
METODOLOGIA 5S
Turma 01 – Grupo 04

Painel 29/05/2017

PME3463 Introdução à Qualidade

1



INTEGRANTES

João Henrique Goto Pupin 8993305

Renato Pereira Pinheiro 6846791

Omar Ibrahim El Sarout 7238710

2



AGENDA

▪Definição do 5S

▪Os Cinco Pilares do 5S

▪Utilização

▪Organização

▪Limpeza

▪Padronização

▪Disciplina

▪O 6° Pilar: Segurança

▪Aplicações

▪Conclusão
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O QUE É O 5S?

Filosofia de gerenciamento do espaço de trabalho

Foco no aumento de eficiência eliminando 
desperdícios de tempo e deslocamento

 Ambiente limpo, organizado e eficiente

Ganhos em qualidade, segurança e produtividade

Redução de custos

Implementação em grandes empresas:

▪ Boeing

▪Hewlett-Packard

Filosofia 5S criada na década de 50, no setor de manufatura 
do Japão, e difundida na década de 80
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OS CINCO PILARES DO 5S

Seiri

Seiton

SeisoSeiketsu

Shitsuke

Utilização

Organização

LimpezaPadronização

Disciplina
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UTILIZAÇÃO

Eliminar materiais e ferramentas desnecessárias 
(distrações)

“Se não é utilizado regularmente, descarte!”

Estratégia da Etiqueta Vermelha:

 Colocadas em itens pouco usados

 Opções desde manter até descarte (realocar, reciclar)

 Opção “Área da Etiqueta Vermelha”

 Evita itens descartados erroneamente
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ORGANIZAÇÃO

Padrão consistente para armazenamento de objetos

Minimizar transporte e movimento desnecessário

 Fácil acesso aos itens mais usados

 Itens usados juntos, guardados juntos

 Ordenar por ordem de uso

Estratégia da Sinalização

 Etiquetas em gavetas

 Placas em áreas específicas

 Pintura no chão para delimitar perímetros
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LIMPEZA

Melhora do ambiente de trabalho

Todos os funcionários devem estar 
envolvidos

Checagem por defeitos e problemas

Manutenção diária

Gerar sentimento de propriedade e
orgulho dos colaboradores
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PADRONIZAÇÃO

Individualidade na execução dos processos pode ser 
improdutiva

 Dúvidas na ordem e na maneira de execução de processos

 Otimização de área de trabalho para certo processo

Três passos para padronização:

 Funcionários devem saber suas obrigações

 Padronização como rotina

 Avaliação periódica

Padronização de códigos de cores e símbolos
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DISCIPLINA

Manutenção das mudanças alcançadas

Busca de melhorias contínuas e a longo prazo

 Determinar períodos para a execução de cada pilar

 Incentivar comportamentos concordantes com o 5S

 Conseguir a colaboração geral
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SEGURANÇA

Muitas empresas incluem segurança como o 6° S

Garantir a segurança

 Assegurar-se que os funcionários possuem os equipamentos
corretos para seu trabalho

 Treinar os funcionários para o uso correto de equipamentos

 Treinar os funcionários para situações de emergência

11



APLICAÇÕES
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Antes do 5S

Itens em estoque desorganizado, 

desperdício de tempo procurando

Depois do 5S

Uso de etiquetas para organizar 

estoque, minimizando tempo de procura



APLICAÇÕES
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Uso de código de cores para 

sinalizar disponibilidade de vacinas 

em estoque



CONCLUSÃO

O método 5S é marcado por sua simplicidade

Aspecto visual:

 Sinalizações

 Códigos de cores

 Tornam o processo intuitivo

Grandes mudanças quando a metodologia é adotada amplamente

O 5S pode identificar e reduzir desperdícios e aumentar a limpeza, segurança e 
produtividade
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