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5S 
 
 
 
 
 

5S  é  um programa  da  Qualidade  Total que  trata  dos  sensos  de  utilização,  organização, 

limpeza, higiene e ordem mantida, com o intuito de gerar uma mudança no ambiente de 

trabalho. Esta mudança acarreta em bons resultados para a organização, ou seja, a mesma 

combate os desperdícios; os  funcionários  trabalham  com  mais  saúde  e  segurança  e;  o 

ambiente de trabalho passa a se tornar um local limpo e organizado. Além disto, os 

desperdícios geram preços altos, tornando a vida de cada um mais cara. No entanto, a 

mudança não ocorre somente no ambiente de trabalho físico em si e sim, no 

comportamento das pessoas que estão inseridas neste local, proporcionando total 

reorganização da organização através da eliminação de materiais obsoletos, identificação dos 

materiais, execução constante de limpeza no local de trabalho construção de um ambiente que 

proporcione saúde física e mental e manutenção da ordem implantada. 
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1 SIGNIFICADO 

 

Após selecionar o que não é útil e organizar os objetos importantes nos lugares 

adequados, teremos que passar para higienização do local de trabalho, ou seja, o 3º S, Senso 

da Limpeza. No qual o principal objetivo, é eliminar qualquer tipo de sujeira, cumprindo um 

conjunto de ações preventivas e removendo focos e causas de sujeira, de forma a manter o 

ambiente sempre limpo. É importante salientar que o termo “sujeira” abordado pelo senso vai 

além de poeira, papéis, lixo, mas também engloba poluição sonora, visual e mal cheiro.  

Devemos executar a rigorosa inspeção dos locais de trabalho, máquinas, objetos, 

equipamentos e ferramentas de forma a detectar possíveis problemas, além de  

 descobrir e posteriormente eliminar as fontes poluentes. Porém, para que de fato se 

concretize esse senso de forma eficaz, é necessário que se obedeça a atividades de aspecto 

comportamental, tais como a educação dos envolvidos, pois todos devem saber a importância 

de um ambiente limpo, além da necessidade de comprometimento com a limpeza, pois essa 

não é de responsabilidade exclusiva do setor de limpeza, afinal “ambiente limpo não é aquele 

que mais se limpa, mas aquele que menos se suja”.  

Ao se manter em excelentes condições de limpeza o ambiente de trabalho e os 

equipamentos, contribui-se para o bem-estar e a segurança de todos, bem como o aumento de 

produtividade. Este senso também pode ser encarado como uma parte do processo de gestão 

ambiental, já que emprega o hábito da eliminação de fontes de poluição. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 APLICAÇÃO 

 

É necessário observar os focos de sujeiras, locais onde o acúmulo é maior e/ou mais 

difíceis de limpar, para então, fazer um diagnóstico e planejar a eliminação dos mesmos com 

os materiais adequados. Sendo assim, deve-se reservar um dia para a primeira grande limpeza, 

que deve ser realizada pelos usuários do ambiente ou operador dos equipamentos que irão 

inspecionar o local, buscando por poeira, lixo, ruído excessivo, vibrações, iluminação 

inadequada ou odores desagradáveis a fim de remover as causas poluidoras.  

Fonte: SIRIEMU (2017) 
 

 

E atenção:  

● Limpe corretamente equipamentos e materiais após o uso  

● Evite sujar  

● Mantenha utensílios, objetos e ferramentas sempre na melhor condição possível 

● Sempre observe os cantos e frestas que acumulam mais sujeira  

● Seja responsável pela limpeza de sua área de trabalho ou convivência 

● Evite objetos pessoais e alimentos no posto de trabalho  

 

Caso a aplicação não funcione ou não saia como o esperado, melhore a solução e 

aplique novamente no local até que seja obtido o resultado desejado. 

 

Espera-se com a aplicação deste senso, os seguintes benefícios: 

● Satisfação dos colaboradores em trabalhar em ambientes limpos. 

● Preservação da imagem da empresa junto aos clientes; 

● Aumento de produtividade e redução de retrabalho; 

● Aumento da vida útil de equipamentos e materiais por detecção de defeitos e falhas; 

● Redução acidentes e custos; 

● Redução de perdas e danos; 

● Maior equilíbrio físico e mental. 



 

 

Aspectos a serem considerados na implantação deste senso: 

● Limpar todos os locais, incluindo paredes, tetos, janelas, móveis, objetos, de forma a 

deixar tudo limpo; 

● Utilizar as máquinas, equipamentos, móveis e instalações inspecionando a limpeza e 

o funcionamento dos mesmos, detectando defeitos ou falhas durante o uso; 

● Assim como decorrer da limpeza, temos que ter cuidado com nossa saúde no 

ambiente de trabalho. 

 

Para que haja esses principais benefícios, precisamos saber como aplicar em nosso 

ambiente de trabalho, ou até mesmo em nossa casa. 

 
 
 
3 EXEMPLOS PRÁTICOS 

 

Uma boa prática do Seiso para ser aplicada em vários locais como: 

● Máquinas industriais onde é possível realizar a desmontagem do equipamento e 

inspecionar se a peças estão adequadas, lubrificadas e dentro das especificações. 

● Em ambientes de escritório, manter prateleiras e bancadas sempre limpas removendo 

poeira todos os dias, além evitar embalagens de alimentos sobre a mesa de trabalho, 

inclusive excluir arquivos não utilizados no computador.  

● Em casa evitar acúmulo de louças e roupas sujas, limpar a mesa após as refeições a 

fim de remover farelos. 

A empresa também pode contratar terceiros para efetuar o trabalho, pois muitas vezes 

algumas atividades podem ser realizadas em um período de férias e com custo menor. Em 

contraponto, é importante que os funcionários participem da implantação do Seiso, visto que 

eles aprendem e adquirem a cultura de limpeza que deve ser uma prática diária. 

No Seiso, podem-se registrar as mudanças efetuadas através do registro dos métodos 

utilizados ou mesmo através de registro fotográfico. Estas informações serão utilizadas na 

próxima fase para definir o novo padrão de limpeza e a adoção de rotinas e tarefas para 

manter o padrão conquistado. É muito importante criar propostas de melhorias com o intuito 

de tornar o trabalho futuramente mais fácil. 

 

 

REGRA: MAIS IMPORTANTE QUE LIMPAR, É NÃO SUJAR. 
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