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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE 
AVALIAÇÃO DO 5S EM UMA EMPRESA ALIMENTÍCIA 

 
RESUMO  

A adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica para uma 

organização que pode ajudar a melhorar seu desempenho global e a prover uma base 

sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, o presente 

trabalho se baseia em um estudo de caso de caráter empírico em que os dados foram 

coletados na instituição com o objetivo de estruturar o Programa 5S em uma empresa 

alimentícia, definindo todas as etapas necessárias para implantação do referido programa 

sendo mais uma ferramenta utilizada pela organização na manutenção da melhoria 

contínua. Foram desenvolvidos também os checklists para uso durante as auditorias.  

Os resultados mostram que com a implantação do Programa 5S a empresa deve eliminar 

as atividades que não agregam valor e possa atingir um ganho na eficiência operacional. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A busca por um ambiente de qualidade é uma preocupação cada vez mais 

frequente para atingir os objetivos das organizações de forma eficiente. Implantar 

programas de qualidade passou a ser o artifício de muitas empresas que visam se 

diferenciar aumentando a qualidade dos seus produtos e/ou serviços e assim se manter 

em um mercado de alta competitividade. Para que uma organização possa competir e 

enfrentar as exigências de mercado, acredita-se que é preciso ter meios eficientes para 

melhorar seu ambiente interno, para posteriormente estar apta a atender as exigências do 

cliente externo. 

As ferramentas de qualidade são técnicas utilizadas com a finalidade de 

mensurar, definir, analisar e propor soluções para os problemas que interferem no bom 

desempenho dos processos de trabalho. Nunca a qualidade dos produtos/serviços foi tão 

discutida, estudada e aplicada. 

O Programa 5S tem como propósito promover a alteração do 

comportamento das pessoas, proporcionando a reorganização da empresa através da 

eliminação dos materiais obsoletos, identificação dos materiais, execução constante de 

limpeza no local de trabalho, construção de um ambiente que proporcione saúde física e 

mental e manutenção da ordem implantada. O Programa 5S não é um instrumento que 

assegura a qualidade à organização, é apenas uma ferramenta associada à filosofia de 

qualidade que auxilia na criação de condições necessárias à implantação de projetos de 

melhoria contínua. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é estruturar o Programa 5S em 

uma empresa alimentícia, definindo todas as etapas necessárias para implantação do 

referido programa. O trabalho pretende responder à questão de como a empresa pode 

eliminar as atividades que não agregam valor e pode atingir um ganho na eficiência 

operacional. O trabalho foi conduzido em uma empresa alimentícia, devido à necessidade 

da mesma em encontrar formas de ser mais eficiente, tendo um ambiente propício para a 

estruturação do Programa 5S. 

O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a 

coleta dos dados foram utilizados fluxogramas e documentos internos da empresa, bem 

como observação in loco focando nos aspectos das boas práticas de fabricação. Para 

cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial teórico, seguido 

pelos procedimentos metodológicos adotados, resultados empíricos e, finalmente, suas 

conclusões. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Programa 5S 
 

O Programa 5S tem sua origem no Japão, no início da década de 50, pelo 

Dr. Kaoru Ishikawa. Ele surgiu no período que o Japão buscava se reestruturar da derrota 

sofrida na Segunda Guerra Mundial, onde as indústrias japonesas necessitavam 

disponibilizar no mercado produtos com preço e qualidade capazes de competir nos 

Estados Unidos e na Europa. (RIBEIRO, 2006). 

A vantagem do programa, além de ser uma introdução para outros 

programas de qualidade, está na mudança comportamental dos funcionários envolvidos e 

a busca de um ambiente de trabalho agradável. Portanto, as empresas têm visto no 

programa uma forma de integração dos funcionários e padronização das atividades, por 

isso ele tem sido bastante difundido (OSADA, 1992). 

O 5S foi criado com o objetivo de possibilitar um ambiente de trabalho 

adequado para uma maior produtividade, combater eventuais perdas e desperdícios nas 

empresas e indústrias, educar os colaboradores envolvidos diretamente com as 

atividades para aprimorar e manter o sistema de qualidade. 

A denominação 5S é devida às cinco atividades iniciadas pela letra “S”, ou 

seja, baseia-se nas iniciais dos sensos escritos em japonês que são: SEIRI, SEITON, 

SEISO, SEIKETSU e SHITSUKE. Traduzidos para o português tem-se: 

• Utilização: Seiri 

• Organização: Seiton 

• Limpeza: Seiso 

• Saúde: Seiketsu 

• Autodisciplina: Shitsuke 
 

Utilização é eliminar da área todos os elementos desnecessários e que não 

se requerem para realizar o trabalho. O propósito é retirar dos postos de trabalho todos os 

elementos que não são necessários para as operações de produção ou de escritório 

cotidiano, otimização da utilização de materiais, infraestrutura, equipamentos e espaço. 

Os elementos necessários devem ser mantidos por perto, em quantidade suficiente 

eliminando os excessos e separando segundo a frequência de uso. Enquanto os 

desnecessários devem ser retirados ou eliminados do local de trabalho.  

De acordo com Carvalho (2011), a dificuldade encontra-se no fato de 

algumas pessoas terem por hábito o ato de guardar coisas que um dia possam vir a 

utilizar. 
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Organizar quer dizer ordenar os elementos necessários. É importante 

estabelecer um sistema de comunicação visual com a utilização de etiquetas para 

identificação dos locais, dos objetos, das tarefas, no material adotado para uso que 

propicie rápido acesso, assim como a sistematização na forma de dispor os objetos. Uma 

vez eliminados os elementos desnecessários, ganha-se tempo de busca e facilita-se o 

retorno ao local após utilizados. 

A dificuldade encontrada é definir o melhor layout. Para isso é necessário 

fixar padrões e utilizar alguns instrumentos simples como painéis, estantes e etiquetas. 

Tudo deve estar bem próximo ao local de uso e cada objeto deve ter seu local específico. 

Requer trabalho em equipe com a participação direta dos gestores, objetivando implantar 

o melhor layout (CARVALHO, 2011).  

Limpeza significa remover as sujidades, manter limpo o entorno do trabalho, 

estabelecer métodos de prevenção que evite que se suje a área de trabalho. Essa 

limpeza também pode ser entendida como o monitoramento do local de trabalho, dos 

equipamentos e das pessoas, uma oportunidade para inspecionar os equipamentos 

sempre limpar os equipamentos após o seu uso, implementando as atividades de limpeza 

como rotina. 

Existe a necessidade de eliminação das fontes de alguns tipos de sujidades, 

tais como lubrificantes, matéria-prima e produtos, reduzindo desta forma a quantidade de 

resíduo a ser tratado e descartado (RIBEIRO, 1992). A limpeza evita danos à saúde da 

equipe e gastos com doenças, evita perdas de material, danos a equipamentos, melhora 

a imagem interna e externa da empresa e reduz condições inseguras. 

O senso de saúde resulta da padronização das atividades anteriores de 

forma sistematizada com manutenção e monitoração dos estágios já alcançados para que 

não retrocedam. Para tal gerenciamento dá-se ênfase na manutenção da padronização 

adotada. Padronizar trata-se de homologar os procedimentos, deixar visíveis os padrões 

utilizados para que qualquer pessoa possa fazer com facilidade ações para manter os três 

primeiros sensos. Carvalho (2011) expõe que no senso de saúde é perceptível a carência 

de algumas regras, pois o maior contratempo está na perda de tudo que se conquistou 

até o momento nos sensos anteriores. A cada instante, em que esse senso está sendo 

praticado, as normas vão se aprimorando e fixando-se no dia a dia de cada funcionário.  

Disciplina é assegurar os quatro primeiros sensos com rigorosidade para 

convertê-los em hábitos e para tal, é necessário desenvolver uma cultura de autocontrole 

e fomentar bons hábitos como seguir regras, procedimentos, atender a especificação.  
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O senso de disciplina é o pacto da qualidade onde todos assumem o compromisso de 

manter as normas, prazos e acordos estabelecidos nas fases anteriores, a fim de 

aperfeiçoar e dar continuidade ao programa. 

É factível que se tenha uma melhor qualidade, produtividade e segurança no 

trabalho, uma rotina agradável, melhoria nas relações humanas, valorização do ser 

humano e cumprimento dos procedimentos operacionais e administrativos. O respeito e a 

convivência com os cincos sensos levam os indivíduos a compreenderem melhor o seu 

papel dentro de uma organização e os torna parte dos resultados alcançados 

(CARVALHO, 2011).  

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O assunto 5S é bastante abordado no campo acadêmico, como na indústria, 

por ser uma ferramenta administrativa que auxilia na implantação da qualidade, 

organização e otimização do ambiente de trabalho e dos processos nas empresas.  

A qualidade depende de três fatores: processos (Software), tecnologia (Hardware) e 

pessoas (Humanware), sendo que neste último, é possível considerar como o fator 

diferencial de qualidade. O fator humano compreende todos os outros e está concentrado 

em todos os níveis hierárquicos da empresa (ABRANTES, 2012). O presente trabalho tem 

como propósito estruturar o Programa 5S em uma empresa alimentícia, definindo todas 

as etapas necessárias para implantação do referido programa. 

Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, que conforme Araújo (2008) trata-se de uma abordagem metodológica de 

investigação especialmente adequada quando procura-se compreender, explorar ou 

descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente 

envolvidos diversos fatores. 

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu devido à necessidade da 

mesma em encontrar formas de ser mais eficiente, tendo um ambiente propício para a 

estruturação do Programa 5S. Em 1959, com a venda de café verde, é criada na cidade 

de São Miguel/RN a empresa familiar que se tornaria líder em café no Brasil. Referência 

nacional no mercado de alimentos de norte ao sul do país, é a única do setor cafeeiro que 

abraça toda cadeia produtiva, da compra do café verde junto ao produtor até o varejo. Em 

2005 o grupo dá um passo importante e torna-se uma joint venture com uma companhia 

israelense de alimentos e bebidas. O grupo detém 22% do mercado interno de café 

industrializado, estimado em 22 milhões de sacas, exporta café verde para mais de 30 

países, possui 17 marcas de café e de outros produtos alimentícios, além de máquinas 
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multibebidas. A empresa encerrou 2014 com um faturamento de 2,4 bilhões. Atualmente, 

o grupo conta com mais de 5.000 funcionários e cinco plantas fabris dentre as quais 

quatro são certificadas em ISO 9001 sendo uma delas também certificada na ISO 14000. 

Para a coleta de dados utilizou-se de fluxogramas e documentos internos da 

empresa, bem como observação in loco focando também nos aspectos das boas práticas 

de fabricação. 

Como a empresa em questão não possui o Programa 5S, nesse trabalho 

serão desenvolvidas todas as etapas necessárias para estruturação do programa.  

A Figura 1 mostra um ciclo com as etapas de implantação do Programa 5S, onde cada 

uma será explicada a seguir. 

Os dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, 

buscando divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações 

práticas coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a 

seguir.  

 

Figura 1: Etapas de implantação do Programa 5S. 
 

 
Fonte: Os autores. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A implantação de um Programa 5S não pode ser um evento isolado dentro 

da empresa. Conforme apresentado por Silva (1994), a diretriz geral para implantação dos 

5 sensos deve ser a montagem de um plano que não entre em choque com a cultura do 

local e que permita que a mudança ocorra a partir da base pré-existente, sem rupturas 

desestabilizadoras. 

Para que haja uma implantação bem-sucedida é necessário o apoio e 

comprometimento da alta direção e o envolvimento de toda organização para 

aperfeiçoamento de todas as atividades que não estejam sendo desempenhadas 

corretamente. 

A resistência inicial dos colaboradores frente às mudanças propostas pelo 

5S aparece como um aspecto dificultador. Nesse contexto verifica-se a importância de se 

preparar os indivíduos que irão conduzir a mudança. 

A seguir serão apresentados os resultados do trabalho, ou seja, explicação 

das etapas estruturadas para a implantação do Programa 5S na empresa alimentícia 

objeto de análise. 

 

Etapa 1 - Identificar e dividir a empresa em áreas.  

A empresa deve ser dividida em áreas para que se torne mais fácil o 

controle da implantação e a realização das auditorias. A proposta de divisão segue da 

seguinte forma: 

• Áreas administrativas 

• Manutenção 

• Laboratórios 

• Almoxarifado 

• Expedição 

• Banheiros/Vestiários 

• Recepção/Portaria 

• Recebimento de matéria-prima 

• Produção 

• Ambulatório 
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Etapa 2 - Definir checklists de auditoria 

Após a divisão, são elaborados os checklists de verificação e respectivos 

critérios de pontuação para cada área contemplada, os quais serão utilizados durante as 

auditorias. Como forma de demonstrar comprometimento e dar maior credibilidade ao 

programa, incentivando assim a participação dos gestores, após a conclusão dos 

checklists, eles serão submetidos à aprovação do gestor ou responsável da área a ser 

auditada para que dessa forma possam opinar e sugerir melhorias aos itens abordados 

nos formulários. Os checklists propostos para a empresa objeto de análise encontram-se 

no Apêndice. Para se ter o resultado das auditorias, aplicam-se as seguintes fórmulas: 

 

Nota do setor ou área = Somatório das notas alcançadas em cada senso 
                                                                                     5 
 

Média da empresa = Somatório das notas dos setores 
                                                 Total de setores avaliados 
 

Etapa 3 - Escolher e/ou definir a equipe de auditores 

Para a definição da equipe, podem-se abrir inscrições para os funcionários 

que tenham interesse em ser auditores ou recrutar a equipe de auditores interna, já 

existente, para serem também auditores do Programa 5S. Vale ressaltar algumas 

características fundamentais que devem ser levadas em consideração durante a escolha 

dos auditores como: comunicar-se bem com as pessoas, saber falar e ouvir, ser gentil, 

honesto, coerente, observador e perspicaz. O ideal seria que o corpo de auditores fosse 

formado por um membro de cada área ou segmento da empresa. 

 

Etapa 4 - Capacitar os auditores no Programa 5S 

Para garantir a aplicação e confiabilidade das auditorias é necessário que se 

realizem treinamentos de capacitação com os funcionários escolhidos como auditores.  

É necessário que a empresa realize treinamentos continuamente com o objetivo de 

capacitar cada vez mais os seus auditores. A compreensão completa da equipe quanto 

aos conceitos e filosofias abordadas pelo Programa 5S é de fundamental importância na 

execução das auditorias. 
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Etapa 5 - Estabelecer as metas 
 

As metas estabelecidas devem ser desafiadoras e ao mesmo tempo 

atingíveis, pois é um fator de motivação das pessoas em busca dos resultados. Como a 

empresa está iniciando a implantação do Programa 5S, pode ser feita uma análise 

preliminar para avaliar a situação de cada área e verificar em que nível de pontuação 

encontram-se os setores. Outra forma seria: com o passar das auditorias, com base nos 

resultados obtidos de três verificações por exemplo, e nas possibilidades de eliminação 

de pendências e introdução de melhorias, estabelecem-se metas para todas as áreas. 

 
Etapa 6 - Criar material informativo e treinamentos do Programa 5S 
 

Criar uma cartilha de instrução lúdica, para que seja de fácil compreensão 

de todos, explicando o que é, como funciona e quais as vantagens do Programa 5S e 

distribuir a todos os funcionários. O objetivo é capacitar todo o efetivo da organização 

para garantir que todos tenham conhecimento dos conceitos e capacidade de executá-los.  

 
Etapa 7 - Planejar a realização das auditorias de 5S 
 

As auditorias podem ser realizadas mensalmente ou a cada 60 dias. A data 

de realização da auditoria deve ser divulgada com antecedência para toda organização ou 

deixar fixo um período como por exemplo, a primeira quinzena do mês. As áreas a serem 

auditadas podem ser sorteadas ou criar uma escala, onde cada auditor passaria por todas 

as áreas ao longo do ano obrigatoriamente. Durante as verificações o auditor deve ser 

acompanhado pelo gestor da área ou pessoa designada, a qual deverá responder às 

perguntas e apresentar o plano de ação para as não conformidades. Ao final das 

auditorias, cada auditor é responsável pela elaboração do relatório com a divulgação dos 

pontos positivos e negativos verificados, visando garantir a qualidade e confiabilidade da 

auditoria. 

 
Etapa 8 - Divulgar os resultados das auditorias de 5S  
 

A divulgação dos resultados das auditorias pode ser feita através de e-mails 

mostrando a pontuação geral da empresa e de todos os setores, e nos quadros de gestão 

à vista presentes em cada setor. A pontuação pode estar associada a uma escala de 

cores. 

• Vermelho (RUIM) – Pontuação de 0 a 90% 

• Amarelo (BOM) – Pontuação de 91 a 96% 

• Verde (EXCELENTE) – Pontuação de 97 a 100% 
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A exposição dos resultados é necessária para que todos os funcionários 

saibam o desempenho alcançado por seus respectivos setores, e também funciona como 

incentivo à busca por resultados cada vez melhores. A empresa pode premiar os 

melhores desempenhos em primeiro, segundo e terceiro lugares e em caso de empate 

pode utilizar o grau de eficiência das melhorias como critério de desempate. 

Eficiência das melhorias  =      Total de melhorias realizadas     x  100 

                                              Total de problemas identificados 

 

Etapa 9 - Elaborar os planos de ação 

Após a realização das auditorias, as não conformidades encontradas devem 

ser tratadas por meio da elaboração de um plano de ação no formato 5W2H com a 

definição das ações, prazos e responsabilidades. O 5W2H é uma ferramenta para 

elaboração de planos de ação que, por sua simplicidade, objetividade e orientação à 

ação, tem sido muito utilizada em Gestão de Projetos, Análise de Negócios, Elaboração 

de Planos de Negócio, Planejamento Estratégico e outras disciplinas de gestão. É uma 

forma de checklist que auxilia na execução e controle das tarefas onde são atribuídas as 

responsabilidades para cada colaborador e o modo como a atividade em questão deve 

ser realizada. Essa ferramenta ajuda a definir o departamento, o motivo pelo qual a 

atividade precisa ser realizada e o prazo para conclusão. Em exemplo simples de plano 

de ação 5W2H é mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Exemplo plano de ação 5W2H. 

 
Fonte: Os autores. 
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5. CONCLUSÕES 

Com as etapas de implantação do Programa 5S estruturadas, pode-se 

concluir que os objetivos do trabalho foram cumpridos. Espera-se que com a implantação 

do Programa 5S, a empresa possa atingir um ganho na eficiência operacional que se 

deve pela melhora ao acesso dos materiais, diminuição da chance de erros pela 

desorganização do ambiente, aumentando a qualidade de vida dos colaboradores e 

ganhos na qualidade devido à limpeza do ambiente de trabalho e armazenagem correta 

de matérias-primas. Os resultados obtidos com a prática desse programa eliminam as 

atividades que não agregam valor e dá um aumento da segurança e um nível de mais 

eficiência na qualidade dos produtos. 

A motivação coletiva é um conceito-chave neste sistema. Motivar as 

pessoas para a ação, para agir com entusiasmo e para comprometer-se dando o melhor 

de si são requisitos fundamentais para alcançar a qualidade total. 

 

REFERÊNCIAS 

ABRANTES, J. Programa 8S: da alta administração à linha de produção. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2012. 

ARAÚJO, Cidália et al. Estudo de Caso: Métodos de Investigação em Educação. 
Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, 2008. Disponível em < 
http://grupo4te.com.sapo.pt/estudo_caso.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2016. 

CARVALHO, Pedro Carlos de. O Programa 5S e a qualidade total. São Paulo: Editora: 
Alínea, 2011. 

COSTA, Rafael Brasil Ferro; REIS, S. A.; ANDRADE, V. T. Implantação do Programa 5S 
em uma empresa de grande porte: importância e dificuldades. ENEGEP - XXV Encontro 
Nacional de Engenharia de Produção,Porto Alegre, RS, Brasil, v. 29, 2005. 

DA FONSECA, Claudia Vanusa Rodrigues. A viabilidade de implantação da ferramenta 
“5S” em uma distribuidora de alimentos: um estudo de caso na Deycon Comércio e 
Representações Ltda. Monografia de Graduação, Universidade do Vale do Itajaí, São 
José,  Santa Catarina, 2004.  

FIGUEIRA Claudio Sergio; NOGUEIRA, Denis Alexandre; DIAS, Ivani; FERREIRA, 
Monica Raymundo; NOGUEIRA, Reginaldo Teodoro; PROFETA, Rogério Augusto.. 
Programa 5S: um caso de insucesso. Congresso Virtual Brasileiro de Administração, 
Faculdade de Administração de Santa Cruz do Rio Pardo – FASC – Santa Cruz do Rio 
Pardo, SP, Brasil. 2004. 

KLEIN, Paula Jaqueline; JÚNIOR, Jeremias Becker Soares. Proposta de implantação 
do programa 5S na empresa Morpheu de artes gráficas. Centro Universitário – 
UNIVATES, Lajeado/RS. Disponível em: <https://www.univates.br/tecnicos/media/artigos/ 
artigo_paula_klein.pdf>. Acesso em 16/11/2015. 

OSADA, Takashi. Housekeeping 5S’s. São Paulo: Instituto IMAM, 1992. 



Raquel Gonçalves Leite Pinheiro, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 12 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

REBELLO, Maria Alice de França Rangel. Implantação do Programa 5S para a conquista 
de um ambiente de qualidade na biblioteca do Hospital Universitário da Universidade de 
São Paulo. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, v. 
3, n. 1, p. 165-182, jul./dez. 2005 

RIBEIRO, Haroldo. A bíblia do 5S: da implantação à excelência. Salvador: Casa da 
qualidade, 2006. 

SILVA, João Martins da. 5S: o ambiente da qualidade. Belo Horizonte: Fundação 
Christiano Ottoni, 1994. 
VANTI, Nadia. Ambiente de qualidade em uma biblioteca universitária: aplicação do 5S e 
de um estilo participativo de administração. Ciência da Informação, Brasília, v. 28, n. 3, 
set./dez. 1999, p. 333-9. Disponível em: <http://www.ibict.br/cienciadainformacao/ 
viewarticle.php?id=333&layout=abstract>. Acesso 4 out. 2004. 
 
 

 
 
 


