso o diagnóstico foi
realizado inicialmente no setor financeiro. Durante o curso o “Projeto
“Projeto piloto” serviu de
estímulo, através de fotos e vídeos comprobatórios.
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Houve
ouve muita motivação para desenvolver um trabalho “diferenciado”, considerando
que a motivação é condição para o desenvolvimento de competências e
aproveitamento produtivo, já que está relacionada
relacionada com o sentido que o indivíduo
proporciona ao seu trabalho
rabalho (ZAFIRAN, 2001, p.123).
O ambiente em que se deu o curso – Auditório da empresa – foi um “diferencial” no
que concerne à comunicação através da decoração do espaço. Segundo o
dicionário Aurélio,
lio, decorar é reformular um espaço físico utilizando-se
utilizando
diversos
recursos ou ferramentas com a finalidade de torná-lo
torná lo mais bonito e/ou funcional.O
funcional.
ambiente físico deve ser levado em consideraçãopois
consideração
simboliza o status dos
ocupantes e por isso influencia o comportamento além de favorecer o
relacionamento e o trabalho em equipe.
Para o desenvolvimento
volvimento do conteúdo do cursodesenvolvemos situações criativas
que cativassem os participantes, já que um curso durante o expediente, para muitos,
não é bem aceito. A Tecnocreática – técnicas e procedimentos que possibilitam ao
ser humano repensar, compreender, analisar e desenvolver seu potencial criativo de
modo total, global – para que possa se tornar realidade é importante que cada
pessoa esteja disposta a aprender um novo pensar-sentir-agir,
pensar
agir, reinventando e
gerando novas formas de vida, focalizando a melhoria contínua. Para Boog (2006)
na tecnocreática, o facilitador pode utilizar como ferramentas ou recursos auditivos,
a
a música; recursos visuais, os filmes e slides; etc. Portanto, utilizamos alguns
trechos de músicas, quando foram apresentados os sensos:Seiri – Música: Joga fora
no lixo – Sandra de Sá; Seiton – Música: Tudo está no seu lugar – Benito Di Paula;
Seiso – Música: Dança da vassoura – Molejo.
d) Visita aos setores para acompanhamento e auditoria das ações de 5S:
5S
Para alcançar o sucesso do programa como este, dado o investimento e
comprometimento dass pessoas, é fundamental que a utilização dos recursos
disponíveisintegrema
a eficiência e a eficácia em toda organização. Pesquisas feitas
pelo SEBRAE (2000) sobre Gestão da Qualidade Total nas pequenas e médias
empresas indicam que 72% dos programas 5S fracassam. Segundo Silva et al
(2001), alguns motivos de fracasso do 5S são:: funcionários deixam de
conversar/questionar sobre o tema; os avaliadores de 5S deixam de realizar
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algumas auditorias, fazendo com que o programa perca a credibilidade. Por isso,
adotamos um
m quadro de Avaliação Mensal, seguindo conceitos
conceitos de Ótimo, Bom,
Regular e Ruim, onde o próprio
próp setor mantém sua avaliação sobre
re os princípios do
Programa 5S. Cada
ada um do setor se torna responsável, durante um mês, como líder,
para manter o ambiente ideal. Ao mesmo tempo, auditorias são realizadas pelo
Comitê 5S, de
e forma “surpresa”, para garantir a permanência e credibilidade do
Programa. Daychoum (2008) orienta a importância de auditorias e avaliações
periódicas pelo Comitê 5S.Tais
5S
visitas têm o objetivo de registrar
registra a evolução do
Programa e caso os resultados
res
sejam satisfatórios, a sala/setor recebe um
“adesivo”, afixado em local estratégico,publicando
estratégico,
para toda a empresa que aquele
ambiente
biente passou pelo Programa 5S.

2.3 – Procedimentos Metodológicos
Para a metodologia, adotamos a pesquisa de natureza qualitativa, que segundo
Martins (2008, p.11) é caracterizada pela descrição, compreensão e interpretação de
fatos e fenômenos, em contrapartida à avaliação quantitativa, denominada pesquisa
quantitativa, onde predominam mensurações.
Quanto à estratégia, escolhemos o estudo de caso que segundo Yin (2005) a
metodologia de estudo de caso se presta para pesquisas que procuram respostas a
perguntas do tipo “como” e “por que”, quando a ênfase se encontra em fenômenos
inseridos em algum contexto da vida real. Nesse caso, o estudo de caso é adequado
para analisar condições contextuais, caso sejam pertinentes ao fenômeno em
estudo (YIN,2005).Para Goode e Hatt (1973) estudo de caso caracteriza-se
caracteriza
como o
estudo profundo de um objeto, de maneira a permitir amplo e detalhado
conhecimento sobre o mesmo, o que seria praticamente impossível através de
outros métodos de investigação.

2.4- Resultados e Discussão
Apresentamos
presentamos os resultados, baseados nos passos em que se deu a implantação
impl
do
Programa.Segundo Swales e Feak (2004, p.269) os resultados referem-se
referem
à
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descrição dos fatos verificados no corpus estudado, e a discussão gira em torno de
pontos a serem interpretados sobre esses fatos. Portanto:
1º -Os funcionários do setor financeiro, local do Projeto piloto,, durante 3 dias,
cumpriram com excelência todas as etapas do programa deixando a sala atrativa e
ideal para um ambiente profissional. Retiradas oito caixas de material impróprio,
duas estantes de livros financeiros com cerca de 200 exemplares, nove sacos de
material para expurgo.
2º - Confeccionados e distribuidos 300 convites nas salas visitadas..
3º -De235 funcionários, 153 fizeram o curso bem como
como alguns dos 67 terceirizados
(suporte, serviços gerais e segurança), entre fevereiro/2015 e fevereiro/
fevereiro 2017.
4º - De um único setor da empresa destinou84
destinou84 livros, 31 pastas Arquivo, 10 caixas
de documentos, 11 cadernos, 44 livros jurídicos e 20 boletins jurídicos de licitação
para o Arquivo Geral da empresa que encontra-se
encontra se em construção a partir da
implantação do Programa 5S..Atualmente,
5S..Atualmente, o Arquivo conta com um acervo de vários
setores da empresa, com 13 estantes e 310 Caixas arquivo com documentos
provenientes
ientes dos resultados já alcançados.

3- Considerações finais
O Programa de Qualidade Total através do 5S é uma
a filosofia voltada para a
mobilização dos colaboradores, através da implementação das mudanças no
ambiente de trabalho, incluindo eliminação e desperdício, arrumação de salas e
limpeza.Ao reunir ideias, pessoas e vontade, todo e qualquer esforço de um
Programa 5S desagua
agua no sucesso de sua execução poisdepende
poisdepende da capacidade
das pessoas se organizarem e trabalharem em conjunto para um fim comum. O
envolvimento de todos no
o dia a dia da empresa passa a ser sustentado pelo
conhecimento, aplicação e aceitação da metodologia
metodologia do programa. Porém o maior
ganho que o Programa 5S traz é a mudança de comportamento das pessoas.
Organização, limpeza, higiene e disciplina,
disciplina, passam a sertermos comuns praticados
no ambiente profissional e que, consequentemente, são transportados para nossas
vidas pessoais. “Se você pode fazer o 5S, pode fazer qualquer coisa”. (OSADA,
apud GOMES et al, 1998).
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