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Aula 17 

Temática: Programas para a Gestão da Qualidade – 5S (sensos) ou 

housekeeping (arrumação da casa) 

 

 Dentre os programas de qualidade bastante difundidos nas organizações, 

tem-se os 5 sensos  ou o housekeeping (arrumação da casa). É um conceito 

simples a ser aplicado para harmonizar o meio ambiente, tornando-o agradável, 

seguro, mais propício à satisfação e ao bom desempenho dos colaboradores. O 

intuito é que haja uma mudança de comportamento para a melhoria contínua. 

 

Mas por que o termo 5S?  

 

São cinco palavras derivadas de ideogramas japoneses, que iniciam com a letra S. 

Para uma adaptação ao idioma português, faz-se o uso da palavra senso, antes da 

terminologia traduzida do idioma japonês.  

 

 Conheceremos a abordagem que envolve cada senso deste programa de 

qualidade: SEIRI; SEITON; SEISOU; SEIKETSU E, SHITSUKE (BERTAGLIA, 

2009; LOBO, 2010). 

 

 SEIRI: Senso de Utilização (descarte e organização) 

 “Separar o útil do inútil, eliminando o desnecessário” (LOBO, 2010, p. 80). 

 

O senso de utilização é manter na área de trabalho somente o necessário, 

separando o útil do inútil.  

 

Ou seja, identificar materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas, utensílios e 

informações desnecessários, descartando-os ou cuidando de sua destinação que 

pode incluir várias opções: transferir para outro setor que se interesse pelo uso do 

item a ser descartado, vender ou trocar, utilizar como parte de pagamento, alugar, 

doar, desmanchar ou reciclar. 
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 SEITON: Senso de Ordenação (arrumação) 

 “Identificar e arrumar tudo, para que qualquer pessoa possa localizar facilmente” 

(LOBO, 2010, p. 81). 

 

O senso de ordenação é fazer com que as coisas estejam nos seus lugares e 

arranjadas de forma que possam ser encontradas com facilidade. Isto inclui o 

layout, informações e critérios de armazenagem e estocagem, com a respectiva 

classificação e codificação dos armazéns, dos corredores, das prateleiras, dos 

quadros de ferramentas, dos produtos e dos materiais.  

 

A proposta é facilitar a identificação dos equipamentos, ferramentas, matéria prima, 

suplementos e produtos (semi acabados, em processamento e/ou acabados), seja 

para a procura e localização; ou para o manuseio, uso ou reposição;. Para a 

ordenação, faz-se uso de recursos visuais como faixas nos pisos, avisos, placas, 

cartazes, etiquetas, pastas, caixas de arquivos, entre outros.   

 

 SEISOU: Senso de Limpeza 

 “Manter os ambientes sempre limpos, eliminando as causas da sujeira e 

aprendendo a não sujar” (LOBO, 2010, p. 81). 

  

O Senso de Limpeza requer a eliminação da sujeira para manter o ambiente limpo. 

Neste contexto inclui-se: paredes, pisos, estantes, divisórias, armários, mesas, 

gavetas... Lembrando sempre que, a limpeza é responsabilidade de todos, é 

preciso identificar a fonte de sujeira, as suas respectivas causas, de modo a evitar 

que ela se instale.  

 

  SHEIKETSU: Senso de Asseio (padronização/saúde) 

 “Manter o ambiente de trabalho sempre favorável à saúde e a higiene” (LOBO, 

2010, p. 82) 

 

O senso de asseio trata das manter o ambiente padronizado de forma a garantir 

higiene, saúde (física/mental) e, segurança no ambiente de trabalho. Inclui-se neste 
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contexto: cores, iluminação, ventilação, vestuário, boas condições sanitárias, 

higiene pessoal e quesitos que promovam uma boa impressão de limpeza. 

 

 SHITSUKE: Senso de Autodisciplina (disciplina) 

 “Fazer dessas atitudes um hábito, transformando o 5S num modo de vida” 

(LOBO, 2010, p. 83). 

 

O senso de autodisciplina requer um exercício de força mental, e inclui: ter ética, 

respeito, autocontrole e paciência, mesmo porque, existe uma preocupação 

constante em desenvolver o hábito de seguir normas, procedimentos e 

especificações e, principalmente, de fazer acontecer o uso dos sensos anteriores, 

de forma cíclica e contínua: arrumação, ordenação, limpeza, higiene e saúde (física 

e mental), e autodisciplina. 

 

 Os cinco sensos sempre que aplicados, proporcionam maior qualidade de vida aos 

colaboradores, tendo em vista a sua preocupação em melhorar o ambiente de 

trabalho das organizações.  

 

 

Figura 1 - Cartão para divulgação interna da implantação do programa 
Fonte: Niplan apud Santos, 2008 (apostila Unimes Virtual – Curso Administração: Gestão da 

Produção II, aula texto 21). 
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 Deve-se ter em mente, que existem formas dos gestores incentivarem os 

colaboradores a aplicarem os cinco sensos (5S), seja orientando sobre as práticas 

nos jornais internos, com cartões ou folders (panfletos) para divulgações (figura 1), 

promovendo campanhas, propondo gincanas entre os setores, competições e/ou 

premiações. 

 

 É importante notar que, nos programas 5S, busca-se proporcionar um 

ambiente saudável, oferecendo flexibilidade para a disposição dos materiais dentro 

de um espaço físico, com aproveitamento do espaço, maior segurança e melhor 

fluxo de movimentação, de forma a contribuir para o aumento da produtividade e 

qualidade, bem como para a eliminação dos desperdícios, redução de tempo e de 

espaço. 

 

 Conhecemos neste encontro, os elementos que compõe os 5S (sensos de 

qualidade) para a melhoria contínua. O assunto da nossa próxima aula versará 

sobre o programa Just in time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


