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RESUMO 
Esse artigo foi realizado em uma microempresa, do segmento de distribuição de bebidas X, 

localizadas na região sudeste do Pará no município de Marabá. O estudo tem o propósito de 

apresentar os benefícios da utilização do programa 5S para a melhoria da qualidade no 

negócio, pois a ferramenta tem uma grande importância no processo de implementação de um 

programa de qualidade total. O trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório in loco, e 

com a análise dos dados houve um diagnóstico claro, da situação do empreendimento 

estudado, evidenciando a necessidade da utilização da metodologia 5S que promove a 

competitividade no mercado otimizando os lucros e consolidando a estratégia do micro 

empreendimento. 
 

Palavras-chave: Programa 5S. Qualidade total. Distribuidora de bebidas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A busca por uma organização que tenha o foco na qualidade é uma preocupação dos 

administradores para atingir os objetivos de suas empresas. A procurado completo 

envolvimento das pessoas na tomada de decisões, tornando-as mais proativas e 

comprometidas pelos rumos da organização na qual trabalham é a meta de qualquer gestor. 

Nos últimos anos, a palavra “qualidade” tem crescido e ganhado uma nova posição no 

mercado, seja ele de produtos ou serviços.  

Diante deste cenário, incorporar um programa de qualidade ao negócio tornou-se uma 

vantagem diante do mercado com características cada vez mais competitivas. Agregar valor 

aos produtos através da sua qualidade, buscando uma melhoria continua, é um diferencial 

efetivo ao mercado consumidor. Logo a implantação de ferramentas de qualidades tornaram-

se quase que uma obrigação para se manterem um mercado tão concorrente (SLACK et al, 

2002).  

A qualidade é um conjunto de características contidas nos produtos e serviços, de 

forma que o cliente final esteja satisfeito com o que consumiu, tendo suas expectativas 

atendidas pelo o que foi prometido. “Boa qualidade reduz custos de retrabalho, refugo e 
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devoluções e, mais importante, boa qualidade gera consumidores satisfeitos.” (SLACK et al. 

2002, p. 550). 

Esse artigo tem como objetivo principal analisar a filosofia 5S e as vantagens que o 

negócio de distribuição de bebidas alcançará com implementação do Controle de Qualidade 

Total. Tem ainda como objetivo especifico deixar claro os fundamentos da Filosofia 5S, 

através de uma análise da literatura e por último realizar via estudo in loco, a verificação na 

prática da implantação da filosofia 5S. 

 

ANÁLISE TEÓRICA 

 

 O PROGRAMA 5S 

A utilização da ferramenta denominada programa 5S surgiu por volta de 1950, após a 

Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de acabar comas sujeiras das fábricas e 

desorganização estrutural sofrida pelo Japão. Devido ao sucesso alcançado com o programa 

no Japão, outros países começaram a adotá-la em diversas situações. No Brasil, tudo começou 

em 1991, o ramo empresarial foi um dos primeiros a adotar a prática do programa com a 

finalidade de otimizar custos com a redução de desperdícios e aumentar a produtividade 

(BARÇANTE, 1991). 

A maioria das empresas no Brasil talvez não tenham adotado o programa 5S 

considerando todos os seus aspectos de influência comportamental. Essa não abordagem 

acarreta numa quebra no empenho das pessoas, fazendo com que o programa pare em grande 

parte. Quem obteve uma visão ampla pós-guerra do programa 5S, notou-se a abrangência da 

ferramenta e seus benefícios que estão sendo colhidos, hoje, como frutos de qualidade 

(UMEDA, M, 1997).  

Segundo Godoyet al (2001), o programa 5S tem o objetivo de mobilizar, motivar e 

conscientizar as organizações para mudanças de atitudes e comportamentos, para que os 

trabalhos atrelados a esses princípios possam trazer melhoria contínua para condições de 

limpeza, ordem e segurança nos ambientes produtivos, com uma adequação as operações e 

bem-estar de todos. 

Conforme Silva et al (2001), o 5S tem como proposta a melhoria do ambiente de 

trabalho nos sentidos mental, mudanças no modo de pensar das pessoas, e físico, layout da 

organização. A ferramenta procura alcançar a melhor maneira possível de adequação, quanto 

ao espaço físico da empresa, otimizando o ambiente e evitando desperdícios, com uma 
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característica de organização. Além disso, auxilia na parte psicológica das pessoas, as quais se 

tornam mais comprometidas com o processo e com a empresa, deixando de lado velhos 

hábitos. 

 

SIGNIFICADO DOS CINCO SENSOS CONFORME O 5S 

Os cinco sensos é o princípio para qualquer empreendimento que busca implantar um 

programa de Qualidade Total (GODOY, 2001). Os 5S têm uma importante influência sobre a 

motivação para a qualidade, visto que seus resultados são rápidos e visíveis. A sigla 5Sé 

derivado de cinco palavras japonesas, que tem por início a letra ‘S’ de acordo com Ribeiro 

(1994), "Seiri: senso de utilização ou descarte, Seiton: senso de arrumação,Seiso: senso de 

limpeza,Seiketsu: senso de saúde ou higiene e Shitsuke: senso de autodisciplina". A tabela 01 

abaixo resume os termos e os seus significados. 

Tabela 01 - Descrição dos cinco sensos 

O PROGRAMA 5S 

SENSOS NOME JAPÔNES UTILIZAÇÃO 

1° Senso SEIRI Utilização e Descarte 

2° Senso SEITON Organização e Padronização 

3° Senso SEISO Limpeza e Higiene 

4° Senso SEIKETSU Saúde e Bem-estar 

5° Senso SHITSUKE Disciplina e Continuidade 

Fonte: Os autores, 2016. 

Segundo Badke (2004), os significados dos 5S para cada palavra japonesa são 

descritos abaixo: 

1) SEIRI: quer dizer senso de utilização, auxilia na separação de resíduos da empresa, 

por esse motivo, muitas das vezes é esquecido ou taxado como “menos importante”, porém, 

raramente percebe-se o excesso de objetos mesmo que não tenham mais utilidades para o 

ambiente de trabalho, isso é uma característica humana, e o primeiro senso demonstra o 

quanto é importante fazer essa separação do que é possível ser utilizado, do que já perdeu o 

seu valor e aproveitamento dentro de uma organização. 

2) SEITON: quer dizer senso de organização, nos ajuda a criar uma lógica e 

padronização de organização interna na empresa que beneficia a todos os colaboradores, 
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como também os clientes. Ao utilizarem esse senso, os quadros de sinalização entre outras 

formas de identificação são responsáveis por facilitarem o trabalho. 

3) SEISO: quer dizer limpeza, a conscientização é importante nesse senso, pois um 

ambiente de trabalho limpo é essencial. Os colaboradores podem e devem ajudar os 

profissionais responsáveis pela limpeza, cuidando da sua área de trabalho. Basicamente não 

sujar. Esta inversão de tarefas resulta em detectar falhas, ou seja, evita quebra de máquinas, 

pelo fato de haver manutenção e limpeza. 

4) SEIKETSU: quer dizer saúde significa um ambiente livre de doenças, hábitos 

saudáveis, exames de rotina e práticas de esporte que geram um bom ambiente de trabalho 

para os colaboradores. O sucesso deste senso depende diretamente da implantação dos demais 

3s. 

5) SHITSUKE: quer dizer autodisciplina, a aplicação dos demais 4Ss de nada adianta se 

o este não for implementado e levado a sério, pois a autodisciplina será o fator determinante 

para que tudo o que os 5Ss oferece seja aplicado e venha a se tornar permanente. 

 

METODOLOGIA 

Neste trabalho, realizou-se uma pesquisa qualitativa e exploratória com base nos 

referenciais teóricos e observações através de questionários estruturados pelos pesquisadores. 

Segundo (LAKATOS et al, 1986), a interpretação e a atribuição de significados são básicas 

no processo de pesquisa qualitativa, onde não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. 

O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento – 

chave. 

O estudo de caso, onde foram verificadas in loco as práticas realizadas no ambiente de 

trabalho de uma distribuidora de bebidas X sobre a implantação do 5S.Visa comprovar a 

existência informal das práticas relacionadas à metodologia 5S e, consequentemente a 

necessidade de se disponibilizar um método formal e de entendimento amplo para auxiliar em 

ações que envolvam soluções de problemas desse negócio. Foram feitas duas visitas ao local 

de estudo, onde foi possível conhecer o espaço e estabelecer o contato com os funcionários, 

que conforme ABRANTES, José(2001) é de essencial importância observar a necessidade de 

implantação de um programa para uma melhor gestão da qualidade baseando no local e 

pensamentos do colaboradores, logo foi aplicado o método 5S na distribuidora de bebidas X 

com esse intuito. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Este estudo trata-se de uma análise feita em microempresa do ramo de bebidas que 

distribui os seus produtos na região sudeste do estado do Pará no município de Marabá. O 

negócio estudado está no mercado há 03 anos, oferecendo aos seus clientes bebidas que se 

dividem em quente que é qualquer bebida de gênero que possui um teor de álcool e frias que 

são as sem álcool como a água, suco e leite, além de outros produtos. 

A empresa conta com um quadro fixo de 04 funcionários, sendo composto por 01 

mulher e 03 homens, que trabalham em um regime de 44 horas semanais, ou seja,08 horas. 

Esses funcionários contam com todos os direitos legais assegurados.  

 

 APLICAÇÃO DO PROGRAMA 5Ss NA MICROEMPRESA 

Os cinco sensos, propostos foram aplicados com base nos conceitos analisados do 

referencial teórico e a proposta de implantação da ferramenta, pode ser adotada por qualquer 

organização. É importante ressaltar que cada um dos sensos adapta-se para atender as 

necessidades do empreendimento.  

A avaliação do estágio de implantação do programa 5S na unidade gerencial da 

distribuidora de bebidas X, bem como seu incentivo ao comprometimento das pessoas com a 

prática dos 5 sensos. Foi feito com base em observações dos pesquisadores ao 

empreendimento através da análise do diagnóstico que se obteve dos check-lists, elaborado 

especificamente para o tipo de ambiente avaliado, logo foi levantamento dados e os resultados 

são apresentados. 

Na empresa foram detectadas algumas falhas, nas quais prejudicam o ambiente de 

trabalho. Dentre os aspectos negativos encontrados, está a armazenagem indevida de produto. 

A demanda dos produtos da empresa é realizada de forma sazonal, ou seja, de acordo com a 

necessidade. A ausência de planilhas dificulta o controle dos custos e produtos da empresa, 

comprometendo o fluxo de materiais e informações. Devido aos inúmeros serviços prestados 

existe um déficit na gestão da qualidade, relacionadas à desorganização do ambiente de 

trabalho. 

Com o intuito de solucionar tais problemas na distribuidora de bebida em questão, 

sugere-se a implementação do Programa 5S, pois este, como observado anteriormente, é uma 
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ferramenta simples que pode ser utilizada em micro empreendimento visando a melhoria no 

ambiente organizacional, além de prepará-los para futuras mudanças, caso necessário. 

 

 SENSO DE UTILIZAÇÃO E DESCARTE APLICADO NEGÓCIO  

Durante as visitas foi notável a preocupação do proprietário quanto ao espaço uma vez 

que era muito pequeno, por isso este primeiro senso é de grande importância. Não existe um 

cômodo específico para o estoque, por este motivo, várias caixas ficam enfileiradas nos cantos 

das paredes do local, essas caixas deveriam ser retiradas do ambiente de circulação, pois 

atrapalham a movimentação dos colaboradores e até mesmo dos clientes. Além de ser um 

causador de possíveis acidentes de trabalho durante o atendimento. Produtos com defeitos ou 

fora da validade são separados juntos com outros estoques à espera da sua devolução. Existem 

várias utensílios que não tem nenhum uso, e que precisam ser descartados para uma melhor 

organização. A tabela 02 abaixo mostra os resultados obtidos após a aplicabilidade do 

primeiro senso. 

Tabela 02 - Utilização e Descarte 

ITEM DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO 

Existem materiais e objetos em excesso ou desnecessários no posto de 

trabalho? 
X 

 

A quantidade de armários, prateleiras, cadeiras, coletores de lixo está 

adequada?  
X 

Os materiais necessários para a execução da tarefa estão disponíveis em um 

local designado para eles?  
X 

As ferramentas ou equipamentos de trabalho estão em bom estado e têm 

fácil acesso?  
X 

Os equipamentos de segurança e emergência estão nos locais demarcados e 

suas inspeções estão em dia?  
X 

Os materiais removidos na limpeza já foram descartados? 
 

X 

Fonte: Os autores, 2016. 

 SENSO DE ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO 

A partir da análise do local e informações que foram disponibilizadas pelo 

proprietário, podemos perceber que pouco se aplicava o senso de organização e padronização 

no estabelecimento. Foi feita a coleta de informações e as mesmas pontuadas a seguir na 

tabela 03: 

Tabela 03 - Organização e Padronização 
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ITEM DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO 

Os produtos seguem uma ordem de organização na prateleira? X 
 

O estoque garante a integridade dos produtos? 
 

X 

As informações usadas na execução da tarefa estão atualizadas, disponíveis e 

claras para realização do trabalho?  
X 

Existe uniforme para os colaboradores? 
 

X 

As prateleiras e frízeres são arranjadas de modo a não atrapalhar a 

circulação?  
X 

Existe identificação visível dos extintores e saídas de emergência?  X 

Fonte: Os autores, 2016. 

SENSO DE LIMPEZA 

A proposta aplicada para o depósito quanto ao senso de limpeza está relacionada à 

coleta seletiva do lixo, por ser uma empresa que trabalha com o manuseio de grandes 

quantidades de materiais recicláveis, como por exemplo, caixas de papelão. 

Pensando na melhor conservação das bebidas foi proposto ainda, limpezas periódicas 

dos equipamentos de refrigeração. Além disso, por se tratar de uma empresa conjugada a uma 

residência foi efetuada a proposição de faxinas no local, prateleiras e embalagens para que 

possa manter o ambiente mais saudável e higienizado. A tabela 04 abaixo mostra os pontos 

destacados nesse senso. 

Tabela 04 - Limpeza 

ITEM DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO 

Os padrões de limpeza são suficientes para orientar a manter a área 

higienizada? 

 X 

Existe material disponível em local adequado para limpeza?  X 

Áreas externas circunvizinhas ao local de trabalho seguem os mesmos 

padrões internos? 

X  

Existe programação para limpeza de frízeres, paredes, forro e vidraças, piso, 

armários está em dia? 

 X 

Os resíduos (lixos) são sempre jogados em locais adequados obedecendo à 

seletividade? 

 X 

As principais fontes de sujeira são conhecidas e controladas, há uma 

dedetização? 

 X 

Fonte: Os autores, 2016. 

SENSO DE SAÚDE E BEM-ESTAR  

Sabendo se que existem basicamente duas perspectivas a serem avaliadas, a primeira é 

a ação tomada pelo indivíduo para que o Seiketsu funcione e a outra é a ação tomada pela 
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empresa. Torna-se necessário a empresa definir um padrão de limpeza para sua instituição. 

Foi implantado então, o quarto senso na distribuidora e no decorrer do processo foi avaliado 

seus resultados. Para isso, analisou-se os pontos destacados na tabela 05 abaixo: 

Tabela 05 - Saúde e Bem-Estar 

ITEM DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO 

Existe uma sequência de realização de tarefas  X 

Existe ventilação e luminosidade adequada no local de trabalho?  X 

De maneira geral a higiene e organização do local de trabalho é mantida 

diariamente? 

 X 

A postura ergonômica adotada pelos empregados é adequada?  X 

A inspeção nos equipamentos é diária, através de check-list e de acordo com 

as normas? 

 X 

Existem evidências de padronização da implantação do 5S (padronização de 

documentação, layout, segurança, cores de tubulações, etc.)? 

 X 

Os empregados cumprem os horários de parada e retorno ao trabalho? X  

Fonte: Os autores, 2016. 

SENSO DE DISCIPLINA 

Por fim, para que cada um siga os sensos anteriores de forma coerente e contínua, é 

fundamental o senso da autodisciplina. Praticar sempre a arrumação para manter a ordem após 

a conclusão do trabalho, agir com procedência, chamar à atenção mutuamente e por último 

cada um deve se esforçar para se tornar um bom funcionário, ou seja, procurar praticar 

naturalmente os primeiros 4S. E procurar sanar as perguntas feitas na tabela abaixo que a 

princípio não foi positiva quanto a todos os aspectos. 

Tabela 06 – Autodisciplina e continuidade 

ITEM DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO 

Todos conhecem suas responsabilidades dos 5S (aconselhável teste prático 

com funcionários novos e antigos)?  
X 

Os 5Ss são abordados e considerados como pontos importantes no local de 

trabalho (checar o grau de aplicação)? 
X 

 

Existe análise de causa para o não cumprimento dos itens pendentes no mês? 
 

X 

Existe um grau de motivação dos funcionários com a prática do 5Ss? X 
 

Fonte: Os autores, 2016. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Em um contexto geral, os frutos gerados com o 5S, foram considerados satisfatórios 

pela empresa. É fundamental destacar a melhoria do ambiente de trabalho, principalmente na 



 
VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 

Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 
28 a 30 de Setembro/2016 

9 
 

questão do conforto e bem-estar, consequência da melhoria na utilização dos recursos 

utilizados no ambiente de trabalho. Outros resultados obtidos com a implantação do programa 

foram: 

1) Relação entre os funcionários mais agradável; 

2) Maior participação e envolvimento das pessoas nos programas de qualidade existente 

na empresa; 

3) Melhor apresentação do ambiente de trabalho quanto a limpeza e higiene, bem como 

dos próprios funcionários, que passaram a ter uma maior preocupação com a higiene 

pessoal; 

4) Incorporação dos conceitos do programa no dia-a-dia e em reuniões; 

5) Desenvolvimento de uma visão crítica por parte dos próprios funcionários da empresa. 

Com a implantação correta da ferramenta 5S, a empresa passa a utilizar os recursos 

disponíveis com equilíbrio, bom senso, evitando ociosidades. Mas apesar dos princípios do 

programa serem claras e de fácil entendimento algumas dificuldades foram encontradas na 

implantação do mesmo. Elas foram: 

1) Baixo nível de consciência sobre o programa por parte dos funcionários envolvidos; 

2) Falta do senso de dever e aceitação do programa por parte de alguns funcionários; 

3) Integração do 5Ss com outros programas de qualidade; 

4) Dificuldade em achar um momento adequado para a inicialização do programa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir, através deste estudo que a estruturação de um sistema de qualidade, 

baseado no programa 5S, promove a implantação de outros programas que podem contribuir 

para acelerar e modernização do empreendimento. O desenvolvimento de estratégias nesse 

negócio permitirá uma visão integrada, com um foco e visão de futuro. Logo, o 5S pode ser 

uma ferramenta que permitirá atingir melhores qualidades nos vários setores das empresas em 

geral, seja isso no aspecto físico ou no aspecto produtivo. Mas, isso só é possível quando a 

administração e os colaboradores de uma empresa rompem paradigmas já estabelecido pelos 

seus hábitos e costumes.  

Com isso, o trabalho realizado auxilia a Engenharia de Produção como uma forma de 

expandir o conhecimento das ferramentas da qualidade em uma aplicação prática. Observando 

assim, a sua aplicabilidade na micro empresa. Posteriormente, para trabalhos futuros, 

podemos mencionar o estudo das outras ferramentas da qualidade como o Kaizen, seis sigmas 
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dentre outras para o aperfeiçoamento da empresas no setor de serviço para, assim como o 5S, 

verificar sua aplicabilidade e eficácia nos empreendimentos. 
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