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SEISO – Senso de Limpeza

Metodologia 5s

Limpar

e

evitar

sujar.

Conscientizar

aos

A metodologia 5s teve origem no Japão, após

colaboradores a adquirirem hábitos de limpeza.

Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de

Resultados:

reconstruir o país e reorganizar suas indústrias.

conservação dos utensílios e equipamentos;

O princípio da ferramenta era evitar desperdícios

Redução da possibilidade de acidentes.

e resolver os efeitos da guerra. E por ser de fácil

SEIKETSU – Senso de Padronização

aplicabilidade,
expandidas

as

técnicas

rapidamente

pelas

do

5s

foram

indústrias

do

Ocidente e atualmente a metodologia tem sido

Ambiente

agradável;

Melhor

Padronizar as práticas saudáveis. Manter os 3’s
como forma rotineira da empresa, de forma que
eles não se percam.

aplicada em diversos contextos de forma eficaz.
Resultados: Melhores condições de segurança;
Vamos conhecer a metodologia 5s:

Facilidade na localização e identificação das
ferramentas de trabalho.
SHITSUKE- Senso de Autodisciplina
Criar hábitos frente às atividades desenvolvidas.
Se responsabilizar, se comprometer com os
objetivos propostos.
Resultados: Melhor qualidade, produtividade e
segurança no trabalho; Melhoria nas relações
humanas; Valorização do ser humano.

Implemente a ferramenta no seu estabelecimento,
SEIRE – Senso de Utilização e Descarte

faça com que os colaboradores conheçam o seu

Colocar o ambiente em ordem. Separar o que é

papel dentro da organização e trabalhem em

útil do que é desnecessário e realizar o descarte

equipe para garantir a qualidade nos serviços

de tudo o que for supérfluo.

oferecidos.

Resultados: Ganho de espaço; Aumento da

“Motivação faz você começar. Hábito faz você

produtividade;

continuar.” César Fialho.

Facilidade

de

manutenção

e

limpeza.
SEITON- Senso de Organização
Identificar e ordenar tudo. Estabelecer locais

REFEREÊNCIA

específicos e de acordo com a necessidade para

Mereo – Metodologia 5S: Saiba tudo sobre este

armazenar as ferramentas essenciais de trabalho.

conceito. Disponível em: encurtador.com.br/fNR15

Resultados:

Sobre Administração S.A – O que é a metodologia

Facilidade

na

ferramentas; Economia de tempo.

localização

de

5S e como ela é utilizada. Disponível em:
encurtador.com.br/ciFW3

