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Engenheiro mecânico, Lean Six Sigma Master Black belt e
especializado em gestão de projetos, Thiago Cardoso possui carreira
em empresas como MWM International, Parker Hannifinn, Nadir
Figueiredo, JSL, P&G, TAM, Grupo Fleury e Grupo Pão de Açucar. Com
significativa experiência em ferramentas de gestão da qualidade,
produtividade e performance, além de um sólido período
coordenando os processos de uma linha de produção seriada, a
supervisão de uma equipe multifuncional na execução de projetos de
construção mecânica e prestando consultoria voltada para governança
corporativa, indicadores de performance e melhoria contínua.
Teve a oportunidade de passar por dezenas de empresas nacionais e
multinacionais de diversos segmentos, conduzindo projetos de
otimização e aumentando a lucratividade destas, através das
metodologias que leciona.

A Brains Desenvolvimento Profissional é a mais dinâmica e completa empresa voltada para gerar
resultados a seus clientes, tanto em forma de qualificação profissional quanto de geração de
resultados como consultoria. Com escritório em São Paulo na Av. Paulista a Brains Desenvolvimento
Profissional gera valor aos seus clientes em duas frentes de negócios:

Você é estudante de graduação, ou já graduado e está em busca de uma ascensão ou recolocação
profissional? Nós podemos te ajudar! Nossas capacitações são voltadas para as técnicas e
metodologias de uso cotidiano que permitirão você se destacar dentre os demais e gerar mais
resultados para a empresa que trabalha ou vier a trabalhar, além de sua ascensão profissional.

Em um ambiente, onde quem define o preço de um produto ou serviço é o mercado, possuir baixos
custos se torna mandatório para se obter um negócio lucrativo e constante. Conte conosco para
atingir este patamar e se tornar referência em seu mercado de atuação através da qualidade, baixos
custos de produção e prestação de serviços, satisfação dos clientes, margem de lucro saudável e com
preços competitivos para o negócio.

Sobre a empresa

Sobre o autor

Thiago Cardoso

ESCOLA DE NEGÓCIOS

CONSULTORIA
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Muito provavelmente você conheça alguma empresa que já tomou a iniciativa de um programa 5S,
mas que não teve sucesso. Iniciou suas atividades, mobilizou equipes, deu treinamentos, criou
materiais gráficos e audiovisuais, mas mesmo após tanto trabalho, o programa não ficou de pé.
Infelizmente, é muito comum ouvir frases como: “- Precisamos fazer um 5S aqui”

Mas o que será que faz com que este programa não permaneça em pé? De um modo geral, as
empresas erram no desenvolvimento de ferramentas Lean, justamente por enxergarem estas
apenas como um pacote de ferramentas, porém o sistema Lean, que vem do sistema Toyota de
produção, parte não de um pacote de ferramentas, mas principalmente da fomentação de uma
cultura de longo prazo, a qual é formada e mantida por pessoas. As ferramentas são apenas um
meio que estas pessoas utilizam para obterem seus resultados esperados. É importante aqui deixar
claro qual objetivo da ferramenta. O 5S, sem dúvida, é a primeira ferramenta a ser implementada
dentro de uma empresa, quando seu objetivo é melhorar a produtividade, padronizar processos,
aumentar eficiência, a satisfação dos colaboradores e qualquer outra ferramenta que possa
melhorar os resultados atuais.

Criado pela Toyota e base para o aperfeiçoamento contínuo em qualquer organização, o 5S é uma
ferramenta estruturada preferencialmente em formato de programa, que busca deixar o ambiente
de trabalho mais produtivo, utilizando da organização, identificação, padronização e limpeza dos
equipamentos, ambientes, estruturas e demais dependências de uma empresa. Os 5 S são 5 Sensos
que devem ser implementados, como disse anteriormente, antes de qualquer melhoria.

Introdução

Sobre O Método
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Independentemente de sua área de atuação, se
é voltada para manufatura de produtos,
prestações de serviço, ou atuação em um
ambiente administrativo, ter um ambiente mais
organizado e mais produtivo melhora o clima
organizacional, transforma nossa forma de
trabalhar e permite que consigamos realizar por
diversas vezes o dobro das coisas na metade do
tempo. Ter um ambiente mais organizado, limpo
e padronizado, por diversas vezes faz com que
até as vendas de uma empresa aumentem. Para
constatar isso, imagine a seguinte situação, você
teve um problema mecânico em seu carro e
precisa leva-lo à uma oficina para conserto, mas
não conhece nenhum mecânico de confiança.
Sendo assim, você pede recomendações para
seu amigos e familiares, no final, você tem três
mecânicos, muito bem recomendados, para
decidir em qual levar.
Você, confiando igualmente nas recomendações,
decide visitar os três. Supondo que o preço pelo
serviço seja o mesmo em todos eles, você
concorda que uma oficina com ferramentas
dispostas sobre uma bancada de forma
desorganizada, com um ambiente sujo e falta de
padronização, coloca em descrédito a atuação

OS 5 SENSOS

daquela oficina? Da mesma forma como
chegar em uma oficina, onde o piso é claro e
limpo de hora em hora, com ferramentas
dispostas em um armário, todas organizadas e
identificadas, além de mecânicos utilizam
equipamentos e uniformes padronizados,
fazem com que você decida deixar seu carro
naquele lugar, por acreditar que ali ele terá
uma chance de acerto maior.
Eu mesmo já deixei meu carro em oficinas,
pagando cerca de 50% mais caro, somente
pela organização e confiança de que estava
deixando meu veículo em um local onde iriam
resolver o problema.
Esses itens me trazem a sensação de
segurança por saber que, embora seja mais
caro, eu não terei problemas futuros com meu
veículo, pois lá estará em boas mãos. Mãos
essas que usam luvas padronizadas,
emborrachadas e limpas.
Imagino que você se sentiria melhor também.

Quando uma empresa decide avançar mais 
rápido do que é capaz e não mantém os 5S 

acontecendo, as melhorias realizadas 
terão efeitos negativos no médio e longo 

prazo, com perda de padronização, falta de 
limpeza e organização e por muitas vezes 
suas documentações serão mantidas por 

tempos acima do necessário.
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Quando não há planejamento na implementação do 5S, no caso de ambientes produtivos, o que
temos é uma empresa desorganizada não sabendo o que será produzido ou não sabendo onde
alocar materiais ou restos de matéria-prima sem uso. Além de proporcionar um ambiente de
trabalho sujo, bagunçado e que gera desmotivação em todos que ali trabalham, coloca em
evidência a liderança, por mostrar que não possui conhecimento das vantagens de se ter um
ambiente mais produtivo ou não entender o suficiente sobre sua equipe para obter resultados
esperados com essa melhoria.

A implementação dos 5S envolverá mais do que uma iniciativa sua ou do seu departamento, ele
exige uma força maior, uma força que vem de cima, a força da alta direção!
A mudança deve ser cultural, a qual deve acontecer em todas as partes da empresa e não
simplesmente na área operacional ou na ponta da prestação do serviço, a cultura requer a pressão
e inspiração vinda de cima, para isso o diretor da companhia deve ver valor em sua implementação
e transmitir sua importância aos gerentes, que sucessivamente vai inspirando e treinando seus
subordinados.
Quantas e quantas vezes eu já não ouvi a frase: “- Os 5S serve para deixar o ambiente bonitinho.”

Para minha tristeza, por vezes, quem dizia isso eram diretores. Quando a alta direção não vê o valor
da ferramenta, qual a chance de um gerente priorizar isto em suas atividades? Pois é, nenhuma.
Consequentemente, se o gerente não vê valor, qual as chances da mudança acontecer?
Imagino que agora você entenda o motivo pelo qual a importância deve ser dada inicialmente pela
alta direção, para que posteriormente a mudança cultural atinja o nível operacional. Não se muda a
cultura de uma empresa do dia para a noite, isso exige tempo, cobrança, mostrar seu devido valor e
fazer tudo isso todos os dias, pois no dia que não for feito, será o início do fim.

PLANEJAMENTO
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Não basta querer, a 
motivação pela mudança deve 
partir da alta direção. sem a 

aprovação de cima, 
dificilmente as coisas 

acontecem como deveriam.
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PLANEJAMENTO
Dentro do planejamento da implementação dos 5S, se torna extremamente importante uma
mudança cultural, para isso, três elementos são fundamentais para quê tenhamos sucesso tanto
para iniciar o programa com pé direito, quanto para mantê-lo por longo prazo. Como dito
anteriormente, a cultura é o mais difícil de ser alterado em uma companhia, em média leva-se de
2 a 5 anos para que essa mudança ocorra por completo, não é algo que muda do dia pra noite.
Sendo assim, três elementos são fundamentais:

Treine todos os colaboradores sua empresa em relação a ferramenta 5S, tanto
aqueles que já estão nela, quanto aqueles que irão entrar futuramente,
incluindo o conteúdo em um programa de integração ou treinamento. Este
treinamento deverá ser algo encorajador, que assuste os colaboradores com
dados de mercado da concorrência, para que entendam que a mudança é
necessária e que motive com as oportunidades que temos pela frente. Uma
ótima prática, além de apresentar explicar cada senso, é dar exemplos com
fotos atuais que evidenciem nossa fraqueza quanto eles.

É essencial que os gestores das áreas a serem melhoradas tenha prazer e hábito
de praticar o Gemba. Estar no local onde as coisas acontecem é fundamental
para conhecer suas vulnerabilidades e identificar o estado atual para
posteriores melhorias, para isso se torna importante que o gestor faça
caminhadas pela operação diariamente, a fim de identificar oportunidades e
demonstrar seu engajamento com a cultura da limpeza e organização do
ambiente de trabalho. Quando o gestor se mostra interessado com o progresso
do programa, necessariamente seus subordinados também verão assim.

Para que o programa aconteça, sem a interferência da alta direção, é
fundamental que haja uma gestão diária em relação aos 5 Sensos (Utilização,
Organização, Limpeza, Padronização das atividades e ferramentas de trabalho
além da Disciplina de manter cada um desses). Em um ambiente fabril, ao
chegar em um posto de trabalho, este deve estar limpo e organizado com suas
ferramentas e insumos alocados em seus devidos lugares, conforme
determinado em um padrão visual ou gabarito, que impeça qualquer diferença
em relação ao padrão.

Treinamento

Gestão no Gemba

Gestão da rotina
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Neste momento é importante 
andar pela empresa identificando 

todas as oportunidades e 
fotografando cada uma, para que 

seja registrado em um documento 
e compartilhado com a empresa. O 

objetivo é ganhar tempo e 
sabermos antecipadamente o que 

fica e o que vai embora.

O “Dia D” é o dia em que ocorrem 
os primeiros passos da metodologia 

onde os itens que não serão 
utilizados são devidamente 

descartados e alocados em ponto 
para venda, leilão ou doação, além 
da limpeza do ambiente restando 

apenas aquilo que é, de fato, 
utilizado.

A padronização compõe a 
demarcação de pisos e 

bancadas, a identificação de 
ambientes de trabalho, 

equipamentos, armários e 
gavetas, além de padronizar 

cores e identificações diversas.

04 05 06
GESTÃO A VISTA AUDITORIAS RECONHECIMENTO

Nada melhor que um sistema de 
gestão à vista para que cada 
colaborador saiba sobre seu 

desempenho dentro do 
programa e o quão perto ou 

longe está de qualquer tipo de 
bonificação devido atendimento 

ou não do programa.

É fundamental para a manutenção 
do programa que haja uma 

auditoria, de preferência cruzada 
entre departamentos, visando 
identificar desvios do padrão e 

pontuar melhorias atribuindo notas 
em relação ao que foi observado 

durante o auditoria.

Cascatear metas para sua equipe 
faz parte de qualquer negócio, mas 
mais importante que isso é mostrar 
para sua equipe o que eles ganham 

se chegarmos lá. Para isso, 
ferramentas de reconhecimento 
são importantes para manter a 
equipe engajada em fazer um 

programa acontecer.

IMPLEMENTAÇÃO

01 02 03
Pré Work DIA “D” Padronização

Estabelecidos estes 3 pontos anteriores, juntamente com o entendimento da importância do 5S
não como uma ferramenta, mas como parte de um programa, fomentado pela cultura
organizacional e pelas pessoas que fazem esta acontecer, partimos para as etapas operacionais
do programa, sendo estas conforme a seguir:

www.brainsdp.com.br
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É fundamental que haja um planejamento em formato de gráfico de Gantt, para que toda a
empresa possa acompanhar as etapas de projeto.
Um gráfico de Gantt é um modelo de cronograma onde em sua primeira coluna são colocados os
entregáveis de cada etapa, bem como, os seus pacotes de trabalho e seus respectivos prazos,
tanto em preenchimento de célula, quanto em gráfico de barras, para melhor visualização do seu
papel como gestor do programa e sua implementação atender todos os prazos, de preferência
com até uma semana de antecipação, pois fatalmente haverá atrasos no decorrer do projeto.

0.0 CRONOGRAMA

www.brainsdp.com.br

Elaboração e Pré Work

Realização do Dia “d”

Padronização

Gestão a vista

AUDITORIAS MENSAIS

PROGRAMA DE RECONHECIMENTO

• Elaboração e Pré Work

• Elaboração e Pré Work

• Elaboração e Pré Work

• Realização do Dia “d”

• Realização do Dia “d”

• Realização do Dia “d”

• Gestão a vista

• Gestão a vista

• Gestão a vista

• Padronização

• Padronização

• Padronização

• PROGRAMA DE RECONHECIMENTO

• PROGRAMA DE RECONHECIMENTO

• PROGRAMA DE RECONHECIMENTO

• AUDITORIAS MENSAIS

• AUDITORIAS MENSAIS

• AUDITORIAS MENSAIS

TREINAMENTO DA EQUIPE
• TREINAMENTO DA EQUIPE

• TREINAMENTO DA EQUIPE

• TREINAMENTO DA EQUIPE



Nesta etapa devem ser observados todos os problemas, bagunças acumuladas em quartinhos e
cantos não visitados, identificações fora de padrão, sujeiras e fontes de contaminação, quando
for o caso. Preferencialmente faça este “Gemba Walk” com pessoas das áreas de resíduos e
infraestrutura/manutenção, quando estivermos tratando de uma empresa com área industrial,
para áreas administrativas ou empresas de prestação de serviços, busque fazer essa caminhada
com os responsáveis de cada um dos setores para quem tenham conhecimento de cada
oportunidade de melhoria, pois estas serão cobradas deles a partir de um plano de ação.
A melhor forma de se fazer esta caminhada é com uma máquina fotográfica. Busque bater fotos
de cada não-conformidade ou oportunidade de melhoria no decorrer dos processos. Estas fotos
devem ser colocadas em formato de plano de ação 5W2H e direcionados por sua vez aos seus
respectivos responsáveis, juntamente com os prazos para correção de cada ponto, considerando
aqueles que serão feitos, antes, durante e após o “DIA D”. Como existem alguns pontos que não
serão possíveis de serem atacados no dia do evento é importante observarmos,
antecipadamente, para sabermos se iremos corrigi-los antes do evento ou posterior a ele. Além
disso, um plano de ação servirá como registro e comparação entre o estado atual e o estado
futuro, para que possa mostrar os resultados com a implementação do programa. Abaixo segue
um modelo de plano de ação que pode ser utilizado:

1.0 Pré-work

www.brainsdp.com.br
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O QUE? QUEM? QUANDO? ONDE? POR QUE? COMO? QUANTO?DepoisAntes

Campos dedicados para inserir as fotos dos itens a 
serem movimentados/descartados/arrumados.
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O plano de ação deve ser embasado no 5W2H (What, Where, When, Why, Who, How, How
much) havendo todos os campos preenchidos que fizerem sentido para o projeto sendo eles:

Diferente dos planos de ação habituais, neste plano é importante que haja duas colunas para que
sejam colocadas as fotos do “Estado atual” e a do “Estado futuro” para posterior comparação, a
medida em que as ações começarem a serem executadas.
Uma equipe responsável por fazer algumas alterações antes do dia D, porventura, pode vir
estourar seus prazos de implementação e comprometer o cronograma do projeto, por esse
motivo é importante a participação dos gestores envolvidos e a cobrança, quase que diária, em
relação as ações a serem tomadas pré “Dia D”. Lembre-se de manter todos os prazos acordados
e sinalizar com cores diferentes as ações atrasadas. Quando esta ocorrer, buscar entender o que
houve para que ocorresse o atraso e notificar sempre os Sponsor do projeto.

1.1 Plano de ação

Link para o vídeo:

https://youtu.be/1u251ObnYq4

www.brainsdp.com.br

O QUE? QUEM? QUANDO? ONDE? POR QUE? COMO? QUANTO?

Abaixo seguem a planilha 5W2H para uso pré 5S e um vídeo explicativo voltado para o que compõe
a metodologia:

• Qual o prazo para ação?
• Como será feito e que equipamento

serão necessários para isso?
• Terá algum custo? De quanto?

• O que será conduzido?
• Por qual motivo será feito?
• Qual área será afetada?
• Quem será o responsável?

Planilha 5W2H 

Link para planilha:
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1Qbpxp1Df
t9olfqdVNDNYWs-lp2bwTz3f&export=download

Planilha 5W2H 

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1Qbpxp1Dft9olfqdVNDNYWs-lp2bwTz3f&export=download


ANEXO: plano de ação
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Início Término

1
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

2
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

3
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

4
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

5
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

6
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

7
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

8
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

9
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

10
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

11
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

12
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

13
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

14
Organização das caixas dispostas 

no piso da expedição

Pois estão fora de padrão e 

ocupam mais espaço do que 

deveriam, além de ser dificil 

de achar alguma coisa por lá

José da Silva 03/01/2020 09/01/2020
Expedição, dentro da sala de 

materiais

Retirar cada um dos pordutos dispostos em 

caixas e coloca-los dentro dde caixas kanban 

localizadas nas prateleiras que serão 

instaladas(Retiradas da antiga sala de mateirias 

indiretos)

 R$                                                                           -   

#
WHEN ( quando será feito )

WHERE ( onde será feito )ANTES WHAT ( o que será feito ) WHY ( justificativa ) WHO ( por quem ) HOW ( como será feito, em etapas ) HOW MUCH ( quanto irá custar )

Plano de ação

DEPOIS

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1Qbpxp1Dft9olfqdVNDNYWs-lp2bwTz3f&export=download

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1Qbpxp1Dft9olfqdVNDNYWs-lp2bwTz3f&export=download


Mãos
na
massa
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Para realização do “Dia D” deve haver um planejamento prévio, pois não será simplesmente um
dia de parada de produção para organização e limpeza. A implementação do programa irá exigir
um pouco mais do que isso. Independentemente de área de atuação, será necessário verificar,
junto ao responsável pelo planejamento da operação, uma possibilidade de parada da
manufatura ou da prestação de serviço, buscando uma data em que possa ser realizado o evento,
podendo ocorrer em um dia não trabalhado, em regime de hora extra ou que seja executado em
um dia que não teremos interferência do processo, bem como, um dia em que haverá baixíssima
demanda e pouco afetará a retirada de uma parte significativa da operação, para a execução das
atividades do plano.
A dica a seguir pode parecer loucura, mas por experiência, é fundamental que haja, para quê os
colaboradores trabalhem mais motivados. Minha recomendação é de que providencie caixas de
som espalhadas pelo ambiente no qual irá realizar a alteração, bem como avaliar a possibilidade
ter um DJ fazendo controle das músicas que serão tocadas no decorrer de nossa faxina, fazendo
do evento algo mais divertido. Não fazê-lo faz com que seus colaboradores , em grande maioria,
fujam do ambiente de trabalho e identifiquem aquilo como uma oportunidade para dar uma
cochilada no banheiro, ou se esconder para usar o celular. Digo isso pois já participei de vários
programas 5S e não é difícil visualizar isso, mesmo com música. Sem dúvidas, sem música é bem
mais difícil para motiva-los a estarem no lugar certo e executarem suas atividades. Busque
colocar músicas de seu cotidiano para alegrar o ambiente, assim como é importante também
variar o ritmo musical, para que não percam atenção e não foquem mais na música que está
tocando do que na organização, utilização e limpeza do ambiente.

A implementação do programa pode variar conforme o tamanho da empresa, mas de um modo geral
estas três fases (Utilização, Organização e limpeza) são atendidas perfeitamente bem no “Dia D” .
Sendo assim, posteriormente a sua realização, entramos com a padronização, atuamos com a gestão à
vista, a auditoria e programas motivacionais.

2.0 DIA “D”

www.brainsdp.com.br
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Kick oFF Utilização Organização

Limpeza Padronização Encerramento

Pegue o microfone e junto ao 
gestor do departamento diga o 

quanto é importante aquela 
iniciativa. Aproveite para 

compartilhar a agenda do dia e 
o horários de início e término.

Junto ao gestor do 
departamento faça um Gemba

Walk rápido para mostrar os 
principais itens de remoção. 
Junto ao gestor determine os 
responsáveis por cada ação e 
leve os itens para o local de 

descarte definido.

Após a remoção do itens fora 
de uso informe os envolvidos 

da nova etapa. Busque 
organizar cada um dos demais 
itens conforme a frequência de 

uso e deixa-los de forma 
organizada, facilitando o 

acesso.

Novamente, informe o 
pessoal sobre a nova etapa. 

Faça a limpeza do 
departamento, podendo ser 

desde apenas um pano  
passando sobre máquinas 

materiais e equipamentos até 
mesmo a lavagem de piso. 

Colete todo tipo de 
identificação improvisada para 

substituição por 
documentação padronizada, 
posteriormente. Se possível 

deixe o arquivo na intranet da 
empresa ou em alguma pasta 

de fácil acesso para toda 
companhia, assim parte do 

administrativo poderá faze-lo.

Dependendo do volume de 
coisas a serem feitas pode ser 
que você não termine, mas de 
qualquer forma é importante 

reunir todos novamente e 
voltar a falar da importância da 
cultura e da autodisciplina em 

manter o local organizado e 
limpo.

18

2.1 Agenda do DIA “D”



Muito provavelmente, você não consiga encerrar 100% das atividades listadas no seu plano de 
ação, no momento em que estiver realizando a organização e limpeza do ambiente, 
principalmente se estivermos tratando de uma empresa de manufatura, devido seu tamanho e 
dificuldade de movimentação de equipamentos e materiais, por isso não desanime, isso já é 
esperado. Claro que não é o ideal, porém é comum. No dia após a realização do “Dia D” faça um 
levantamento das ações pendentes para posterior correção e observe se possui algum item fora 
do padrão visual determinado ou sem identificação padrão utilizada. Posteriormente iremos 
padroniza-la.

Algo comum em empresas é o compartilhamento de ferramentas e instrumentos de trabalho, 
porém, também é comum o desaparecimento destes itens visto que são manuseados por 
diversas pessoas. Nesse momento você se vê cansado de comprar itens como malas de 
ferramentas, instrumentos voltados para a operação dos equipamentos ou da prestação do 
serviço. Para que não sofra mais desse mal, você tem duas alternativas:

1. Adquira um jogo novo de ferramentas para cada colaborador e crie um cronograma de 
auditoria semanal de presença dos itens. Na falta de um item, o valor será descontado em 
folha do colaborador como mau uso. 

2. Deixe as ferramentas dedicadas para cada equipamento guardadas em local com chave, a 
qual deve ser retirada no início do trabalho e guardada no fim de cada turno, sendo auditado 
no início do turno seguinte pelo próximo colaborador. A chave deve ficar em claviculário com 
a posse do gestor responsável.

2.2 Pós dia “D”

www.brainsdp.com.br
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Faça o planejamento do 
evento 5S, pois mesmo com 

planejamento será difícil sua 
implementação. Não sofra 

desnecessariamente.
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Aqui são extremamente importantes dois itens:
• O primeiro é em relação a pinturas de piso: Pintar o chão de preto para esconder manchas de

óleo ou fuligem de aço é tapar o sol com a peneira. Coisas desse tipo irão impedir que
tenhamos conhecimento de uma possível quebra de um equipamento por falta de óleo,
sabendo disso apenas depois que já estiver quebrado, bem como se torna um ambiente
extremamente desagradável por ter tanta sujidade. Caso o ambiente de trabalho que você
esteja trabalhando hoje tenha esse perfil, de grande fonte de contaminação em pisos, paredes
sinto em dizer, mas seu trabalho será um pouco maior, pois para que a pintura ocorra de
forma eficiente você não só terá de fazer a limpeza de todo o ambiente retirando a sujidade e
impurezas em geral, assim como será necessário também mapear as fontes de sujeira para
minimizar e impedir que estas retornem ao ambiente como era anteriormente. Além da
demarcação de alguns corredores, máquinas e equipamentos é primordial a demarcação de
elementos de movimentação, como paletes, tambores e hacks, pois estes, embora não fiquem
fixos durante o tempo todo, em algum momento são posicionados ao lado de um
equipamento, ou para abastecimento ou desabastecimento, sendo assim, identifique qual o
melhor local balanceando produtividade x qualidade e atividades desempenhadas naquele
ambiente. É importante que a demarcação seja feita com uma tinta de difícil remoção para
aumentar a durabilidade mas não comprometa o piso como um todo, caso tenha que remover
a demarcação. A utilização de fitas adesivas só terão êxito caso o local não tenha arraste de
materiais sobre o piso, pois caso ocorra, sem dúvida essas faixas não durarão um mês de uso
se quer. Outra alternativa visual em relação a demarcação de espaços são postes de plástico,
esses postes tem uma altura de aproximadamente 1 metros e a base recheada de areia, o que
impede sua movimentação, estes são ligados por correntes da mesma cor, facilmente você
encontra esse tipo de corrente e poste nas cores preto e amarelo.

• O segundo ponto é a padronização identificação de máquinas e equipamentos e demais
instrumentos de trabalho: Crie uma identificação padrão da companhia, para identificar
objetos que serão deixados em um determinado local por tempo determinado, possuindo o
nome do responsável, departamento, seu contato telefônico e o prazo para retirada do
equipamento ou material. Além disso crie etiquetas as quais você possa imprimir facilmente,
recortar e colar juntamente com fita adesiva, sobre caixas, equipamentos e demais materiais.
Caso o ambiente permita, lembre-se de adquirir letreiros para demarcação dos itens em geral,
para que nada seja deixado em local de forma incorreta e não tenha receito de etiquetar
cadeiras, mesas, bancadas gavetas e demais itens para facilitar a identificação e padrão visual.

3.0 Padronização

www.brainsdp.com.br
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4.0 Gestão a vista
Como o próprio nome diz, a gestão à vista consiste em um quadro, computador ou televisor
disponibilizado em um local de fácil acesso e visibilidade, que permite tomar decisões com base
no que pode-se ver no painel. Este painel deve ser simples, de fácil entendimento e estar
preferencialmente localizado no posto de trabalho.
A gestão à vista para os 5S tem o objetivo de permitir que tanto os colaboradores do ambiente
de trabalho quanto seus gestores saibam como estão em relação ao programa e tomem as
devidas ações, quando suas pontuações não vão bem. A ideia aqui é gerar um formato de
gamefication para que os colaboradores se sintam mais engajados em fazer o programa se
manter.
Dentro do painel de gestão à vista do 5S existem alguns elementos são importantes:

Quanto ao sistema de pontuação do programa 5S, a sugestão é de que
haja, através da auditoria, uma pontuação em cada um dos campos que
compõem cada senso (utilização, organização, limpeza, padronização e
a autodisciplina) nos quais, posteriormente são colocadas notas que
vão de 0 a 10. Ao final é interessante ter uma nota geral do programa
para cada departamento, qual é a atualizada mensalmente.

Sabe aquele ditado de que existem pessoas que vestem a camisa?
Fazer o uso das fotos da equipe e ter um “Capitão” ou “Prefeito” ou
“Agente 5S” ou qualquer coisa do tipo, dá um SENSO DE DONO tanto a
este representante, quanto a própria equipe, em manter o ambiente
limpo e organizado. Este é um fator determinante para manter o 5S.

É interessante que o formulário da última auditoria fique disponível no
posto de trabalho no qual foi atribuída a nota, para posterior consulta e
entendimento do porquê de uma nota baixa ou alta demais.

pontuação de cada senso

Fotos da Equipe

formulário da última auditoria

www.brainsdp.com.br
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Minha sugestão é de que o quadro que você irá utilizar seja
algo físico, disponível na área de trabalho e de preferência
adesivado, com as cores da empresa e do programa.
É importante que seja caracterizado como um programa para
dar o sentimento de pertencimento e não apenas uma
ferramenta do sistema Lean.

No link abaixo você encontra um modelo de quadro, para
download, para que possa utilizar ou adaptar para sua
empresa. Tamanho 80x60cm com 3 displays A4.

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1skQDYDaF-Y0-
PwMwVDT_rqr5f0w30SDm&export=download

25
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ANEXO: Mod. Gest. A vista
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5.0 Auditorias
O método de avaliação que mais se adéqua para um programa 5S são as auditorias no local de
trabalho, as quais devem ser periódicas acontecendo preferencialmente a cada mês, porém isso
vai conforme a maturidade da empresa, para empresas que têm uma maturidade menor em
relação aos 5S é interessante que essa auditoria seja feita semanalmente ou quinzenalmente,
dependendo da disponibilidade de auditores internos para fazê-la.
O documento de auditoria deve contemplar o setor a ser auditado, quem é o auditor daquele
momento, o representante do setor que irá acompanhar o auditor, além disso, o critério para
pontuação, preferencialmente composto por quatro notas:

www.brainsdp.com.br

Dentro do primeiro S de utilização, Seiri, devem ser observadas:
A presença de materiais pessoais no ambiente de trabalho sobre a mesa e
demais elementos que possam atrapalhar uma tomada de decisão ou que
não sejam utilizados naquele momento, mas que estão disponíveis
naquele local, assim como cabeamentos telefônicos e elétricos mal fixados
ou visíveis, proporcionando riscos de acidente ou demonstrando
desorganização, além do preenchimento de formulários e documentos
presentes nos quadros de gestão à vista, os quais devem estar atualizados.

1ºSENSO: SEIRI – SENSO DE UTILIZAÇÃO

Para o segundo S de organização, Seiton, deve ser verificado se os
materiais, objetos e equipamentos estão em locais adequados e
organizados, se os locais, nos quais estes materiais estão guardados, estão
devidamente identificados, checar se uso das lixeiras está sendo utilizado
de forma correta, bem como de produtos químicos, quando aplicável,
Além de verificar se os equipamentos de combate a incêndio estão em
boas condições para uso e se o ambiente se encontra organizado.

2ºSENSO: SEITON – SENSO DE ORgANIZAÇÃO

29

Aumentar o número de notas só trará maior dificuldade no preenchimento e como objetivo é ter
escala, de modo que qualquer colaborador possa fazer a auditoria esta, assim como o quadro
devem ser simples. Esta auditoria necessariamente deve ser feita de forma cruzada onde um
colaborador não pode auditar o seu próprio departamento para que não haja conflito de
interesses, visto que o programa também terá gatilhos de reconhecimento e premiação.

• Dois: quando regular
• Três: quando bom

• Zero: quando não aplicável
• Um: quando ruim



5.0 Auditorias
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No terceiro S de limpeza, Seiso, será avaliada a limpeza de móveis e
materiais, assim como suas condições físicas, se estão danificados ou
quebrados, se computadores, teclados e mouses estão em boas
condições de limpeza, assim como se há a presença de comida nas mesas,
o que pode variar de empresa para empresa quanto a sua permissão,
porém não indicado por gerar a presença de insetos e pequenos roedores,
além disso, são verificados tanto paredes e janelas, quanto o próprio piso
se estão limpos e se o ambiente de modo geral está higienizado.

3ºSENSO: SEISO – SENSO DE LIMPEZA

Para o quarto S de padronização, Seiketsu, verificar se os documentos e
armários, bem como demais itens estão devidamente identificados e
padronizados, na mesma estrutura de pastas e disposição, é visto
também, se cadeiras, mesas, gavetas estão identificadas, bem como a
utilização de uniforme correto quando for o caso, além disso é
interessante ter uma foto do setor para comparação com padrão visual.

4ºSENSO: SEIKETSU – SENSO DE PADRONIZAÇÃO

No quinto e último S de autodisciplina, Shitsuke, são verificados se portas
gavetas e armários estão devidamente fechados, assim como a presença
de identificação de cada colaborador, se os materiais de uso comum estão
devidamente alocados em seus devidos lugares e se de um modo geral os
colaboradores demonstram se importar com cumprimento dos requisitos
do programa, sendo assim o quinto S nada mais é do que uma avaliação
contemplando os quatro últimos sensos, o qual será o reflexo dos demais
itens avaliados.

5ºSENSO: shitsuke – SENSO DE PADRONIZAÇÃO

Ao final da auditoria, fazer o cálculo da pontuação, gerar a nota e atualizar o quadro com a
nota final, não abrindo espaço para negociação com aquele que acompanhou a auditoria.

Link para modelo de auditoria: https://drive.google.com/u/0/uc?id=14lkWLhfRuaI-
gfaJs4uOvpTIx-OzsXPH&export=download

https://drive.google.com/u/0/uc?id=14lkWLhfRuaI-gfaJs4uOvpTIx-OzsXPH&export=download


Ve rsã o do 

doc ume nto

Setor Auditado:

Auditor (es):

Pontuação:                            

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pontuação

PONTUAÇÃO GERAL

NOTA 0 - Item que não se apl ica  ao departamento;

NOTA 1 - Corresponde a  inexis tência , desconhecimento ou inadiplência  em relação a  um determinado requis i to ou s i tuação, indicando nível  precário de gerenciamento do Programa 

5s , quanto a  questão cons iderada;

NOTA 2 - Atribuída  quando estiver em curso uma providência  em relação à  questão cons iderada. Indica  um nível  mediano de gerenciamento, a inda não satis fatório;

NOTA 3 - Corresponde a  um i tem efetivamente implantado, a inda em fase inicia l  e indica  uma boa s i tuação, tendendo a  um aperfeiçoamento contínuo do Programa 5s ;

PONTUAÇÃO = Soma das  notas  divido pela  quantidade de i tens  apl icáveis .

3- Os  materia is  de uso comum, quando não estão sendo mais  uti l i zados , são 

colocados  nos  loca is  determinados?

4- Todos  estão uti l i zando crachá?

5- Os  colaboradores  demonstram se importar com o cumprimento dos  requis i tos  

do programa 5S?

5º S – SHITSUKE (AUTO-DISCIPLINA) - PONTOS DE AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES

1- Os  computadores  são bloqueados  na  ausência  dos  colaboradores?

2- São deixadas  portas  de armários  e gavetas  abertas?

4- Os  documentos , armários  e demais  i tens  estão devidamente identi ficados  e 

padronizados?

5 - O loca l  de trabalho está  padronizado?

Pontuação

1- As  lâmpadas , luminárias  estão l impas  e em funcionamento?

2- Os  banheiros  e vestiários  são de uso comum, e encontram-se l impos  e 

organizados?

3- Os  colaboradores  zelam pela  l impeza do seu ambiente de trabalho?

6- A área  de café encontra-se l impa e organizada?

Pontuação 

4º S – SEIKETSU (PADRONIZAÇÃO/SAÚDE)  - PONTOS DE AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES

3- Há comida nas  mesas?

4- O chão está  l impo? Há papéis  ou outros  materia is  jogados  no chão?

5- As  paredes  e janelas  estão l impas?

3º S – LIMPEZA (SEISO) - PONTOS DE AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES

1- Os  móveis  e materia is  estão em boas  condições  de l impeza?

2- Computadores , teclados  e mouses  estão em boas  condições  de l impeza?

5- Os  equipamentos  de combate à  incêndios  estão em boas  condições  e 

prontos  para  o uso?

6- De modo gera l  o setor, encontra-se organizado?

Pontuação 

2- Os  loca is  onde os  materia is  são guardados/a locados  estão identi ficados  

corretamente?

3- Uso das  l ixei ras  corretamente para  papéis , plásticos , metais , orgânicos  etc?

4- Os  produtos  químicos  estão devidamente identi ficados  e guardados  em loca l  

apropriado quando não estão em uso?

Pontuação = Soma das notas divido pela quantidade de itens aplicáveis.

2º S – ORDENAÇÃO (SEITON) - PONTOS DE AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES

1- Os  materia is/objetos/equipamentos  estão em loca is  adequados  e 

organizados?

2- Os  dados  ou informações  disponíveis  no quadro de aviso e/ou na parede 

estão atual izados  ou estão a  mais  de 2 meses  ?

3- Veri ficar se há  fios  de eletricidade, telefônicos  espalhados  pelo chão ou 

mesmo mal  fixados  nas  paredes , proporcionando risco de acidentes  ou 

demonstrando desorganização.
4- Veri ficar se exis tem, objetos  pessoais  em excesso.  O recomendável  são 2 

objetos  por pessoa. Cada pessoa deve ter somente uma gaveta  para  guardar 

objetos  pessoais .  As  gavetas  e os  armários  pessoais  não serão inspecionados  

se estiverem identi ficadas , caso não estejam identi ficados  devem ser 

              1 ponto - RUIM                    |                    2 pontos - REGULAR                    |                    3 pontos - BOM                    |                    0 pontos - Não aplicável

1º S – UTILIZAÇÃO (SEIRI) - PONTOS DE AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES

1- Exis tem materia is  e/ou equipamentos  que não estão sendo uti l i zados  sobre 

as  mesas  e/ ou debaixo das  mesas  (ca ixas  de papelão, etc.) ?

                                       CHECKLIST DE AUDITORIA - PROGRAMA 5S (Administrativo)

Representante do Setor Auditado:

ANEXO: Mod. Auditoria
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6.0 Reconhecimento
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Como em qualquer processo, o reconhecimento é fundamental para a manutenção dos resultados, 
quando é dado o devido valor aos que se de fato se importam com a implementação do método e 
não medem esforços para fazer o programa acontecer, estes devem ter algum tipo de 
reconhecimento diferenciado frente aos que não deram o mesmo valor, ou não se dedicaram na 
mesma proporção. Caso essa diferenciação não ocorra pode ocorrer algum descontentamento por 
parte dos que levaram o programa a sério.

Além da premiação em formato de troféu, no qual os 
colaboradores são expostos de forma positiva em relação ao 
seu desempenho, um bom lucro nunca deu prejuízo a ninguém 
e por mais que seja uma premiação de forma financeira 
indireta, ainda assim, é vantajosa para motivar as equipes a 
darem o seu melhor.
Essa premiação pode ser um par de ingressos para o cinema, 
uma cesta básica adicional, uma cesta de produtos quando for 
o caso, um vale compras com valor baixo, ou não descontar a 
coparticipação na alimentação da empresa ou do vale-refeição, 
por exemplo. Para muitos, isso pode ser pouco, mas para 
grande massa operacional, sem dúvida, qualquer 
reconhecimento financeiro faz uma grandíssima diferença.

Motivação adicional

A primeira coisa é possuir algum tipo de premiação, algo que 
diferencie os melhores dos demais. Para isso recomendo aqui, 
primeiramente, que seja realizado dentro de sua empresa uma 
gestão mensal de resultados, onde a alta direção possa 
apresentar os resultados obtidos no decorrer daquele período, 
mostrando os principais indicadores do negócio, para a partir 
daí realizar uma premiação com os departamentos 
participantes do programa 5S. Minha recomendação aqui são 
dois troféus, o primeiro para a melhor evolução, aquele que 
conseguiu se destacar de forma mais expressiva em relação a 
si mesmo, em comparação ao mês anterior e o outro para o 
melhor desempenho dentro do programa.

Premiação



www.brainsdp.com.br

O programa do 5S não se faz da noite para o dia, como foi falado. Os 5S vão além de
uma ferramenta para deixar um ambiente bonitinho, o objetivo aqui é tornar o
ambiente mais produtivo, fomentando por uma cultura organizacional e permitindo
que a empresa consiga subir e se manter em novos patamares. Sem ele as chances
de queda para patamares anteriores são altas, justamente por não conseguimos
chegar em algo padronizado e não podemos padronizar algo que não funciona bem.
Comece com o 5S e posterior a ele entre com as demais ferramentas do Lean. Se
sua equipe tiver a cultura de fazer o 5S se manter, não tenha dúvida que terá muito
sucesso em aumentar a produtividade e eficiência das pessoas e equipamentos de
sua empresa com as demais ferramentas. Pois a cultura esta sendo mudada.

Mensagem final

Caso tenha dificuldades na implementação ou queira se especializar neste e em
outros assuntos voltados para gerar resultados dentro de companhias, entre em
contato com a gente. Será um imenso prazer compartilhar um pouco de nossa
experiência contigo para acelerar os seus resultados e seu crescimento.

contato

+55(11) 99994-1121

Contato@brainsdp.com.br
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