Desvendando o 5S...

Relembrando o conceito da Filosofia
5S
A filosofia dos 5S busca promover, através da
consciência e responsabilidade de todos, disciplina,
segurança e produtividade no ambiente de trabalho.
Cada uma das cinco palavras representa uma
etapa do programa de implantação do 5S, ou então,
como também podem ser chamados os cinco
“sensos”
"Nós somos o que
fazemos repetidas
vezes. Portanto, a
excelência não é um
ato, mas um hábito."
Aristóteles

Os “5S”?
senso de utilização ou de
Descarte ou
classificação/separação
senso de ordenação ou de
arrumação ou de organização
senso de conservação ou de
limpeza
senso da saúde ou de
Higiene ou de padronização ou de
asseio
senso de autodisciplina ou de
manutenção

PROGRAMA 5S
Conceito

Objetivo

1º

Separar o necessário do
desnecessário

Eliminar do espaço de
trabalho o que seja inútil

2º

Colocar cada coisa em
seu devido lugar

Organizar o espaço de
trabalho de forma eficaz

3º

Limpar e cuidar do
ambiente de trabalho

Melhorar o nível de limpeza

4º

Tornar saudável o
ambiente de trabalho

Prevenir o aparecimento de
supérfluos e a desordem

5º

Manter a Rotina e
padronizar a aplicação
dos S anteriores

Incentivar esforços de
aprimoramento

Passo 1: Tomando a decisão

Algumas questões devem ser levadas em conta quando da avaliação de implantação
do modelo 5S

• Será que o nosso ambiente de trabalho não poderia ser mais agradável?

• Porque estamos guardando coisas que poderíamos disponibilizar para outros
setores ou retirar do nosso local de trabalho?
• O nosso local de trabalho está sempre limpo?
• Estamos realmente aproveitando nosso tempo e nosso espaço?
• O que podemos fazer para economizar material e evitar desperdício?
• Guardamos nosso material de trabalho no local mais adequado?
• Não seria possível simplificar nossos serviços?
• Como reduzir custos? É possível?
• Será que melhorando o ambiente de trabalho nós também melhoramos?

Como Manter o Programa 5S na
Escola?

Como manter o programa?
Com a intenção de enraizar o modelo do 5S no
comportamento cotidiano das pessoas no trabalho, faz-se
necessário desenvolver um plano de atividades que irá
promover a filosofia 5S, durante o período:
 Estabelecimento de metas;
 Planejamento das avaliações, com elaboração de formulários e
respectivos critérios de pontuação;
 Divulgação de resultados;
 Campanhas e concursos;
 Certificação de áreas e departamentos; e
 Visitas e participação a outras unidades e eventos.

Vamos aprender Juntos?
Está na hora da Atividade....

Os logos Oficiais do Projeto

Como posso Usar?

Como será o dia “D”?

• O dia “D” é o dia em que iniciamos na prática a implantação do
Sistema 5S’s.
• Será um dia diferente onde todas a pessoas da empresa se envolvem,
praticando os 3 primeiros sensos.

Antes

Depois

Realizar os registros fotográficos antes do dia “D”

DATE

Não Esqueça!

Elabore um cronograma para o Dia “D”, pois é de grande ajuda

Avaliação da Eficácia do dia “D”

“AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS AMBIENTES DE TRABALHO”
Como? O que?
Onde? Quando?
Porque?

Indicadores do Projeto 5S

“AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS AMBIENTES DE TRABALHO”
Situações

Ambientes avaliados pela 1ª vez
Ambientes já avaliados mais de
uma vez.

As metas
devem ser
estabelecidas
em função dos
resultados
obtidos aqui.

Quando utilizar a
Planilha "Avaliação da
Qualidade do Ambiente
de Trabalho
Antes das
Depois das
melhorias
Melhorias
x
x
X

A META tem
que ser:
Mensurável;
Temporal; e
Tangível

Esclarecendo um pouco mais.....

Objetivos do Programa
Geral:
Garantir a prática sistemática dos três primeiros
“S” até a sua consolidação.

Objetivos do Programa
Específicos:

• Definir e implementar as estratégias para consolidação

de cada “S” (SEIRI, SEITON E SEISO), tanto na parte
operacional quanto na comportamental dos envolvidos no projeto;
•Ampliar o número de ambientes avaliados;
•Estipular metas desafiadoras baseados nos resultados obtidos nos
ambientes avaliados anteriormente;
•Ampliar a participação de alunos, professores e funcionários com o
projeto.
•Capacitar os novos alunos, professores e funcionários em relação à
ferramenta e reciclar os que foram capacitados no (s) ano (s) anterior
(es);
•Recapacitar os avaliadores;

VALORES AGREGADOS

3. PRINCÍPIOS
Princípio da utilização
“Selecionar o que se precisa conforme a
utilidade e frequência de uso”
O princípio utilização significa saber distinguir o necessário do
desnecessário para exercer suas atividades diárias e manter
apenas o necessário, evitando desperdício de qualquer natureza.

Princípio da organização

“Um lugar para cada coisa, cada

coisa em seu lugar”

É a adoção de práticas para
organizar e manter ordenado
aquilo que se utiliza, determinando
o melhor local para que se localize,
com facilidade, qualquer objeto ou
documento necessário às
atividades diárias

Para facilitar a organização dos materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos
e objetos a serem mantidos, pode-se utilizar cores na classificação e ordenação dos
mesmos.

EXEMPLO

Utilização
Toda hora
Todo dia
Toda semana
Eventualmente

Identificação
(Opcional*)
Etiqueta
verde

Localização
Colocar no próprio local de
trabalho

Etiqueta
azul

Colocar próximo ao local trabalho

Etiqueta
amarela
Etiqueta
vermelha

Colocar um pouco mais distante ou
em armários
Colocar em almoxarifados ou
depósito

Princípio da limpeza e conservação
Este princípio pode ser observado sob dois aspectos:
- O primeiro diz respeito à limpeza dos ambientes. É o
compromisso em manter limpo o local de trabalho antes,
durante e após a jornada diária (varrer, lavar, tirar o pó)
eliminando toda sujeira, não só a sujeira aparente.
“O respeito que um local limpo e seguro confere às pessoas, faz
com que elas sintam‐se responsáveis pela limpeza do
ambiente”.;
- O segundo aspecto, diz respeito ao plano psicológico. É
imprescindível num bom ambiente de trabalho a adoção de
comportamentos éticos, limpos e transparentes. Tanto a
interação entre as pessoas deve ser estimulada como a
higiene pessoal, o respeito a si mesmo e ao próximo. Bons
hábitos, bons comportamentos e linguagem adequada
tornam as relações mais saudáveis.
“Pensar e agir positivamente são atitudes que fazem parte da
higiene pessoal”.

Princípio da saúde e segurança
Este princípio diz respeito à preservação da
saúde física, mental e emocional no
ambiente de trabalho.
A prática dos três primeiros princípios
contribui para a preservação da saúde.
Lembre‐se... “mais importante do que
remediar é prevenir”.
Cuidar da saúde e segurança de maneira
preventiva, de forma abrangente, criando
um clima favorável à melhoria das
condições de vida e à obtenção de
melhores resultados nas atividades
cotidianas é o que se espera.

Princípio da disciplina

“Pequena ação, bem feita, é o primeiro passo para as grandes conquistas”.
É fundamental ter consciência da importância da qualidade como um processo
contínuo. Com o tempo as atitudes vão se transformando em hábitos, e os bons
hábitos nos conduzem a excelência.
Este princípio estimula a observação de padrões, regras, normas éticas e morais,
tornando a vida mais produtiva, saudável e o relacionamento entre as pessoas mais
prazeroso.
A disciplina no contexto deste programa é a reeducação de nossos hábitos e a prática
efetiva dos princípios anteriores .

Metodologia

Sequência lógica para a
implementação

Como podemos
Avaliar e Registrar
os Resultados?

CRONOGRAMA

5S-Plano de Implementação

I–Atividades e cronograma – Quanto, quando e quem vai fazer?

Fases

1ª Definir quais ambientes passarão a integrar o projeto 5S na escola não
atendidos em 2014/2015/2016 e que passarão a integrar o projeto 5S em
2017;
Obs: Necessariamente laboratórios devem fazer parte dos ambientes.

Quando

Quem

06 a 12/02/2017

Responsável pelo
Projeto/Direção da Etec

2ª Reforçar a divulgação nos murais da Etec por e-mail, redes sociais, site e
outras formas de comunicação sobre a continuidade do projeto em 2016;

06 a 12/02/2017

Responsável pelo
Projeto/Direção da Etec

13/02 à 12/03

responsável pelo projeto e
avaliadores setoriais

13 a 17/03/2017

responsável pelo
projeto/Direção da Etec e
avaliadores setoriais

20 a 24/03/2017

responsável pelo
projeto/Direção da Etec e
avaliadores setoriais

3ª Aplicar a planilha “AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AMBIENTE DE
TRABALHO” nos ambientes definidos na etapa anterior;
Obs: Os ambientes já trabalhados em anos anteriores também devem ser
reavaliados pelo mesmo instrumento.
Aplicar a planilha “Avaliação da Qualidade do Ambiente de Trabalho” nos
ambientes que integrarão o projeto 5S, antes de iniciar as melhorias, para
obter os resultados, e em cima deles estipular as metas. Depois das
melhorias, aplicar novamente, para saber se elas foram atingidas.
Fotografar os ambientes antes e depois é uma boa estratégia;

4ª Definir metas para a pontuação dos três primeiros “S”, baseando-se nos
resultados obtidos e registrados na planilha.
5ª Definir e planejar o dia“D”, onde se aplica os conceitos dos 3 primeiros
Sensos (Descarte, Organização e Limpeza) aprendidos;

CRONOGRAMA

6ª Treinar todos os novos envolvidos no projeto, (alunos novos,
avaliadores, professores, funcionários), nos conceitos do 5S

7ª) Reforçar os conceitos dos três primeiros “S” para os treinados
anteriormente (alunos, avaliadores, professores, funcionários).
Muitas organizações acreditam que o lançamento do 5S é
suficiente para a consolidação dos três primeiros “S”. Esta postura
provoca uma certa acomodação na prática do 5S, trazendo como
consequência um retorno à antiga situação ao longo do tempo

8ª Implementar o dia“D.

27/03 a
30 /04/2017

responsável pelo
projeto e avaliadores
setoriais

27/03 a
30 /04/2017

Professor responsável
pelo projeto e
avaliadores setoriais

02/05 a
12/05/2017

responsável pelo
projeto/Direção da Etec
e avaliadores setoriais

CRONOGRAMA

9ª O grupo de avaliação juntamente com o professor responsável pelo
projeto escolherá um dia qualquer para a realização da avaliação da eficácia
do dia “D”.
OBS: a data não poderá ser divulgada para ninguém fora da equipe de
avaliação 5S, a data deve ser surpresa, e pode ser em setores e dias
diferentes, verificando as planilhas de “AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS
AMBIENTES DE TRABALHO” “REGISTRO DAS MELHORIAS NOS AMBIENTES
DE TRABALHO”.
Esta planilha deve ser aplicada duas vezes: uma vez antes das melhorias
(diagnóstico) e uma após as melhorias.
10ª Divulgar os resultados (Dia D e metas) nos murais, em banners
confeccionados, redes sociais, site etc;

11ª Reforçar para todos os setores da escola a respeito da importância do 4º
e do 5º Senso e manter por meio da autodisciplina “forçada”, os 3 primeiros
sensos, após o encerramento do projeto até o final do ano.
A prática sistemática dos dois últimos “S” é recomendável quando
os três primeiros estiverem consolidados (o padrão é mantido acima de
90% em três avaliações consecutivas).

12ª Elaborar o relatório final do projeto, conforme modelo padrão definido
e encaminhá-lo para a Coordenação Geral (Vagner) com cópia para o Gestor
de Espaço Físico da Supervisão Regional.

15/05 a
16/06/2017

Professor responsável pelo
projeto e avaliadores
setoriais e se necessário o
Gestor de Espaço Físico

19 a 25/06/2017

Professor responsável pelo
projeto/Direção da Etec

26/06 a
21/07/2017

Professor responsável pelo
projeto/Direção da Etec

24 a 28/07/2017

Professor responsável pelo
projeto

Sugestões...
Dicas...
Detalhes...
Vamos Compartilhar...

"O mais importante ingrediente na fórmula do
sucesso é saber como lidar com as pessoas."
Theodore Roosevelt

