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RESUMO 

 
O presente artigo tem dois objetivos complementares: o estudo do programa 5S e a 
implantação dos 3S na indústria Piraí Tanques de Redes, que se localiza em Toledo, 
Paraná. O programa 5S é formado pelos sensos de utilização, ordenação, limpeza, 
saúde e autodisciplina, e representa uma metodologia conhecida, que iniciou na 
década de 50, quando o Japão se reerguia da derrota logo após a Segunda Guerra 
Mundial e indústrias japonesas, precisavam colocar produtos com preço e qualidade 
para enfrentar a concorrência da Europa e dos Estados Unidos. Para o estudo 
realizado dos 5S, foi necessário o entendimento geral de alguns conceitos, tais 
como de qualidade total, os sete desperdícios, a origem do 5S, sequência dos “S”, 
benefícios do 5S, diferença entre auditoria 3S e auditoria 5S. Todos esses conceitos 
foram abordados no artigo para a implantação dos 3S na indústria Piraí Tanques de 
Redes. Para a implantação dos 3S, foram necessárias algumas etapas anteriores na 
indústria, tais como: autoavaliação, plano de ação, dias “D” de limpeza, descarte e 
doação de materiais, a partir dos quais realizamos as avaliações utilizando o método 
de check-list de auditoria para lançarmos as notas. Os três primeiros sensos são 
utilização, organização e limpeza; cada auditoria realizada do total de check-list 
resultou nas seguintes notas: 1° check-list de auditoria com a nota 34; 2° check-list 
de auditoria com a nota 56; 3° check-list de auditoria com a nota 88. Para a 
obtenção da porcentagem, avaliamos a empresa com check-list de auditoria 
utilizando a regra de três, sendo que o valor total de cada avaliação era de 130 
pontos para 100%, e encontramos as seguintes porcentagens: 1° check-list de 
auditoria média de 26%; 2° check-list de auditoria média de 43% e o 3° check-list de 
auditoria com média de 67%. As notas e desenvolvimento poderão ser melhor 
compreendidas com a leitura do artigo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Programa 5S. Implantação dos 3S. Qualidade total. Check-list. 

Auditoria. 
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 ABSTRACT 

 

This article has two complementary objectives: the study of the 5S program and the 
implementation of 3S at “Piraí Tanques de Redes” industry, located in Toledo, 
Paraná. The 5S program is formed by the senses of use, sorting, cleaning, health 
and self-discipline, and represents a familiar methodology, which started in the 50s, 
when Japan was recovering from the defeat shortly after the World War II and 
Japanese industries, needed to place products with good price and quality to 
compete with Europe and the United States. For the study of the 5S, general 
understanding of some concepts was necessary, such as total quality, seven wastes, 
the origin of 5S, sequence of the "S", benefits of the 5S, and differences between the 
3S and 5S audits. All these concepts were discussed in the paper for the 
implementation of 3S at “Piraí Tanques de Redes” industry. For the implementation 
of the 3S, some early steps in the industry were necessary, such as: selfassessment, 
action plan, days "D" cleaning, disposal and donation of materials, from which we 
performed evaluations using the check-list method of audit to launch the notes. The 
first three senses are use, organization and cleanliness; each audit of all checklists 
resulted in the following marks: 1st checklist audit with the mark 34; 2nd checklist audit 
with the mark 56; 3rdchecklist audit with the mark 88. To obtain the percentage, we 
evaluated the company through the checklist audit using the rule of three, being the 
total value of each evaluation 130 points to 100%, and we found the following 
percentages: 1st checklist average audit of 26%; 2nd checklist average audit of 43% 
and the 3rd checklist audit averaging of 67%. Marks and development can be better 
understood by reading the article. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a influência do mercado competitivo e implantação de novas técnicas, 

fazem com que as empresas busquem métodos para alcançar seus objetivos e 

atender satisfatoriamente seus clientes. Para alcançarmos os requisitos mínimos 

com cliente devemos implantar ferramentas, técnicas, métodos da qualidade assim, 

obtermos os resultados esperados. 

Atualmente a qualidade do produto deixou de ser um diferencial e passou a 

ser uma exigência nas indústrias e do consumidor final. Infelizmente, hoje em dia 

muitas empresas não se importam devidamente com o planejamento da execução 

das atividades e os requisitos de qualidade e logística que devem ser avaliados em 

todos os processos. 



 
Este artigo estudara a metodologia 5S para a implantação dos 3S na Indústria 

Piraí Tanques de Rede uma Indústria localizada em Toledo – PR Indústria de 

pequeno porte, mas, com uma grande demanda de equipamentos na área de 

piscicultura. A indústria tem uma grande rotatividade de funcionários gerando baixa 

produção, lucratividade, atraso nas entregas dos pedidos e outros problemas 

reincidentes devido à falta de organização. 

Devido a essa desorganização e falta de interesse dos funcionários ou do 

próprio gestor da empresa a qualidade nos trás técnicas como o 5S conhecido por 

um conjunto de cinco conceitos quando praticados, são capazes de modificar o seu 

humor, o seu ambiente de trabalho, a maneira de conduzir suas atividades rotineiras 

e as suas atitudes. 

Para a implantação dos 3S será necessário utilizar o seguinte cronograma: 

Apresentação do projeto 5S; FOTOS (Escritório, Área externa e Produção); Auto- 

Avaliação do Programa 5S; Plano de ação; Sensibilização 3S (treinamento); DIA “D” 

(DIA DA LIMPEZA); check-list de avaliação antes da auditoria do 1° Senso; Auditoria 

de Implantação do 1°Senso; DIA “D” (DIA DO DESCARTE E DOAÇÃO AOS 

SETORES); check-list de avaliação antes da auditoria do 2° Senso; Auditoria 

Implantação do 2°Senso; check-list de avaliação antes da auditoria do 3° Senso; 

Implantação do 3°Senso; FOTOS PÓS-AUDITORIAS 3S (Escritório, Área externa e 

Produção); Reunião com as notas das auditorias dos 3S (Resultados e discussões). 

Com esta sequência de cronograma obtém facilidade de expor para os 

interessados a apresentação dos resultados de cada senso obtido nas auditorias, 

impactando positivamente a padronização com vantagens de trazer resultados em 

curto período de tempo, desde que todos os funcionários estejam evolvidos e 

trabalhem em equipe. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 QUALIDADE TOTAL 

O conceito de qualidade foi associado à definição de conformidades as 

especificações após, isso o conceito evoluiu para a visão de satisfação do cliente. A 

gestão da qualidade total teve nas décadas de 1950 a 1960, quando iniciou no 



 
Japão a revolução na qualidade de seus serviços que tinham reconhecimento por 

serem mais baratos e de pouca qualidade. 

Segundo Feigenbaum (1993, p. 3), a real necessidade da empresa será 

buscar a qualidade total continuamente desde o projeto do que se deseja fazer ou 

até depois da venda do produto, e completa dizendo que existem quatro conceitos 

para o gerenciamento da qualidade total, que são especificamente os que contem no 

quadro 1: 

Quatro conceitos para Gerenciamento da Qualidade Total 

a) Não existe um nível constante na qualidade, assim que um nível é alcançado o 

mercado passa a exigir índices mais elevados; 

b) Qualidade é essencial para o êxito de inovações, o desafio é integrar a 

velocidade de novos produtos no mercado ao desenvolvimento do mesmo de forma 

clara e objetiva; 

c) A cultura da qualidade na empresa não se restringe somente em palavras, 

existem habilidades e atitudes positivas dos membros da organização; 

d) A qualidade sendo superior leva a otimização de todos os processos, inclusive 

melhora a mão-de-obra, resultando em melhor produtividade e menores custos. 

Quadro 1: Quatro conceitos para Gerenciamento da Qualidade Total. 
Fonte: Feigenbaum (1993, p. 3). 
 

Segundo Campos (1992, p. 4) são princípios básicos do Controle de 

Qualidade: produzir, garantir, identificar, falar, gerenciar, reduzir, procurar, respeitar, 

atender, prevenir e definir. Para melhor compreender estes princípios, é necessário 

conhecer os desdobramentos de cada um, conforme o quadro 2. 

Princípios básicos do Controle de Qualidade 

1. Produzir e fornecer produtos e/ou serviços atendam necessidades dos clientes;  

2. Garantir a sobrevivência da empresa através do lucro contínuo adquirido pelo 

domínio da qualidade; 

3. Identificar o problema mais crítico e solucioná-lo pela mais alta prioridade; 

4. Falar, raciocinar e decidir com dados e com base em fatos;  

5. Gerenciar a empresa ao longo do processo e não por resultados;  

6. Reduzir metodicamente as dispersões através do isolamento de suas causas 

fundamentais;  



 
7. Procurar prevenir problemas a origem de problemas cada vez mais a montante;  

8. Respeitar os empregados como seres humanos independentes;  

9. Definir e garantir a execução da Visão e Estratégia da Alta Direção da empresa 

Quadro 2: Princípios básicos do Controle de Qualidade  
Fonte: (CAMPOS, 1992, p. 15) 

 

De acordo com o quadro 1 de Feigenbaum os conceitos para Gerenciamento 

da Qualidade e o quadro 2 de Campos Princípios básicos do Controle de Qualidade, 

analiso a importância do cumprimento das exigências internas e externas nas 

empresas, abordando em seguida para melhor esclarecimento deste artigo dentro 

da qualidade total abordaremos também a técnica dos Sete Desperdícios Básicos 

dos Processos Produtivos. 

 

2.2 OS DESPERDÍCIOS BÁSICOS DOS PROCESSOS PRODUTIVOS 

 

Conforme o executivo da Toyota, Ohno (1997, p. 2), define o significado de 

desperdícios os sete tipos de “muda” que é uma palavra japonesa como uma 

atividade humana que absorve recursos, mas não gera valor agregado.   Ohno 

(1997, p. 2) considera o esforço gasto para se produzir um bem como sendo um 

trabalho real mais os desperdícios, sugerindo a seguinte equação: Capacidade atual 

= trabalho + desperdício. 

Para Ohno (1997, p. 2), a verdadeira melhoria na eficiência surge quando se 

produz com zero desperdício. A eliminação completa desses desperdícios vai 

aumentar a eficiência de operação por uma ampla margem. 

Shigeo (1996, apud ROCHA, 2008, p.32) trabalhou no sentido de divulgar os 

7 tipos de desperdícios gerados na produção, são eles: 

 

2.2.1 Desperdícios de Estoque 

 

É o dinheiro “parado” no sistema produtivo. Pode ser a “tranquilidade” da 

fábrica, quaisquer peças, sub-montadas ou veículos completos ou incompletos que 

estejam apenas estocados ou aguardando entre operações.   

 

 



 
2.2.2 Desperdícios do Retrabalho 

 

Refere-se aos desperdícios gerados pelos problemas da má qualidade do 

processo produtivo. Produtos defeituosos implicam em desperdícios de materiais, 

mão-de-obra, uso de equipamentos, além da movimentação e armazenagem de 

materiais defeituosos.   

 

2.2.3 Desperdícios de Superprodução 

 

Produzir mais do que o necessário, cria um leque de outros desperdícios 

como: área de estoque, deterioração, custos de energia, manutenção de 

equipamentos e obsoletismo.  

 

2.2.4 Desperdícios e Espera  

 

É o material que está esperando para ser processado, formando filas que 

visem garantir alto índice de utilização do equipamento. O Sistema de Manufatura 

Enxuta “Lean Manufacturing” enfatiza o fluxo de materiais (coordenado com o fluxo 

de informações) e não aos índices de utilização dos equipamentos, os quais 

somente devem trabalhar caso haja necessidade. O “Lean Manufacturing” também 

coloca ênfase o homem e não na máquina. O homem não pode estar ocioso, mas a 

máquina pode esperar para ser utilizada.   

 

2.2.5 Desperdícios de Processamento 

 

Quando existem defeitos ou limitações técnicas nos equipamentos. O 

processo para ou se desenvolve de maneira ineficaz e por isto eventualmente 

algumas operações extras são adicionadas no ciclo produtivo para atender uma 

condição que não é requerida. 

 

 

 



 
2.2.6 Desperdícios de Movimentação de Matérias 

 

São os desperdícios presentes nas mais variadas operações do processo 

produtivo. O sistema do “Lean Manufacturing” procura a economia e consistência 

nos movimentos através do estudo de métodos e tempos de trabalho, se apoiando 

nas reduções de custos, porém é preciso o aprimoramento do processo produtivo 

para evitar a automatização e robotização dos desperdícios. 

 

2.2.7 Desperdícios de Movimentação do Operador  

 

Acontece pela diferença entre trabalho e movimento. É a ação de quem 

realiza algum tipo de seleção ou a procura de peças. Segundo Womack (1998, apud 

ROCHA, 2008, p. 33), nos almoxarifados, sobre a bancada de trabalho, qualquer 

movimento de um membro de time ou máquina o qual não agrega valor, agregou a 

8° perda.   

 

2.2.8 Desperdícios do Tempo de Espera 

 

 O operário permanece ocioso, assistindo uma máquina em operação, ou 

quando o processo precedente não entrega seu produto na quantidade, qualidade e 

tempo certo; nenhuma atividade ou operação sendo executada; “nada sendo feito”. 

Verifica-se, porém nas atividades fabris, que a 8ª perda (Desperdício do tempo de 

espera) pode ser também entendida como a 7ª perda (Desperdício de 

movimentação do operador). Assim, no sistema de produção Enxuta tudo o que 

agrega valor ao produto, visto sob os olhos do cliente, é desperdício. Todo 

desperdício apenas adiciona custo e tempo (OHNO, 1997, p.4). 

 

 

 

 

 

 



 
4. METODOLOGIA 

4.1 DESCRIÇÕES DA EMPRESA 

 

A indústria PIRAÍ – Do tupi-guarani: “rio de peixes” fundado em setembro de 

2012, fabrica tanque de rede mais inovador do mercado, unindo tecnologia e o 

respeito ao meio ambiente na criação de peixe. 

A empresa foi instalada em Toledo (PR), cidade que se tornou referencia na 

área da aquicultura no Brasil com o objeto social da empresa é o ramo de 

industrialização e comercialização de equipamentos para aquicultura e 

agropecuária, fabricação de máquinas e equipamentos de rotomoldagem e produtos 

oriundos de rotomoldagem, apoio a difusão da produção orgânica, apoio a 

treinamento de agricultores visando à capacitação técnica cientifica com utilização 

de graduandos universitários em caráter de estágio. 

 

4.2 Programa 5S – Origem do 5S 

 

Não há uma convergência de informações sobre a real origem do 5S. Alguns 

citam que foi criado pelo saudoso Dr. Kaoru Ishikawa, Engenheiro Químico japonês 

e principal pregador dos conceitos de qualidade total naquele país. Esta referencia 

deve-se ao fato de ter sido o Professor Ishikawa o responsável pela criação do CCQ 

– Circulo de Controle da Qualidade -, cujo principio era popularizar os conceitos de 

estatística aplicada à qualidade, por meio de grupos de trabalho compostos por 

funcionários de níveis operacionais. Porem, não existe nenhuma citação nos seus 

livros sobre essa suposta referencia. (RIBEIRO, 2013, p.26). 

O que se sabe e que o 5S foi criado com objetivo de possibilitar um ambiente 

de trabalho adequado por maior produtividade. Isso ocorreu no inicio da década de 

1950, momento em que o Japão tentava se reerguer da derrota sofrida na segunda 

grande guerra e as indústrias japonesas necessitavam colocar no mercado produtos 

com preço e qualidade capazes de competir com a Europa e com os Estados 

Unidos. (RIBEIRO, 2013, p. 26). 

Após se transformar numa grande potencia econômica, na década de 1980, o 

Japão passou a ser foco de pesquisas por empresas de outros países, desejando 



 
conhecer as ferramentas gerenciais utilizadas para justificar os seus grandes ganhos 

de produtividade (Qualidade Total, Sistema de Produção Just-In-Time ou Lean 

Manufacturing; Manutenção Produtiva Total – TPM; Círculos de Controle de 

Qualidade – CCQ; o principio de melhoria continua – KAISEN). Porem, a maioria das 

empresas japonesas e unânime em afirmar que o 5S e a base física e 

comportamental para p sucesso destas ferramentas gerenciais. Desta forma, o 5S 

passou a ser adotado por varias empresas do mundo. (RIBEIRO, 2013, p. 26). 

 

4.3 Sequência dos “S” 

 

Nas diversas literaturas a sequência dos “5S” é a mesma. Isso tem uma 

explicação. 

 

1° S – SEIRI – A classificação dos recursos existentes no ambiente, 

separando o que fica e o que sai, desperta as pessoas para uma analise critica do 

seu ambiente e para o rompimento de paradigmas sobre posse de objetos 

obsoletos. A cultura de que “um dia vou precisar” forma na pessoa uma postura 

conservadora, de individualismo, de acomodação e não estimula a capacidade de 

planejamento. Esta postura gera um alto custo para a empresa e para a pessoa. 

Pode-se até imaginar que a guarda de objetos obsoletos dificulta a circulação e 

renovação de “energias” no ambiente. (RIBEIRO, 2013, p. 26). 

Com os dois próximos “S” tratam de ordenação e limpeza, não seria 

inteligente estarmos organizados e limpando recursos obsoletos. (RIBEIRO, 2013, p. 

26). 

2° S -SEITON –A definição de locais de guarda, a busca de identificações e 

sinalizações que facilitem o acesso e a reposição e a revisão layout, despertando as 

pessoas para um melhor planejamento de tempo e de esforço físico, não só delas 

próprias como dos outros. As pessoas passam a observar que o acesso 

sistematização para a sua função e para as atividades dos outros. (RIBEIRO, 2013, 

p. 30). 



 
Como os dois próximos “S” tratam de limpeza e padronização, não seria 

inteligente estarmos limpando recursos desordenados ou padronizando aquilo que 

não está ordenado em nível individual. (RIBEIRO, 2013, p. 30). 

3° S - SEISO - O zelo pelos recursos e instalações é conseguido por meio de 

atividade de limpeza, pois em razão dela que as pessoas passam a ter um 

reconhecimento de seu ambiente. A manutenção da limpeza feita pelos próprios 

usuários rompe o paradigma de que a limpeza é uma atividade puramente mecânica 

a ser desenvolvida por pessoas de “menos” valor. (RIBEIRO, 2013, p. 30). 

Como os dois próximos “S” tratam de padronização, saúde e autodisciplina, 

não seria inteligente estarmos definindo regras e padrões de referencia para a 

limpeza, e depois cobrando o seu cumprimento, sem que antes as pessoas tenham 

a disposição para manterem limpos os seus ambientes. (RIBEIRO, 2013, p. 31). 

4° S- SEIKETSU - A preocupação pela saúde visa aumentar a autoestima 

para que as pessoas tenham mais amor próprio. O estabelecimento de padrão e de 

regras de cumprimentos rompe o paradigma de que a convivência pacifica não 

ocorre sem tirar a individualidade das pessoas. 

Como o ultimo “S” trata de autodisciplina, não seria inteligente exigir, respeito 

ao coletivo se as pessoas não demonstram respeito por si próprio, descuidando de 

sua saúde. Tampouco não seria inteligente cobrar autodisciplina do estabelecimento 

de regras de convivência. (RIBEIRO, 2013, p. 31). 

5° S- SHITSUKE - A Autodisciplina é o estagio mais elevado da educação do 

ser humano. É inteligente a sua colocação como o último dos “S”, pois não seria 

coerente cobrar o respeito ao próximo e as normas, se as pessoas convivem em um 

ambiente de desperdício, desorganizado, sujeira, falta de higiene e de padrões ou 

regras. (RIBEIRO, 2013, p. 31). 

Segundo Campos (1999), um Programa 5S visa mudar a maneira de pensar 

das pessoas na direção de um melhor comportamento, para toda a sua vida. 

(RIBEIRO, 2013, p. 31). 

 

 

 

 



 
5. BENEFÍCIOS DO 5S 

 

O 5s é um processo educacional e ele é introduzido para nivelar as outras 

ferramentas gerencias, é difícil avaliar seus benefícios quando não se tem a 

colaboração entre todos da empresa, as pessoas que tem o poder de decisão de 

reconhecer os problemas atuais do ambiente de trabalho aspectos físicos e 

comportamentais que devem analisar a viabilidade para a implantação do 5S. 

O 5S é uma ferramenta do sistema da qualidade dentre outras como TPM, 

Meio Ambiente, Lean Manufacturing, ISO/TS 16949 e Boas Praticas de Fabricação 

(BPF) todas essas ferramentas junto com o 5S são aliados, pois, formam uma 

cultura geral e natural onde às empresas podem evitar problemas em todas as áreas 

não prejudicando a qualidade e segurança e os indicadores de desempenho e que 

deseja alcançar seus requisitos específicos de cada cliente. 

Durante a execução das atividades realizadas na empresa percebemos que 

seria mais viável a implantação apenas, dos 3S devido os fatores de rotatividade de 

funcionários e falta de estrutura física da empresa devido a isso adquirindo os 3S 

teremos mais vantagens e melhorias durante as auditorias futuras.  

Em sequência veremos o quadro 3 com as principais diferenças entre 

auditorias de 3S e de 5S, sendo outros motivos da escolha pela implantação dos 3S. 

 

6. DESCRIÇÕES DO PROCESSO  

 

6.1 DIFERENÇAS ENTRE AUDITORIA DE 3S E AUDITORIA DE 5S 

 

As principais diferenças entre as auditorias de 3S e de 5S estão no quadro 3: 

Auditoria 3S Auditorias 5S 

Auditoria é em função da 

situação atual 

Auditoria é em função também do histórico 

São entrevistadas apenas as 

pessoas da área auditada 

São entrevistados também representantes das áreas especializadas 

(segurança, qualidade, meio ambiente, médica etc.), de clientes 

internos e de outras áreas que possam fornecer informações sobre 

as atividades da equipe da área auditada. 

Evidências são coletas Evidências podem ser coletadas antes e depois da visita 



 
durante a visita 

São auditadas as áreas São auditadas também as pessoas  

São auditados apenas os 

postos de trabalho 

São auditados também os locais pelos auditados  

Auditorias são mais 

frequentes 

Auditorias são menos frequentes 

Auditorias são feitas de 

forma concentrada (são 

auditadas todas as áreas) 

Auditorias são feitas de forma diluída (são auditadas apenas as 

áreas com os 3S consolidados) 

Resultados são definidos 

imediatamente após a visita 

Resultados podem ser definidos após a coleta de informações com 

outras áreas e pessoas 

Recomenda-se marcar dia e 

horário da visita 

Podem ser feitas visitas surpresas 

Quadro 3 - Principais diferenças entre auditorias de 3S e de 5S. 
Fonte: (RIBEIRO, 2013, p. 159). – Guia de Implantação dos 5S, Como formar a Cultura do 5S na 
empresa. 

 

Segundo a tabela acima as vantagens de que seja feita apenas a implantação 

dos 3S na Indústria Piraí Tanques de Redes por ser de pequeno porte e de grande 

rotatividade de funcionários e para obter os resultados desejados deve-se ter 

Auditorias com mais frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. FOTOS DO ANTES E DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DOS 3S NO SETOR DE 

ADMINISTRATIVO DA INDÚSTRIA PIRAÍ TANQUES DE REDES. 

 

Figura 1. Armário do escritório  Figura 2. Mesa do escritório 

 
Fonte: Elaborado pelo autor para a pesquisa - Indústria Piraí Tanques de Redes, 2015. 
 

7.1 FOTOS DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DOS 3S 

 

Figura. 3 Armário do escritório Figura 2. Mesa do escritório 

 
Fonte: Elaborado pelo autor para a pesquisa - Indústria Piraí Tanques de Redes, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.2 FOTOS DO ANTES E DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DOS 3S NO SETOR DE 
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA PIRAÍ TANQUES DE REDES 
 
Figura 5. Estoque de materiais Figura 6. Estoque de materiais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor para a pesquisa - Indústria Piraí Tanques de Redes, 2015. 

 
7.3 FOTOS DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DOS 3S 
 
Figura 7. Estoque de materiais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor para a pesquisa - Indústria Piraí Tanques de Redes, 2015. 

 
 



 
Figura 8. Estoque 2 de peças 

 
Fonte: Elaborado pelo autor para a pesquisa - Indústria Piraí Tanques de Redes, 2015.



 
8. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS 3S 

8.1 ATIVIDADES EXECUTADAS DA IMPLANTAÇÃO DOS 3S  

DATA O QUE QUEM PARTICIPA AUDITOR 

13/06/2015 Apresentação do projeto 5S 
Responsáveis das áreas (Supervisor 

de produção, Gerente e Líder). 
Júlia 

20/06/2015 
FOTOS (Escritório, Área externa 

e Produção). 
Auditora Júlia 

27/06/2015 Auto- Avaliação do Programa 5S 
Responsáveis das áreas (Supervisor 

de produção, Gerente e Líder). 

Auditor interno 

(Gerente) 

28/06/2015 Plano de ação Auditora Júlia 

04/07/2015 Sensibilização 3S treinamento 
Responsáveis das áreas (Supervisor 

de produção, Gerente e Líder). 
Júlia 

11/07/2015 
DIA “D” (DIA DO DESCARTE E 

DOAÇÃO AOS SETORES) 

Responsáveis das áreas (Supervisor 

de produção, Gerente e Líder). 

Auditor interno 

(Gerente) 

18/07/2015 
Check-list de avaliação antes da 

auditoria do 1° Senso 

Responsáveis das áreas (Supervisor 

de produção, Gerente e Líder). 

Auditora externa 

(Júlia) 

12/08/2015 
Auditoria de Implantação do 

1°Senso 

Responsáveis das áreas (Supervisor 

de produção, Gerente e Líder). 
Júlia 

22/08/2015 Dia do descarte 
Responsáveis das áreas (Supervisor 

de produção, Gerente e Líder). 

Auditor interno 

(Gerente) 

12/09/2015 
Check-list de avaliação antes da 

auditoria do 2° Senso 

Responsáveis das áreas (Supervisor 

de produção, Gerente e Líder). 

Auditora externa 

(Júlia) 

15/09/2015 
Auditoria Implantação do 

2°Senso 

Responsáveis das áreas (Supervisor 

de produção, Gerente e Líder). 
Júlia 

10/10/2015 
Check-list de avaliação antes da 

auditoria do 3° Senso 

Responsáveis das áreas (Supervisor 

de produção, Gerente e Líder). 

Auditora externa 

(Júlia) 

17/10/2015 Implantação do 3°Senso 
Responsáveis das áreas (Supervisor 

de produção, Gerente e Líder). 
Júlia 

17/10/2015 

FOTOS PÓS-AUDITORIAS 3S 

(Escritório, Área externa e 

Produção). 

Auditora Júlia 

20/10/2015 

Reunião com as notas das 

auditorias doa 3S (Resultados e 

discussões) 

Auditora Júlia 

Quadro 3: Cronograma de atividades para a execução da implantação dos 3S na Industria 

Piraí Tanques de Redes. 

Fonte: Elaborado pelo autor para a pesquisa, 2015. 
 



 
De acordo com o cronograma foi realizado a implantação dos 3S na 

Indústria Pirai Tanques de Redes com resultados moderados e com melhorias 

realizadas de acordo com a consciência dos colaboradores da empresa. 

 

8. GRÁFICO 

 

Após, o cronograma das auditorias segue em sequência o gráfico 

referente às porcentagens dos 3S: 

 

8.1 GRAFICO DA EVOLUÇÃO DOS 3S 

 
Gráfico 1: De porcentagens da evolução da implantação dos 3S na Industria Piraí Tanques de Redes 
Fonte: Elaborado pelo autor para a pesquisa, 2015. 

 

O gráfico nos mostra a evolução da implantação das auditorias dos 3S 

em porcentagens sendo utilizado o como método de check-list para as 

avaliações as porcentagem da 1° auditoria com média de 26%; 2° auditoria 

com média 43%; 3° auditoria com média 67%.  
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9. LISTA DE ÊNFASE COM AS MÉDIAS EM PORCENTAGENS 

 

9.1 MÉDIAS DAS AUDITORIAS DOS 3S IMPLANTADO NA INDÚSTRIA PIRAÍ 

TANQUES DE REDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor para a pesquisa - Indústria Piraí Tanques de Redes, 2015. 

 

De acordo com a lista de ênfase a cima a evolução das notas dos 3S irá 

se referenciar as cores de cada símbolo sendo eles vermelho até 60% devera 

ter uma frequência mínima de auditorias; entre 61% e 90% deverá ter 

auditorias quinzenalmente e acima de 90% as auditorias devem ser realizadas 

mensalmente. 

A Indústria Piraí Tanques de Redes após, todas as auditorias obteve a 

porcentagem final de 67% sendo assim, o símbolo é amarelo e as auditorias 

deverão ser quinzenais. 

Com essa análise da porcentagem temos a garantia de que a 

implantação apenas, dos 3S na Indústria Piraí Tanques de Redes terá mais 

eficácia. 

 

 

Até 60% (Frequência Mínima) 

Entre 61% e 90% (Quinzenal) 

Acima de 90% (Mensal) 



 
CONCLUSÃO 

 

O presente artigo estudou o programa 5S para a implantação dos 3S na 

Indústria Piraí Tanques de Redes que se localiza em Toledo - Paraná. O 

programa 5S é formado pelos sensos de utilização, ordenação, limpeza, saúde 

e autodisciplina o programa é uma metodologia conhecida, que iniciou na 

década de 50 em que o Japão se reerguia da derrota logo após a Segunda 

Guerra onde Indústrias Japonesas precisavam colocar produtos com preço e 

qualidade para enfrentar a concorrência da Europa e os Estados Unidos. 

De acordo com o quadro: 1 de Feigenbaum os conceitos para 

Gerenciamento da Qualidade e o quadro: 2 de Campos - Princípios básicos do 

Controle de Qualidade, analiso a importância do cumprimento das exigências 

internas e externas nas empresas, abordamos para melhor esclarecimento 

deste artigo dentro da qualidade total tivemos também a técnica  dos Sete 

Desperdícios Básicos dos Processos Produtivos. 

Para a implantação dos 3S será necessário utilizar o seguinte 

cronograma: Apresentação do projeto 5S; FOTOS (Escritório, Área externa e 

Produção); Auto- Avaliação do Programa 5S; Plano de ação; Sensibilização 3S 

treinamento; DIA D (DIA DA LIMPEZA); Check-list de avaliação antes da 

auditoria do 1° Senso; Auditoria de Implantação do 1°Senso; DIA “D” (DIA DO 

DESCARTE E DOAÇÃO AOS SETORES); Check-list de avaliação antes da 

auditoria do 2° Senso; Auditoria Implantação do 2°Senso; Check-list de 

avaliação antes da auditoria do 3° Senso; Implantação do 3°Senso; FOTOS 

PÓS-AUDITORIAS 3S (Escritório, Área externa e Produção); Reunião com as 

notas das auditorias doa 3S (Resultados e discussões). 

Com esta sequência de cronograma e o gráfico referente à porcentagem 

das notas para obter facilidade de expor para os interessados a apresentação 

dos resultados de cada senso obtido nas auditorias, impactando positivamente 

a padronização com vantagens de trazer resultados em curto período de 

tempo, desde que todos os funcionários estejam evolvidos e trabalhem em 

equipe. 



 
Concluído o ciclo das auditorias foram realizadas as três auditorias em 

datas diferentes realizadas por check-list de avaliação dos 3S, sendo, 

necessário o entendimento geral dos conceitos de qualidade total para a 

implantação dos 3S na Indústria Piraí Tanques de Redes. 

Para a obtenção das notas avaliamos a empresa com check-list de 

auditoria e avaliamos os três primeiros sensos, Utilização, Organização e 

Limpeza cada auditoria realizada o total de cada check-list resultou nas 

seguintes notas: 

 

 1° Check-list de auditoria nota: 34 

 2° Check-list de auditoria nota: 56 

 3° Check-list de auditoria nota: 88 

 

Utilizando a regra de três, sendo que o valor total de cada avaliação era 

de 130 pontos para 100% e obter as seguintes porcentagens: 

 

 1° Check-list de auditoria media de 26% 

 2° Check-list de auditoria media 43% 

 3° Check-list de auditoria media 67%.  

 

Comparando entre a primeira nota de 26% e a atual de 67% verifica-se 

coerência levando em consideração os registros feitos, pois, as áreas 

auditadas tiveram melhorias com o decorrer dos treinamentos, auto avaliação e 

plano de ação para a implantação ser realizada, entre uma e área e outra a 

indústria existe uma grande diferença na gestão interna, pois, no setor de 

produção perdeu-se menor pontuação devido à falta de organização e limpeza 

afetando a porcentagem em todas as auditorias. 

 Já no escritório as vantagens de se ter menos fluxo de funcionários e 

conseguir manter o setor organizado foi um dos melhores setores em que se 

destacou na organização, limpeza, identificação e melhoria continua em manter 

o setor organizado. 



 
As notas descritas a cima verificou-se que na primeira auditoria os 

resultados foram baixíssimos e consequentemente a necessidade da 

implantação, na segunda auditoria tivemos uma melhora no resultado e na 

terceira auditoria os resultados foram melhores demonstrando a 

conscientização de implantação dos 3S. Para garantir bons resultados as 

auditorias continuarão sendo realizadas mensalmente. 
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