
O momento atual 
pede 5S!
A crise é uma ótima oportunidade para aproveitar o tempo ocioso e 
investir em organização

As empresas que so-
brevivem à situação 
atual devem se pre-
parar para a reto-
mada da economia 

de forma inteligente, aprimo-
rando, organizando, capacitando 
e “utilizando” esse tempo. Agora 
é o momento de preparar-se, es-
tar à frente dos concorrentes. No 
Brasil é conhecido o efeito cíclico 
da economia: se agora a demanda 
reduziu, um pouco mais à frente 
teremos a retomada e sairá pri-
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meiro quem estiver preparado, 
ou seja, mais produtivo, mais 
efi ciente, mais organizado e com 
a equipe em sintonia com a ex-
celência em produção. Além de 
tudo, sabemos que existem mate-
riais dispersos, quase “perdidos” 
que poderiam ser utilizados no 
dia a dia da empresa. 

A metodologia 5 S, conhecida 
e reconhecida como a base sólida 
para um caminho rumo à Exce-
lência, tem que estar efetiva nas 
empresas. Lembre-se que em vá-

rios momentos anteriores a sua 
desculpa era a falta de tempo. Tal-
vez hoje este tempo se faça presen-
te, então utilize-o com sabedoria.

Aplicado desde os anos 1950 
nas empresas do Japão, o 5S se 
espalhou pelo mundo e o Bra-
sil sempre foi um dos maiores 
discípulos assíduos desta meto-
dologia, interpretada como a fi-
losofia da melhor organização. 
O foco do 5S é organizar para 
reduzir perdas, em todos os sen-
tidos. Perdas que atrapalham as 
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atividades diárias, demora para 
encontrar materiais para os 
processos produtivos, peças de 
reposição para a intervenção da 
equipe da manutenção, artigos 
utilizados nos escritórios, enfim 
ter à mão tudo que necessitamos 
para a máxima produtividade.

O sucesso da implementação 
desta metodologia está fundamen-
tado no comprometimento das pes-
soas, motivação por fazer, ou seja, 
entender os motivos por organizar.

As equipes dos respectivos se-
tores entendem os passos da me-
todologia, avaliam o setor, elimi-
nam aquilo que não agrega valor, 
analisam a melhor localização fí-
sica em relação ao uso diário e pa-
dronizam, tendo assim um local 
definido e devidamente identifi-
cado. Este cenário, seguindo a me-
todologia 5S, torna um ambiente 

padronizado e qualquer pessoa 
que esteja neste setor encontrará 
os materiais necessários.

O caminho a ser seguido está 
proposto e funciona muito bem, 
promove resultados à empresa. O 
que falta é a forma de implemen-
tar este processo. A sugestão aplica-
da em muitas empresas é evoluir 
propondo desafios a curto prazo, 
neste caso, em degraus de 100 dias, 
ou seja, em um período de três me-
ses as equipes assumem o desafio 
de realmente mostrar os melhores 
resultados, seja visualmente, seja 
nos indicadores do setor.

Uma verdadeira revolução em 
100 dias nos setores, nas pessoas 

e, claro, nas empresas. Teremos 
evidências de mudanças efetivas 
e, acima de tudo, realizadas pe-
las próprias pessoas. Lembre-se 
de que tudo que realizamos nos 
comprometemos a manter e as 
pessoas dão mais valor, pois é fru-
to do próprio esforço.

Para ilustrar estes comentá-
rios, vou retratar a recente expe-
riência de uma empresa meta-
lúrgica, a FetterValve, atualmente 
com menos de 100 colaboradores, 
fabricante de válvulas para o sis-
tema de óleo/gás, que tem como 
cliente final a Petrobras. Seu foco 
era implementar a metodologia 
5S para dar outra “cara” à empre-

O 5S muda o ambiente, mas, acima de tudo, 
transforma as pessoas e suas atitudes
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sa, afinal, constantemente estão 
presentes inspetores contratados 
pelos clientes, além de melhorar 
o fluxo interno de produção e res-
pectivos inventários. 

A necessidade interna e exter-
na estavam claras, porém havia 
um pequeno detalhe: não havia re-
cursos disponíveis para investir. O 
desafio era implementar os 5S sem 
dinheiro para gastar, ou melhor, 
investir só com as ideias. O dire-
cionamento da diretoria era fazer 
acontecer com os recursos já dispo-
níveis, sejam material ou humano.

O lema do projeto era: “A Re-
volução dos 100 dias com os 5S 100 
dinheiro, 100 acidentes, 100 horas 
extras, 100pre fazendo o melhor, 
100 ajuda externa, fazendo acon-
tecer com o que temos!”

Seguindo esse direcionamento, 
a empresa, localizada em Indaiatu-
ba, interior de São Paulo, fez acon-
tecer com grande dedicação dos co-
laboradores e da sua direção.

No período de 100 dias foram 
conseguidos: mais de 100 ideias de 

melhorias 100 gastar nada, 100 in-
vestimentos, 100 perder tempo, 100 
desanimar e aprimorando 100pre, 
a cada dia, para a empresa, o clien-
te, para a sobrevivência e cresci-
mento de todos os colaboradores.

As fotos acima são  exem-
plos onde foi empregada a cria-
tividade, o sentido de construir 
algo com os recursos existentes, 
ou melhor, quase sem recur-
sos, aproveitando o talento de  
cada colaborador.

Muitas melhorias foram im-
plementadas utilizando mate-
rial de sucata que estava aban-
donada atrás dos prédios, restos 
de madeira, de paletes usados, 
enfim, utilizando o conceito 
“Seu lixo é meu luxo!”

Vale salientar que as tintas uti-
lizadas nas pinturas estavam no es-
toque com prazo de validade venci-
do para pintura de válvulas e não 
para bancadas, mesas e acessórios 
importantes para uso diário.

Veja que no período de 100 dias 
uma verdadeira revolução positi-

va aconteceu. Visualmente isso é 
perceptível mas a mudança mais 
importante foi no sentimento e 
nas atitudes dos colaboradores.

Parabéns à equipe que nos pro-
porcionou este aprendizado, exem-
plo de dedicação e vontade de fazer 
acontecer. E ainda não acabou, pois 
100pre temos à melhorar .

A IMAM Consultoria promo-
ve a preparação da equipe 5S nas 
empresas e acompanha e orien-
ta a implementação no período 
de 100 dias.   
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