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Resumo

Manter um ambiente de trabalho adequado à realização das tarefas e
associados engajados e motivados é fundamental para uma empresa que
busca a melhoria da Qualidade em todos os aspectos. O 5S’s é a ferramenta
fundamental para a consecução destes objetivos. Sendo assim, em 2007 a
empresa iniciou a implantação do Programa 5S’s, precursor do Departamento
da Qualidade da empresa. Hoje, o programa está estruturado por meio de
práticas e documentação de apoio, mas continua sendo aperfeiçoado. As
práticas são compostas por treinamentos e auditorias periódicos e pelo
desenvolvimento de ações isoladas de melhoria. Os resultados obtidos tornam
o Programa 5S’s essencial para uma empresa que busca a melhoria contínua.
Palavras-chave: Qualidade, 5S’s, melhoria contínua.
Introdução

O espaço físico da empresa é composto por uma sala de 3,80m x
4,50m, utilizada por 44 associados de forma não-simultânea. Em virtude do
espaço reduzido e da alta circulação de pessoas, torna-se difícil manter um
ambiente de trabalho adequado. Sendo assim, em setembro de 2007 o
Departamento

Administrativo-Financeiro

implementou

um

programa

de

qualidade visando melhorar a organização do ambiente de trabalho e
conscientizar os associados a respeito dos conceitos da Qualidade. A
ferramenta utilizada para alcançar tal objetivo foi o 5S’s.
Entretanto, o Programa 5S’s não tinha uma avaliação precisa, o que
dificultou bastante o comprometimento da empresa e a cobrança por parte da
liderança. Por este motivo, em fevereiro de 2009 o Departamento da Qualidade
começou a elaborar uma planilha de avaliação do Programa 5S’s e uma

metodologia de implantação, utilização e continuidade da ferramenta, visando
justamente o controle tangível do 5S’s. O aperfeiçoamento da metodologia
continua até o momento.
O Programa 5S’s

Em 1945 o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. A destruição
tomou conta do país, por isso havia a necessidade de reestruturar rapidamente
o país. Segundo Schmidt (2009), foi nesse contexto que surgiu o programa
5S’s, sendo Kaoru Ishikawa criador. A organização do ambiente de trabalho
favorável e a otimização dos recursos utilizados, junto à necessidade de
manter os trabalhadores motivados com intuito de aumentar a produtividade,
criando produtos competitivos, representavam os principais objetivos desse
programa.
É importante ressaltar que o nome do programa foi criado pela
compilação das letras iniciais de cada um dos cinco sensos, em japonês.
Schmidt (2009) mostra que a aplicação dos sensos é progressiva, conforme
observa-se a seguir:
1) Senso de Utilização (Seiri): visa separar os materiais necessários
para o trabalho dos materiais desnecessários. O principal benefício
do senso de utilização é proporcionado pela eliminação de materiais
em excesso, gerando uma liberação de espaço na empresa.
2) Senso de Organização (Seiton): visa organizar os materiais de
forma condizente com a frequência da sua utilização. Facilidade de
encontrar os objetos e matérias é o principal benefício decorrente da
aplicação deste senso.
3) Senso de Limpeza (Seiso): visa manter o ambiente de trabalho
limpo constantemente, evitando, desta maneira, limpezas mais
pesadas. Ressalta-se que a principal filosofia deste senso é: “melhor
do que limpar é não sujar”. Seus principais benefícios são a
conservação das máquinas e ambientes, criando maior motivação
por parte dos funcionários.
4) Senso de Bem-estar ou Saúde (Seiketsu): visa manter excelentes
condições de saúde, assim como um clima de confiança e sinergia

para gerar a motivação pessoal dos funcionários. Ressalta-se que o
presente senso é extremamente ligado aos três sensos anteriores.
Seu principal benefício consiste no aumento da motivação dos
funcionários e diminuição de possíveis doenças ou acidentes.
5) Senso de Autodisciplina (Shitsuke): representa o estágio mais
elevado do Programa 5S’s. Corresponde ao comprometimento com o
programa e com a busca pela melhoria contínua, sem necessidade
de supervisão constante. Seus benefícios são a previsibilidade de
resultados e melhoria contínua em nível organizacional e pessoal.
Além disso, é importante salientar que o 5S’s foi base para diversas
ferramentas da Qualidade, a exemplo do sistema produtivo Just-in-Time,
Manutenção Preventiva Total (TPM) e Princípios de Melhoria Contínua
(Kaisen), o que faz do mesmo uma das primeiras ferramentas da Qualidade no
mundo.
A prática do Programa 5S’s na empresa

Para manter um programa de qualidade baseado na conscientização da
força de trabalho, são necessários treinamentos periódicos. Estes objetivam a
conscientização e a atualização de conceitos, de modo a promover um
fortalecimento constante da cultura do 5S’s.
Definiu-se que os treinamentos seriam semestrais. No primeiro semestre
do ano o treinamento aborda conceitos básicos, visto que é neste período que
a empresa realiza o processo seletivo para novos trainees. No segundo
semestre, por outro lado, são abordados conceitos mais específicos. Esses
conceitos são selecionados com base em deficiências identificadas por meio de
auditorias, que são atividades periódicas de controle e mensuração do
cumprimento dos cinco sensos. Tais auditorias possibilitam a identificação das
deficiências, as quais são tratadas como oportunidades de melhoria pela
equipe do programa. O fluxograma da auditoria pode ser visto na Figura 1, em
anexo. A cada dois meses, é organizada uma auditoria composta por duas
partes: auditoria da sala da empresa e auditoria com associados.
A primeira parte foca o ambiente físico da empresa e visa mensurar o
nível de comprometimento com relação aos três primeiros sensos: Utilização,

Organização e Limpeza. Os auditores definem um horário qualquer para
realizar a auditoria. Por meio da observação e vistoria, os auditores identificam
inconformidades previamente estabelecidas por meio de itens de verificação
em uma planilha, conforme modelo apresentado nos anexos. A gravidade da
inconformidade é definida em uma escala de pontuação, onde zero equivale à
pior situação. A soma da pontuação de cada item de verificação fornece a
pontuação desta etapa da auditoria.
Verificou-se que a maior dificuldade nesta parte da auditoria é avaliar
minuciosamente todos os itens de verificação, pois são muitos documentos e
objetos que devem ser avaliados. Conforme são finalizadas as auditorias,
entretanto, este itens são reformulados de modo a facilitar o processo de
avaliação.
A segunda parte foca as pessoas e relaciona-se aos sensos de Bemestar (Saúde) e Autodisciplina. Durante aproximadamente duas semanas, os
auditores entrevistam associados selecionados de forma aleatória. A amostra é
de 20% por departamento, incluindo a Diretoria. A forma de aplicação do
questionário é pessoal e individual, com o intuito de estimular a veracidade das
respostas. A identidade dos auditados é preservada com a finalidade de evitar
quaisquer represálias ou constrangimentos.
Com relação ao senso de bem-estar, são medidos o nível de motivação,
satisfação e liberdade de expressão dos associados e a adequação da conduta
e a participação da Diretoria. No caso do senso de autodisciplina, é medido o
nível de conhecimento dos associados em temas diversos e relevantes para a
empresa, a exemplo do Movimento Empresa Júnior (MEJ).
A tradução das respostas fornecidas pelas pessoas em uma avaliação
quantitativa é uma das tarefas mais difíceis da auditoria, pois o questionário
aborda conceitos subjetivos e que variam de uma pessoa para outra, como, por
exemplo, o nível de motivação.
Até a 3ª auditoria, a avaliação das respostas ocorria por meio da
discussão entre os auditores. A partir da 4ª auditoria, decidiu-se elaborar um
novo questionário com critérios pré-estabelecidos de avaliação e pontuação
para as questões envolvendo conhecimentos específicos. Além disso, a
motivação e a satisfação, por exemplo, passaram a ser mensuradas por meio
de uma escala variando de 0 a 10. A pontuação desta etapa da auditoria é

igual à soma da pontuação de cada questão. Assim, a pontuação final da
auditoria é obtida através da soma das pontuações de cada parte em que é
dividida e varia de 0 a 1000 pontos.
Os resultados obtidos são analisados pela equipe do programa com o
objetivo de identificar oportunidades de melhoria. Com base nisso, são
elaborados planos de ação, os quais são posteriormente acompanhados. Os
resultados são registrados em forma de relatório, para promover a Gestão do
Conhecimento, e apresentados em Reunião Geral como mais uma forma de
conscientização. Na Reunião Geral também é divulgado o departamento com a
melhor pontuação, com o intuito de motivar ainda mais os associados.
Atrelado aos treinamentos e auditorias, a equipe do Programa 5S’s
também se reúne semanalmente para discutir melhorias isoladas, decorrentes
do processo criativo, relacionadas à segurança, qualidade de vida e melhoria
do ambiente de trabalho. Algumas destas iniciatias são descritas a seguir.
Próximos desafios

Tendo em vista a melhoria contínua deste programa de qualidade, foram
estabelecidos novos desafios. O primeiro deles é disseminar os conceitos do
5S’s para a empresa por meio de cartazes e gincanas. Entende-se que estas
são formas criativas e chamativas de divulgação, o que certamente provocará
impactos positivos na conscientização da força de trabalho. Espera-se, com
isto, que a imagem de um programa essencialmente de controle mude para o
de um programa participativo e motivador. O resultado destas ações poderá ser
avaliado nas próximas auditorias.
Outro desafio será a confecção de um mapa de riscos para a sala da
empresa. Basicamente, um mapa de riscos é uma representação em planta
baixa do local de trabalho, contendo indicações da localização e gravidade dos
riscos à saúde e segurança dos seus usuários. Por meio da identificação dos
riscos, poderão ser elaborados planos de ação para minimizá-los ou, então,
eliminá-los. Esta é uma ação que atenderá aos seguintes requisitos do critério
Pessoas dos Critérios Compromisso com a Excelência e Rumo à Excelência
2009-2010: “Como são identificados os perigos e tratados os riscos

relacionados à saúde ocupacional, segurança e ergonomia?” (FNQ, 2009, p.
30)
Outra ação a ser desenvolvida é o diagnóstico do nível de implantação
do Programa 5S’s, um plano de ação extenso que terá como objetivo a
identificação de lacunas e a definição de ações corretivas.

Resultados

Como foi descrito anteriormente, é obtida uma pontuação em cada
auditoria, com a finalidade de quantificar os resultados. A pontuação obtida em
cada auditoria pode ser observada no gráfico da Figura 2, em anexo. A
pontuação obtida relativa à pontuação máxima da auditoria pode ser vista na
Figura 3, também em anexo. Cabe ressaltar que os resultados apresentados
na Figura 3 compõem o Índice de Pontuação do Programa 5S’s, um dos
indicadores estratégicos da empresa, com meta de 70%.
De forma quantitativa, os resultados obtidos não tem sido satisfatórios,
uma vez que todos ficaram abaixo da meta, inclusive apresentando
decrescimento. As possíveis causas para isso são a reforma da sala e o
aumento do nível de exigência das auditorias. No entanto, de forma qualitativa,
os resultados são satisfatórios, uma vez que o programa está sendo
disseminado e compreendido por todos na empresa. Apesar do conhecimento
da empresa ser um ponto crítico nas auditorias, percebe-se uma maior
preocupação e conscientização de todos, resultado da aplicação dos planos de
ação. Um exemplo de plano de ação aplicado diz respeito à leitura da Missão,
Visão e Valores da empresa em reuniões de departamentos e em reuniões
gerais.
Outros resultados importantes são o refinamento da metodologia das
auditorias, visto que o Programa 5S’s é relativamente novo na empresa e vem
estruturando novas ações, como descrito na seção anterior.

Auditoria do Programa 5S’s

Banco de
Questões

A AUDITORIA DO PROGRAMA
5S’s E SUA RELAÇÃO COM O
CICLO DE PDCA
Objetivo: controlar e mensurar o cumprimento dos
cinco sensos (utilização, organização, limpeza, bemestar e autodisciplina) e identificar e implementar
oportunidades de melhoria.

Elaboração do questionário
para a Auditoria com
associados

Atualização da planilha de
avaliação para a Auditoria da
sala da empresa

Seleção dos associados a
serem auditados

Vistoria da sala da empresa

Entrevista com os
selecionados

Preenchimento da planilha
de avaliação

Preenchimento da planilha
de avaliação

Análise dos resultados

Análise dos questionários

Escopo: estabelecer as etapas de aplicação da
auditoria.
Ponto de vista: auditores do Programa 5S’s.
Foram identificadas
oportunidades de
melhoria?

Não

Sim

Abordar as deficiências nos
treinamentos do Programa
5S’s

Elaboração de Planos de
Ação

Elaboração do Relatório
Interno

Apresentação dos resultados
e Planos de Ação em Reunião
Geral

Acompanhamento dos Planos
de Ação
Não

Estão sendo cumpridos?

Sim
P – Plan (Planejar)
D – Do (Fazer)
C – Check (Checar)
A – Act (Agir)

Comunicar o Departamento
da Qualidade

Fim

Figura 1 – Fluxograma da auditoria do Programa 5S’s e sua relação com o ciclo
de PDCA.
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Figura 2 – Pontuação absoluta obtida das quatro auditorias realizadas em 2009
e sua comparação com a pontuação máxima.
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Figura 3 – Pontuação relativa das quatro auditorias realizadas em 2009 e sua
comparação com a meta de 70%.

