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Segurança doS alimentoS

José Carlos Giordano

Com a globalização, o merca-
do adota exigências para seus 
produtos e serviços, e para se 

manter nele é preciso atendê-las com 
qualidade e custo baixo.

Para cumprir essas exigências de 
qualidade todos os funcionários desde 
o Operário até o Diretor devem estar 
envolvidos.

Dentro do sistema de qualidade, 
encontra-se o Programa 5S, que se ba-
seia na mudança comportamental do 
trabalhador que envolve utilização ade-
quada, ordenação, limpeza, higiene e 
autodisciplina.

O objetivo do Programa 5S é criar o 
conceito de que o comportamento em 
grupo influencia o trabalhador para a 
mudança individual, pois a responsabi-
lidade do local de trabalho, ferramen-
tas, equipamentos e do produto final é 
de todos.

O Programa bem aplicado é capaz 
de mudar o humor no ambiente de tra-
balho, reduzindo falhas e conduzindo 
atividades com a melhor Qualidade e 
Produtividade.

O Programa 5S é um programa de 
melhoria na Qualidade de Vida, condu-
zindo os conceitos em todos os ambien-
tes sociais que frequentamos. Este ma-

terial divulgado em 2002 pela Unicamp 
através de Marcos Carlotti, retrata bem 
a importância da ferramenta. 

Programa 5S – o que é 
O 5S ou Programa 5S como também 

é conhecido, é um conjunto de cinco 
conceitos simples que, ao serem prati-
cados, são capazes de modificar o seu 
humor, o seu ambiente de trabalho, a 
maneira de conduzir suas atividades 
rotineiras e as suas atitudes.

O termo 5S é derivado de cinco pa-
lavras japonesas, todas iniciadas com a 
letra S. Na interpretação dos ideogra-
mas que representam essas palavras, 
do japonês para o inglês, conseguiu-se 
encontrar palavras que iniciavam com 
a letra S e que tinham um significado 
aproximado ao original em japonês. Po-
rém, o mesmo não ocorreu com a tradu-
ção para o português. A melhor forma 
encontrada para expressar a abrangên-
cia e profundidade do significado des-
ses ideogramas foi acrescentar o termo 
“Senso de” antes de cada palavra em 
português que mais se aproximava do 
significado original. Assim, o termo 
original 5S ficou mantido, mesmo na 
língua portuguesa.

O termo “Senso de” significa exer-
citar a capacidade de apreciar, julgar 
e entender. Significa ainda a aplicação 
correta da razão para julgar ou racioci-

nar em cada caso particular.
Ao conhecer o significado de cada S 

poderá avaliar melhor o porque do uso 
desse termo auxiliar (tabela 1).

origem doS 5S
As atividades de 5S tiveram início no 

Japão, logo após a 2ª Guerra Mundial, 
para combater a sujeira das fábricas, 
tendo sido divulgado no Brasil em 1991 
através da Fundação Christiano Ottoni. 
Um dos maiores especialistas no assun-
to hoje é Haroldo Ribeiro.  

No inicio de sua aplicação apenas 
os três primeiros “S” eram abordados, 
tendo sido incorporado depois o quarto 
e o quinto.

Atualmente, outros 4 conceitos já fo-
ram acrescidos, tendo-se portanto, co-
nhecimento da existência de vários S:

Senso de Utilização - 1º S
Senso de Ordenação -2º S
Senso de Limpeza - 3º S
Senso de Higiene - 4º S
Senso de Autodisciplina - 5ºS
Senso de Firmeza - 6º S
Senso de Dedicação - 7ºS
Senso de Relato com ênfase - 8ºS
Senso de Ação simultânea - 9ºS

Significado do  
SenSo de utilização

Senso de utilização é identificar 
materiais, equipamentos, ferramentas, 
utensílios, informações e dados neces-

o Programa 5S é um 
conjunto de cinco 

conceitoS SimPleS que, 
ao Serem PraticadoS, São 

caPazeS de modificar o 
humor, o ambiente de 

trabalho, a maneira de 
conduzir aS atividadeS 

rotineiraS e aS atitudeS

bom dia com 5S
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Segurança doS alimentoS

sários e desnecessários, descartando ou 
dando a devida destinação aquilo con-
siderado sem utilidade ao exercício das 
atividades.

 Observe que “guardar” constitui 
instinto natural das pessoas. Portan-
to, Senso de Utilização pressupõe que 
além de identificar os excessos e/ou 
desperdícios, estejamos também pre-
ocupados em identificar “o porquê do 
excesso” de modo que medidas preven-
tivas possam ser adotadas para evitar 
que o acúmulo destes excessos volte a 
ocorrer. Na terminologia da Qualidade, 
denominamos esta ação de “bloqueio 
das causas”.

Observe que este conceito pode 
ser aplicado em casa (na cozinha, na 
despensa, na geladeira, no quarto das 
crianças, etc.), na escola, no lazer, etc. 
Como exemplo, basta verificar aquele 
espaço da casa onde colocamos tudo 
que não serve, os brinquedos quebra-
dos que não usamos mais, a roupa ve-
lha que guardamos, as revistas e jornais 
que jamais serão lidos novamente, den-
tre outros exemplos diários.

Na sentido mais amplo, o Senso de 
Utilização abrange ainda outras di-
mensões. Nesta outra visão, ter Sen-
so de Utilização é preservar consigo 
apenas os sentimentos valiosos como 
amor, amizade, sinceridade, compa-
nheirismo, compreensão, descartando 
aqueles sentimentos negativos e crian-
do atitudes positivas para fortalecer 
e ampliar a convivência, apenas com 
sentimentos valiosos.

Significado do  
SenSo de ordenação

Senso de Ordenação é definir locais 
apropriados e critérios para estocar, 
guardar ou dispor materiais, equipa-
mentos, ferramentas, utensílios, infor-
mações e dados de modo a facilitar 
seu uso e manuseio, facilitar a procura, 
localização e guarda de qualquer item. 
Popularmente significa “cada coisa no 
seu devido lugar”.

Na definição dos locais apropriados, 
adota-se como critério à facilidade para 
estocagem, identificação, manuseio, 
reposição, retorno ao local de origem 
após uso, consumo dos itens mais ve-
lhos primeiro, dentre outros.

Na dimensão mais ampla, ter Senso de 
Ordenação é distribuir adequadamente 
o seu tempo dedicado ao trabalho, ao 

Tabela 1

JAPONÊS INGLÊS PORTUGUÊS

1º S Seiri Sorting Senso de Utilização

Arrumação

Organização

Seleção

2º S Seiton Systematyzing Senso de Ordenação

Sistematização

Classificação

3º S Seisou Sweeping Senso de Limpeza

Zelo

4º S Seiketsu Sanitizing Senso de Asseio

Higiene

Saúde

Integridade

5º S Shitsuke Self-disciplining Senso de Autodisciplina

Educação

Compromisso

lazer, à família, aos amigos. É ainda não 
misturar suas preferências profissionais 
com as pessoais, ter postura coerente, 
serenidade nas suas decisões, valorizar e 
elogiar os atos bons, incentivar as pesso-
as e não somente criticá-las.

Significado do  
SenSo de limPeza

Senso de Limpeza é eliminar a su-
jeira ou objetos estranhos para manter 
limpo o ambiente (parede, armários, o 
teto, gaveta, estante, piso) bem como 
manter dados e informações atualiza-
dos para garantir a correta tomada de 
decisão. O mais importante neste con-
ceito não é o ato de limpar, mas o ato de 
“não sujar”. Isto significa que além de 
limpar é preciso identificar a fonte de 
sujeira e as respectivas causas, de modo 
a podermos evitar que isto ocorra. (blo-
queio das causas).

No conceito amplo, ter Senso de 
Limpeza é procurar ser honesto ao se 
expressar, ser transparente, sem segun-
das intenções com os amigos, com a 
família, com os subordinados, com os 
vizinhos, etc.

Significado do  
SenSo de higiene

Senso de Higiene significa criar con-
dições favoráveis à saúde física e men-

tal, garantir ambiente não agressivo e 
livre de agentes poluentes, manter boas 
condições sanitárias nas áreas comuns 
(lavatórios, banheiros, cozinha, restau-
rante, etc.), zelar pela higiene pessoal e 
cuidar para que as informações e comu-
nicados sejam claros, de fácil leitura e 
compreensão.

Significa ainda ter comportamento 
ético, promover um ambiente saudável 
nas relações interpessoais, sejam so-
ciais, familiares ou profissionais, culti-
vando um clima de respeito mútuo nas 
diversas relações.

Significado do SenSo de 
autodiSciPlina

Senso de Autodisciplina é desenvol-
ver o hábito de observar e seguir nor-
mas, regras, procedimentos, atender 
especificações, sejam elas verbais, 
escritas, formais e informais. Este 
hábito é o resultado do exercício da 
força mental, moral e física. Poderia 
ainda ser traduzido como desenvolver 
o “querer de fato”, “ter vontade de”, 
“se predispor a”.

Não se trata pura e simplesmente de 
uma obediência cega, submissa, “atitu-
de de cordeiro” como pode parecer. É 
importante que seu desenvolvimento 
seja resultante do exercício da discipli-
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busca da produtividade. A adoção de 
padrões operacionais conduz, portanto 
para uma redução de erros e falhas e 
consequente eliminação de desperdício, 
seja de tempo, energia ou materiais.

Entretanto, é difícil consolidar a 
adoção de padrões operacionais em 
ambientes e situações de desordem 
relativa a equipamentos, peças, mate-
riais, ferramentas, etc. Da mesma for-
ma, a existência de objetos estranhos, 
poeira, lama, lixo, aparas e outros nos 
locais de trabalho, podem não somen-
te influenciar negativamente na saúde 
e integridade dos executantes como 
também causar danos, defeitos e falhas 
em equipamentos. O resultado disto são 
quebras inesperadas de equipamentos, 
ferramentas não disponíveis, deteriora-
ção de peças e materiais, etc.

Deste modo, o sucesso na adoção 
de padrões operacionais pode ser ob-
tido somente depois de estabelecido 
os padrões ambientais de Utilização, 
Ordenação e Limpeza, bem como o 
desenvolvimento do Senso de Higie-
ne e educação para execução dos pa-
drões, disciplinadamente. Em outras 
palavras, a adoção dos conceitos de 
5 S constitui um passo importante e 
fundamental no desenvolvimento de 
atitudes positivas na condução da pa-
dronização de tarefas.

o 5S e a facilidade  
de manutenção

Defeitos e falhas em máquinas e 
equipamentos podem ter várias cau-
sas. Muitos são resultantes de proce-
dimentos impróprios, afrouxamento 
de parafusos, lubrificação inadequada, 
riscos em superfícies lisas, método ina-
dequado para remoção de materiais es-
tranhos, etc.

Descarte de peças e componentes 
obsoletos e velhos previne a sua apli-
cação em maquinas e equipamentos. 
A ordenação de peças, materiais e 
componentes permite a execução de 
reparos mais rapidamente. Ordenação 
de óleos lubrificantes, como, por exem-
plo, a associação de cores dos tipos de 
óleo e graxa com as graxeiras e pontos 
de lubrificação pode ajudar a prevenir 
a utilização de óleo/graxa inadequada. 
Limpeza tem uma profunda associação 
com manutenção. A identificação de 
pequenos defeitos durante a limpeza 
pode prevenir falhas futuras. Lubrifica-

oS 5x5 mandamentoS da oPeração 5S
1. Fazer um levantamento do que é desnecessário no local de trabalho.
2. Separar o útil do inútil.
3. Fazer levantamento dos postos onde há necessidade de reparos, pintura, reformas, 
consertos. Providenciar o necessário. Evitar soluções e consertos provisórios.
4. Levar o inútil para área previamente definida.
5. Na área de descarte, classificar e reaproveitar o que for possível.
6. Eliminar o inútil da empresa, doando, vendendo, recuperando ou removendo como lixo.
7. Definir e providenciar o melhor arranjo físico para cada ambiente, tornado-o agradável, 
ergonômico e funcional.
8. Retirar objetos debaixo e atrás de armários, mesas, balcões e dos corredores.
9. Restringir a quantidade de material de trabalho ao estritamente necessário.
10. Conservar mesas, gavetas, armários, equipamentos e móveis limpos e em condições 
de uso.
11. Manter tudo limpo não esquecendo de corredores, depósitos, jardins, estacionamentos, 
fachadas, luminosos, toldos, veículos, escadas, elevadores, hall e outras áreas comuns.
12. Providenciar a limpeza de sua área de trabalho. Lembre-se de que você é responsável 
pela limpeza de sua área e do seu posto de trabalho.
13. Usar roupas e uniformes limpos. Em condições e adequados a cada tarefa.
14. Manter em excelentes condições de higiene as instalações de uso comum tais como: 
toalete, banheiro, refeitório, copa, sala de reunião, recepção, descanso, etc.
15. Manter adequadas a iluminação e a ventilação. Evitar a poluição do ar, a poluição 
sonora e visual. Cuidar para manter um ótimo controle de pragas nos ambientes.  
16. Registrar com fotos as melhorias implementadas. Expô-las em local ostensivo.
17. Sinalizar tudo o que mereça ser destacado. Reforçar Segurança, Meio Ambiente e 
Higiene.
18. Respeitar as orientações do Corpo de Bombeiros. Eliminar todas as fontes de risco.
19. Providenciar manutenção periódica de máquinas, móveis, cadeiras, extintores de 
incêndio e de outros equipamentos.
20. Identificar oportunidades e recursos para melhorar as condições físicas de sua área. 
Verificar e registrar o que se pode fazer que não está sendo feito.
21. Providenciar com antecedência, o material necessário para execução dos trabalhos, 
para evitar improvisações e outros transtornos.
22. Após o expediente, não deixar nada supérfluo sobre as mesas e balcões.
23. Manter documentos, ferramentas e produtos em locais adequados, para que sejam 
localizados com facilidade e rapidamente.
24. Definir responsabilidades para toda sua equipe para que a ordem seja mantida.
25. Com a frequência de pelo menos uma vez por mês, analisar e melhorar este processo.

na inteligente que é a demonstração de 
respeito a si próprio e aos outros.

Senso de Autodisciplina significa 
ainda desenvolver o autocontrole (con-
tar sempre até dez), ter paciência, ser 
persistente na busca de seus sonhos, an-
seios e aspirações, respeitar o espaço e 
vontade alheios.

o 5S e oS PadrõeS oPeracionaiS

Padrões operacionais são descrições 
que especificam os métodos, procedi-
mentos e condições de trabalho de tal 
forma que, ao serem adotados, a quali-
dade requerida do resultado do trabalho 
possa ser obtida.

Ao mesmo tempo, tais padrões de-
vem garantir a execução das tarefas de 

forma fácil, correta e segura, sem riscos 
e num ambiente relaxado.

Padrões operacionais não descrevem 
apenas sequências de tarefas ou ações, 
mas devem especificar também os re-
cursos necessários para sua execução. 
Isto se torna relevante, pois, a partir do 
conhecimento disto, o executante pode 
controlar a eficiência do seu trabalho 
em termos de facilidade de execução, 
qualidade do resultado e segurança 
nas ações.

Em outras palavras, a repetitividade 
do resultado das tarefas não é assegu-
rada sem a existência de padrões ope-
racionais a serem seguidos, constituin-
do isto uma das etapas da jornada em 
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ção inadequada assume dois aspectos: 
a falta dele ou a deterioração de suas 
características. Deste modo, defeitos e 
falhas podem ser evitados se os níveis 
de lubrificante estiverem sendo verifi-
cados periodicamente, pela remoção 
de sujeira, poeira, água. Materiais es-
tranhos contaminando lubrificantes 
podem ser responsáveis por travamen-
to, arranhões, desgaste prematuro, da-
nos nas superfícies deslizantes, ruído 
e vibração anormais, deterioração do 
lubrificante com perda de suas proprie-
dades, etc.

Higiene é importante como, por 
exemplo, na prevenção de ferrugem, 
atentando para seus possíveis agentes 
causadores tais como roupa das pesso-
as que trabalham em manutenção (rou-
pa molhada, com poeira ou lama, suja 
de óleo), prateleiras construídas com 
madeira verde (úmida), piso da oficina 
com lama, poeira, água, ar empoeirado, 
dentre outros.

Em oficinas, várias peças defeitu-
osas são produzidas pela utilização 
incorreta de peças, materiais e fer-
ramentas. Por exemplo, a furação de 
uma peça que deveria ser feita em po-
legada pode ser feita em milímetros ou 
vice-versa, o que significa retrabalho 
e/ou desperdício.

O método de estocagem e guarda de 
instrumentos de medição, peças, ma-
teriais, ferramentas, etc., tem relação 
direta com a ocorrência de arranhões, 
distorção de dimensão, oxidação, rup-
tura e quebra.

Como podemos perceber, a adoção 
dos conceitos 5 S pode ser um aliado na 
melhoria da qualidade da manutenção, 
na facilidade, bem como na prevenção 
de falhas e defeitos.

o 5S e o dia a dia

A contratação de uma faxineira pe-
riodicamente pode nos transmitir a 
certeza de ter a casa sempre limpa e 
organizada. A faxineira é capaz de dis-
por adequadamente todo o mobiliário 
e utensílios da casa, retirar a sujeira do 
chão, do teto, das gavetas, organizar os 
armários e prateleiras.

Porém, é fato que algum tempo de-
pois de executado seu trabalho, às ve-
zes horas depois, os chinelos estarão 
novamente espalhados e fora do lugar, 
o tapete sujo, gavetas desarrumadas, 
livros e revistas espalhados, etc.

Tabela 2

FASES DA IMPLANTAÇÃO

P D               C A

SENSOS PREPARAÇÃO IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO

UTILIZAÇÃO Identificar o que 
é necessário para 
execução das 
tarefas e por que 
necessitamos 
daquilo.

Prover o que é 
necessário para 
execução das 
tarefas e descar-
tar aquilo julga-
do desnecessário 
ou em excesso.

Consolidar os 
ganhos obti-
dos na fase de 
implantação de 
forma a garantir 
que os avanços 
e ganhos serão 
mantidos.

Padronizar as 
ações de bloqueio 
que se mostra-
ram eficazes na 
eliminação das 
causas.

Promover ações 
de bloqueio con-
tra reincidência 
(mecanismo à 
prova de bobei-
ras).

ORDENAÇÃO Definir onde e 
como dispor os 
itens necessários 
para a execução 
das tarefas.

Guardar, acondi-
cionar e sinalizar 
de acordo com 
as definições 
feitas na fase 
anterior.

LIMPEZA Identificar as 
fontes de sujeira, 
identificar causas, 
limpar e planejar 
a eliminação das 
fontes de sujeira.

Eliminar as fon-
tes de sujeira.

HIGIENE Identificar os 
fatores higiênicos 
de risco nos locais 
de trabalho e pla-
nejar ações para 
eliminá-los.

Eliminar os ris-
cos do ambiente 
de trabalho ou 
atenuar seus 
efeitos.

AUTO-
DISCIPLINA

Identificar não-
conformidades os 
padrões existentes 
e as oportunidade 
de melhorias para 
os 4 outros sensos.

Eliminar as não-
conformidades 
encontradas na 
fase anterior.

Além da arrumação visível, a faxi-
neira não é capaz de identificar se os 
remédios devem ficar aqui ou ali. Está 
no lugar que deveriam estar, se estão 
vencidos e devem ser descartados, se os 
eletrodomésticos estarão sempre dispo-
níveis em seus lugares, fáceis de serem 
encontrados, limpos, e em perfeito esta-
do. Se os procedimentos dos membros 
da família no cotidiano refletem pre-
ocupação com a segurança, com eco-
nomia, com o não desperdício, com a 
afetividade e a compreensão.

Não é incomum adquirir um novo 
abridor de lata, pois não encontramos o 
antigo. Os armários e gavetas estarem 
sendo ocupados por objetos sem serven-
tia. Alimentos sendo consumidos com 

data de validade vencida. Crianças se 
acidentando com facas ou fósforos es-
quecidos sobre algum móvel. Televisão 
ligada para a sala vazia. Luzes acesas 
a iluminar o nada para ninguém. A co-
mida feita em excesso indo para o lixo. 
Objetos entulhados nos cantos ocupan-
do espaço desnecessário. Muitas outras 
cenas como estas também não são inco-
muns. Basta parar e observar.

Da mesma forma como a faxineira, 
o trabalho dos garis não impede que 
haja lixo nas calçadas das cidades e 
que as lixeiras públicas, colocadas 
estrategicamente, permaneçam vazias 
ou depredadas.

A partir destes exemplos, você pode 
avaliar a aplicação dos conceitos dos 
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5 sensos na sua vida cotidiana e como 
pode ajudar a melhorar a sua rotina, o 
seu bolso, o seu ambiente e, constituir 
um instrumento de educação para o 
convívio com seu dia-a-dia.

a Prática do 5S
Há quem diga que praticar o 5S 

é praticar “Bons hábitos” ou “Bom 
senso”. Apesar da simplicidade dos 
conceitos e da facilidade de aplicação 
na prática, a sua implantação efetiva 
não constitui uma tarefa simples. Isto 
porque a essência dos conceitos é a 
promoção de mudança de atitudes e 
hábitos das pessoas. Hábitos e atitudes 
essas, construídos e incorporados pela 
convivência e experiência dessas pes-
soas ao longo de suas vidas.

De repente, ao tomarmos conheci-
mento destes conceitos tão óbvios, nos 
sentimos seduzidos a iniciar já a sua im-
plantação. Mas certamente, as atitudes 
e hábitos decorrentes da prática do 5 S 
vão se chocar com os nossos hábitos e 
atitudes incorporados na nossa maneira 
de ser e agir.

Este constitui um aspecto crítico da 
implantação. É a dificuldade de “rom-
per” com os conceitos e pré-conceitos 
arraigados em nós. É preciso que sejam 
criados clima adequado e condições de 
alavancagem desta mudança. É preciso 
dar suporte àqueles que estão conse-
guindo “romper” e ajudar àqueles que 
ainda não o fizeram, para que possam 
seguir a mesma direção dos outros. 
Este rompimento precisa ser espontâ-
neo para que tenha condições de se per-
petuar, removendo de forma definitiva 
velhos hábitos e atitudes e substituindo-
os por outros.

A prática destes conceitos de maneira 
forçada pode promover uma mudança 
apenas aparente, existente até que ces-
se a força que o impeliu a adotar aquela 
atitude de falsa mudança.

Portanto, a Implantação do Programa 
5S precisa ser sistematizada e planejada 
em todos os passos, se quisermos ga-
rantir a longevidade da mudança incor-
porada pela adoção daqueles conceitos 
simples. Quanto maior e mais complexa 
a organização, maior será a necessidade 
desta estruturação e mais detalhada ela 
devera ser.

No ambiente familiar, a implantação 
é muito mais simples, não somente pelo 
número de pessoas envolvidas, mas 
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principalmente pela natureza das rela-
ções entre estas pessoas, onde a credi-
bilidade, a confiança, o respeito mútuo 
e a união estão fortemente exercitados, 
construídos e compartilhados entre os 
seus membros.

Da mesma forma, a natureza e inten-
sidade das relações presentes no am-
biente organizacional vão influenciar 
fortemente e podem constituir fator de 
sucesso ou insucesso na implantação 
dos 5 S. A implantação será tão mais 
facilitada quanto mais o clima organi-
zacional se aproximar do modelo das 
relações familiares (tabela 2).

viSão de futuro e integração 
com gmP haccP 

O Programa 5S e um pré-requisito 
para qualquer programa de Gestão da 
Qualidade Total e em sistemas GMP, 
HACCP e ISO 22.000 .

O Programa 5S foca o ambiente de 
trabalho da organização, simplificar o 
ambiente de trabalho e reduzir o des-
perdício melhorando os aspectos de 
qualidade e segurança.

Não há esperança de eficiência ou 
melhora de qualidade em um am-
biente sujo e desorganizado onde im-

pera a má administração do tempo e 
o desperdício.

O princípio do 5S é para todos, ou 
seja, é impossível pensar no programa 
sendo aplicado pela equipe operacio-
nal sem que a equipe gerencial parti-
cipe ou apóie.

Mostra a eficiência na condução do 
tempo, transformando a área física de 
trabalho e o comportamento de todos 
os níveis hierárquicos da empresa.

Realmente nada disto parece novida-
de ou tão complicado, no entanto, deve-
mos aplicar os conceitos do Programa 
5S em nossa vida pessoal (em casa).

Serão encontradas dificuldades e 
principalmente relutância em mudar.

Neste caso, chamar a resistência para 
participar e opinar.

Depois do sucesso, nunca deixar de 
manter o processo vivo.

Pensem nisso!

José Carlos Giordano
Diretor e consultor Food Safety
JCG Assessoria em Higiene e Qualidade
umbrellamp@terra.com.br


