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GESTÃO DA QUALIDADE 5S 

INTRODUÇÃO 

5S” é uma prática desenvolvida no Japão com objetivo da busca de melhoria da qualidade de vida no trabalho, 

cria no programa 5S uma base para o desenvolvimento dessa qualidade. o mesmo deve ocorrer com relação a 

organização da área de trabalho, gerando descarte dos itens sem utilidade, liberação de espaço, padrões de 

arrumação. O caminho prático é a implantação dos 5Ss,integrados que buscam fortalecer 5 Sensos. 

CONCLUSÃO 

Denominação “5S”é devido as cinco palavras 

iniciadas pela letra “S”, quando pronunciadas em 

japonês. 

São elas: 

SEIRI – Utilização 

SEITON – Arrumação, Ordenação 

SEISO – Limpeza 

SEIKETSU – Padronização 

SHITSUKE – Disciplina 

 

 

 

 

 

Figura 1: Denominação 5s 

DESENVOLVIMENTO 

REFERÊNCIAS 

RIBEIRO, H.   5S A Base para a Qualidade Total: um roteiro para uma 

implantação bem sucedida. Salvador: Casa da Qualidade. 1994.  

Pode-se perceber que o programa 5S dá ganhos a 

todos nós, pois significa estímulo para as pessoas 

realizarem o seu trabalho corretamente, com alegria e 

para assumirem a responsabilidade pelos resultados. 

É a busca da melhoria contínua na vida de cada um de 

nós.Praticar e desejar o bem a todos.Somente quando 

os empregados se sentirem orgulhosos por terem 

construído um local de trabalho digno e se dispuserem 

a melhorá-lo continuamente, estará realmente 

compreendida a verdadeira essência do 5S. 

 

 

 

 

 

5S é melhorar a qualidade de vida das pessoas, 

construindo um ambiente saudável e acolhedor para todos. 

Este objetivo somente será alcançado se todos 

nós vivermos alguns valores básicos como respeito a cada 

pessoa, trabalho em equipe, qualidade e excelência no 

trabalho,responsabilidade,organização e empenho,defesa 

da vida,satisfação e alegria de todos.O novo cenário 

mundial tem motivado empresas para avaliarem sua 

postura em relação ao consumidor, isto é, aos seus 

clientes, sejam internos ou externos. Os requisitos de 

Qualidade Total (qualidade intrínseca, custo, entrega, 

segurança e moral) são fatores críticos para 

a sobrevivência das empresas diante deste cenário e junto 

com a visão da qualidade total há o programa 5S. 

 

 

 

 

 

 


