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Implantação 
dinâmica de 5’S em 
panificadoras, base 
para eficaz serviço 
de alimentação 
com GMP
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Reflexo de efetivo crescimento do 
país em inúmeros segmentos – entre 
vários emergentes o Food Service - as 
panificadoras brasileiras têm evoluído 
muito nos últimos anos como fornece-
dora de alimentos, bebidas e serviços. 
Esta crescente produção de produtos 

alimentícios faz com que o estabele-
cimento tenha uma atenção especial 
a qualidade do produto e garantia de 
sua inocuidade, ou seja, a segurança 
dos alimentos. 

As implantações de Boas Práticas 
– BPF podem ser iniciadas de forma 

simples através da implantação do 
Programa 5‘S. Com sua implantação 
conquistamos melhoria na Qualidade 
de Vida da equipe de profissionais, 
diminuímos riscos de acidentes e tra-
balhamos tranquilamente com produ-
tos de qualidade.

Os requisitos de HACCP tam-
bém exigem um alicerce sólido, tanto 
que a norma NBR 15.635 estipula 
Requisitos de Boas Práticas higiêni-
co-sanitárias e controles operacionais 
essenciais, detalhes importantes para 
a realização de produto saudável e 
seguro. Programa 5S é base para 
GMP que por sua vez é suporte para 
HACCP que também se integra para 
a ISO 22.000 (Figura 1).

Senso de Arrumação
Classificar, separar e departamen-

talizar mantendo somente o necessá-
rio na área de trabalho, colocar em 
um local distante os itens com uso 
menos frequente e descartar em defi-
nitivo os desnecessários. Este senso 
ajuda a manter a área de trabalho 
arrumada (Figura 2).
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Implantação 
do programa 
possibilita melhoria 
na Qualidade de 
Vida da equipe 
de profissionais 
e diminuição 
dos riscos de 
acidentes

Figura 1

Figura 2
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Senso de Ordenação
Determinar um local para organi-

zação de cada objeto, para que todos 
os trabalhadores tenham seu material 
de trabalho em local de fácil acesso 
(Figura 3).

Senso de Limpeza 
É importante manter o ambiente 

e os instrumentos de trabalho em 
prefeitas condições de uso. Isso inclui 
limpeza e a inspeção de possíveis 
irregularidades no ambiente, objetos e 
equipamentos de trabalho (Figura 4).

Senso de Asseio/ Padrão
Com a implantação dos primei-

ros sensos, este é o momento da 
padronização, ou seja, manter as boas 
práticas de trabalho na área, para 
que o programa não seja abandona-
do e os velhos hábitos retornem. Na 
Padronização, é importante a partici-
pação de todos para que entendam e 
aceitem o Programa. Neste momento, 
são adotadas atividades que aprimo-
rem aspectos de saúde e qualida-
de de vida dos trabalhadores. Este 
senso auxilia a transformar os sensos 

implantados em algo fácil e natural 
de se aplicar.

Senso de Autodisciplina
Este senso serve para manter os 

quatro apresentados anteriormente. 
Deve-se fazer um levantamento de 
todas as melhorias conseguidas com a 
aplicação do Programa e apresenta-las 
a todos os trabalhadores da empresa. 
Através desta apresentação, levantar as 
novas ideias para que o programa seja 
contínuo e extensivo à vida de todos. 
A manutenção constante do progra-
ma proporcionará menos desperdício, 
melhor qualidade e ganhos expressivos 
na administração do tempo.

“O mais importante para implan-
tação de qualquer programa de qua-
lidade é a conscientização da equipe 
gerencial e consequentemente o trei-
namento de todos os trabalhadores.” 
destaca Tatiana de Queiroz Campos, 
nutricionista da empresa Adequa 
Consultoria que atua em controle de 
qualidade de Panificadoras.

É um setor em franca ‘fermenta-
ção e crescimento’, com profissiona-
lismo e mercado cativo. 

Aprender brincando agiliza  
o aprendizado

Nesse contexto de capacitação de 
toda equipe existe hoje interessante 
mecanismo para promover o apren-
dizado de forma lúdica e interativa 
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empregando até jogo eletrônico, um 
game na ferramenta 5S. A Qualidade 
em Quadrinhos, criadora desse mate-
rial em DVD, resgata testemunhos 
positivos junto a clientes que aplica-
ram o recurso do E-training:

“100 % da empresa realizou o jogo 
e tivemos um retorno muito satisfa-
tório no comportamento de nossos 
colaboradores. Com o resultado do 
treinamento 5S ficamos motivados!”

Outra empresa em Recife reportou:
“Maior interação dos participan-

tes com o assunto 5S” 
O treinamento digital, chamado 

“Desafio do 5S”, proporciona uma 
experiência de desafio. Deparando-
se com situações simples de decisão, 
desenvolve linhas de reciocínio que 
permitem compreender e estimular na 
prática as etapas do programa. É dispo-
nível em www.qualidadeemquadrinhos.
com.br – Qualigames / TawStudio

A prática desta atividade em siner-
gia com ferramentas atualizadíssi-
mas vem de encontro as necessidades 
vividas hoje na área de alimentação 
de forma simples e objetiva. Sem 
duvida nenhuma o 5’S é o primei-
ro passo para implantação de um 
sistema de qualidade eficaz como 
a implantação do Manual de Boas 
Práticas de Fabricação/ GMP, POP’s, 
entre outros. 

Considerando hoje que as panifi-
cadoras apresentam diversos setores: 
copa (lanches), pizzaria, panificação, 
confeitaria, balcão de frios, cozinha 
(refeições) é uma área em ativo desen-
volvimento quanto às implantações 
de qualidade e segurança de alimen-
tos. É claro um real potencial para 
trabalhos de profissionais da área de 
consultoria e garantia da qualidade, 
incorporando GMP integrado com 
rastreabilidade, desenvolvimento de 
fornecedores, ferramentas de qualida-
de e ágil controle de documentação.

Pense nisso!

José Carlos Giordano
JCG Assessoria em Higiene e Qualidade
umbrellagmp@terra.com.br

Dra. Tatiana de Queiroz Campos
Nutricionista Diretora -  Adequa 
Consultoria 
tatiana.campos@adequaconsultoria.com 
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