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Resumo: 
Este artigo tem como finalidade apresentar a implementação e os resultados obtidos 
por meio da aplicação da ferramenta 5S e da filosofia de Kaizen no escritório da 
empresa F. J. Elias, Lda. A metodologia 5S permite desenvolver o Kaizen (melhoria 
continua) melhorando a produtividade, incentivando o trabalho em equipa, para 
isso, é preciso o envolvimento e participação de cada colaborador, principalmente 
no setor administrativo da empresa. O termo 5S é o acrónimo de 5 palavras 
japonesas que são conhecidas como sensos. Dessa forma, os 5S são a capacidade 
de discernir e manter a atenção sobre determinados pontos dentro da organização. 
Cada um desses sensos possui um objetivo e trata de algum problema ou desafio. O 
estudo mostra resultados consideráveis como melhor organização operacional, e 
indicadores de desempenho para o processo de implementação de ferramentas de 
gestão de qualidade. 
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1. Introdução 
1.1. Enquadramento do tema e justificação da escolha 

Este trabalho de investigação, surgiu como uma exigência para conclusão de uma unidade 

curricular de Mestrado, cujo objetivo é o de conferir aos estudantes uma maior aptidão no final 

do curso.  
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Todavia, mais do que uma exigência, o trabalho agora apresentado vem satisfazer um 

interesse pessoal dos alunos envolvidos, no entendimento do real significado dos 5S no sistema 

de gestão de qualidade, e qual o impacto da sua implementação nas empresas e, em particular, 

na empresa F. J. Elias, Lda. - caixilharia em alumínios e PVC. 

O programa 5S significada utilização, organização, conservação, saúde e autodisciplina. São 

cinco comportamentos que preparam o caminho para o sistema de gestão de qualidade, 

melhorando assim o ambiente físico e social, sendo que para isso não importa necessariamente 

um plano perfeito, antes simples vontade de o implementar pois, trata-se de um exercício 

continuo (Lazzarotto, 2011, p. 3).  

Assim, não é de admirar o interesse dos alunos em trabalhar este tema tão benéfico tanto 

para as empresas, como para o bem-estar dos consumidores. Apesar dos vários desafios e 

constrangimentos que apresentam a efetivação dos 5S, este tem desempenhado um papel de 

vital importância para a qualidade do produto final, redução dos desperdícios e, 

consequentemente, a estabilidade da empresa no mercado. Assim sendo, interessa perceber o 

que consiste a metodologia 5S e qual possibilidade de aplicá-la em qualquer segmento. 

 

1.2. Objetivos e questão de investigação  
O objetivo geral deste trabalho é compreender a implementação e o impacto da 

implementação dos 5s na F. J. Elias, Lda - Caixilharia em alumínios e PVC. 

1.2.1 Objetivo específico  

 Conhecer os 5S e compreender a sua implementação.  

 Avaliar o impacto da sua implementação na empresa F. J. Elias, lda - caixilharia em 

alumínios e PVC. 

1.2.2 Questão de investigação   

No desenrolar do trabalho tentaremos responder a seguinte questão: Como se deu a   

implementação dos 5S na empresa F. J. Elias, lda - caixilharia em alumínios e PVC e qual o 

seu impacto? 
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1.3. Estrutura do Trabalho 
Esse artigo inicia-se com uma introdução, descrevendo o enquadramento do tema e 

justificativa de escolha; o objetivo e questões da investigação, alem da estrutura do trabalho. 

Seguindo-se um enquadramento teórico em relação ao assunto, a metodologia utilizada para a 

realização do trabalho, listando os participantes e instrumentos de recolha de dados, a analise 

da ferramenta e os resultados encontrados, e, por fim, a conclusão da equipa, após reunião de 

todos os dados. 

 

2. Revisão Bibliográfica  
2.1. Enquadramento Teórico 

O 5S surgiu no Japão, em meados do século XX, após a segunda guerra mundial com o 

propósito de ajudar as empresas se reerguerem da guerra. O autor Masaaki Imai, nascido em 

Tóquio, contribuiu com os estudos dessa ferramenta, que consiste basicamente no empenho das 

pessoas em organizar o local de trabalho por meio de manutenção apenas do necessário, da 

limpeza, da padronização e da disciplina na realização do trabalho, com o mínimo de supervisão 

possível, trazendo com isso o benefício constante na realização das atividades seja individual 

ou em equipa 

Apesar de o programa ser conhecido mundialmente como tendo sua origem no Japão, a 

ferramenta passou a ser adotada por diversos países no decorrer do tempo e a sua essência está 

presente em qualquer sítio que pratiquem bons hábitos e que se preocupem com a higiene, 

segurança, bem-estar e respeito ao próximo.  

A metodologia 5S tem conceitos derivados das palavras japonesas Seire (senso da utilização, 

arrumação, organização, seleção), Seiton (senso da ordenação, sistematização, classificação), 

Seiso (senso de limpeza, zelo), Seiketsu (senso de asseio, higiene, saúde, integridade) e Shitsuke 

(senso de autodisciplina, educação, compromisso). Empresas que adotam a filosofia de 

produção enxuta, muitas vezes implementam o processo 5S para trazer ordem ao local de 

trabalho e apoiar a produção enxuta, sendo que ao falar da palavra organização, as pessoas logo 

pensam em manter sob controle os recursos que tem em mãos, ao ponto de a organização ser 

eficiente e eficaz para atividades futuras, e, por isso, muitas vezes é visto como uma grande 

limpeza, não percebendo o real peso do método em questão. 

Segundo Ribeiro (1994) é através da implantação dos 5S que é possível mudar o 

comportamento e a atitude das pessoas, permitindo o desenvolvimento de um ambiente propício 

para a obtenção da qualidade total.  
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Ribeiro (2006) ainda ressalta que a ferramenta 5S é a principal, senão a única ferramenta 

gerencial que objetiva a formação de uma base física e comportamental voltada para uma maior 

produtividade e melhor qualidade de vida das pessoas da organização.  

Já Gomes (1998) refere que o 5S é considerado como base fundamental para implantar 

projetos relacionados a Gestão pela Qualidade Total, pois trata-se de uma oportunidade de 

conseguir o comprometimento dos colaboradores. O 5S é fácil de ser implantado, tem baixo 

custo e mostra resultados a curto prazo. 

Conforme Gandra (2006), o 5S tem como principal objetivo alterar o comportamento das 

pessoas, reorganizar a empresa através da eliminação de materiais desnecessários, identificar 

os materiais, manter a limpeza do local de trabalho e construir um ambiente que proporcione 

saúde física e mental.  

De acordo com Falconi (2004), o 5S não é apenas uma ferramenta de qualidade no trabalho, 

mas pode ser considerado uma filosofia de vida, um valor cultural. Ele é um programa baseado 

em treinamentos, prática em grupo e educação, que envolve todas as pessoas da empresa, desde 

o presidente aos operadores, devendo ser liderado pela administração da instituição.  

Para Nana (2007), o programa 5S visa conscientizar a todos da importância da qualidade no 

ambiente de trabalho. É a implantação de uma nova cultura que necessita contar com o 

comprometimento das equipas de trabalho para gerar os resultados esperados, ambientes 

limpos, organizados, asseio e bem-estar que proporcionam condições para uma maior 

produtividade.  

Seleme e Stadler (2012) ressaltam que a implementação dessa ferramenta mudou de forma 

considerável a o forma de as pessoas visualizarem que para terem processos eficientes e 

eficazes, os locais de produção não poderiam ser sujos, bagunçados e desorganizados.  

O programa trata-se de um conjunto de conceitos que quando praticados, são capazes de 

mudar o humor, o ambiente de trabalho, a maneira de conduzir a rotina e as atitudes das pessoas. 

Esse método adequa-se às necessidades da empresa para obter um resultado positivo, 

envolvendo a força de trabalho dos envolvidos no ambiente de trabalho, beneficiando a 

qualidade do serviço e aumentando a produtividade, sendo posto em prática. 
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2.2. Seire – Senso da utilização 
A primeira etapa do processo 5S, é o Seire e refere-se ao ato de jogar fora todos os materiais 

indesejados, desnecessários e não relacionados no local de trabalho. As pessoas envolvidas 

nesse “S” não devem sentir pena de ter que jogar fora o desnecessário e reciclar o que ainda 

pode ser utilizado em outro sítio, pois a ideia é fazer com que tudo o que resta no local de 

trabalho tenha relação com o trabalho.  

É essencial separar, classificar e descartar os objetos de acordo com sua utilidade dentro do 

ambiente em que ele está inserido, e realizando esse ato, algumas vantagens são visíveis como:  

  Redução da necessidade e gastos com espaço;  

  Melhoria na distribuição e controle dos materiais;  

  Facilidade da locomoção no ambiente;  

  Aumento da produtividade das pessoas;  

 Melhoria da organização e facilidade de realizar as operações. 

Segundo Gomes (1998), ao implantar este senso os benefícios serão notados, mas para que 

esse esforço perdure e não continuemos vivendo com o desnecessário, devemos adotar alguns 

hábitos, tais como: adquirir somente o que precisar, fornecer apenas se os outros precisarem.  

Seleme e Stadler (2012) destacam ser fundamental que na ferramenta Seire sejam fornecidos 

aos colaboradores os conhecimentos para que os mesmos tenham discernimento entre o que é 

útil ou não no ambiente de trabalho.  

Uma frase pode expressar o significado do SEIRI: A organização gera eficiência e se torna 

eficaz para os processos. 

 

2.3. Seiton – Senso da ordenação 
Seiton, ou ordem, tem tudo a ver com eficiência. Esta etapa consiste em colocar tudo em um 

local designado para que possa ser utilizado ou recuperado rapidamente, bem como devolvido 

naquele mesmo local rapidamente. Se todos tiverem acesso rápido a um item ou materiais, o 

fluxo de trabalho torna-se eficiente e o trabalhador torna-se produtivo.  

O local, posição ou suporte correto para cada ferramenta, item ou material, deve ser 

escolhido cuidadosamente, em relação a como o trabalho será executado e quem os usará. Cada 

item deve ser alocado em seu próprio local para guarda e cada local deve ser rotulado para 

facilitar a identificação de sua finalidade.  

Segundo Habu, Koizumi, & Ohmori (1992), o senso de ordenação pode ser definido como 

“um optimizador da área de trabalho”, pois consiste em definir critérios e locais apropriados 
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para depósito de ferramentas e materiais, armazenamento e fluxo de informações, ou seja, fazer 

com que as coisas necessárias sejam utilizadas com rapidez e segurança, a qualquer momento. 

Seleme e Stadler (2012) explicam que pela ferramenta Seiton, o funcionário é capaz de 

formar um pensamento ordenado e estruturado em direção às práticas de suas atividades.  

Este senso exige que as pessoas tenham hábitos do tipo: se ligar, desligue; se desarrumar, 

arrume; se usar, deixe como estava antes; se precisar, deixe fácil para o outro também utilizar.  

Todavia, arrumar somente não é suficiente e para implementar o senso de ordenação, 

sistematização e classificação alguns procedimentos devem ser tomados, dentre eles:  

  Reorganizar a área de trabalho;  

 Classificar os objetos (padronizando por nomes) e guardá-los segundo esta classificação;  

  Utilizar cores fortes e etiquetas para identificação;  

  Utilizar quadros de aviso como fonte de informação;  

  Praticar o sistema FIFO, first in first out (ou PEPS, primeiro a entrar primeiro a sair);  

  Elaborar mapa de riscos.  

A sistematização do ambiente de trabalho propicia o gerenciamento eficaz, através da 

otimização dos insumos, força de trabalho e meios de produção e, com isso, os benefícios 

gerados são inúmeros, pois em ambiente ordenado, o trabalho é mais objetivo, aumenta a 

produtividade, reduz os custos, acidentes de trabalho, e economiza o tempo. 

 

2.4. Seiso – Senso de limpeza 
Seiso, a terceira etapa do 5S, e diz que ‘’todo mundo é zelador’’. Consiste em limpar o local 

de trabalho e dar-lhe brilho, e a limpeza deve ser feita por todos na organização, dos operadores 

aos gerentes.  

Segundo Lapa (1998), este senso consiste em manter limpo o ambiente de trabalho (paredes, 

armários, gavetas, piso), para reduzir ou até mesmo eliminar quebras inesperadas de 

equipamentos e ferramentas; deterioração de peças e materiais. O senso da limpeza proporciona 

as empresas os seguintes benefícios:  

  Aumento da produtividade das pessoas, máquina e materiais evitando o retrabalho;  

 Mantem o bom estado de materiais, pois ocorre uma constante manutenção dos 

equipamentos; 

  O ambiente sempre limpo;  

Para Campos (2005), o conceito transmitido neste terceiro senso é que limpar deve ser uma 

tarefa presente na rotina do trabalho, mas o não sujar deve ser um hábito, e a implantação deste 
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senso eliminará todo o tipo de poluição sonora (ruídos e gritos), visual (bagunça e sujeira) e 

ambiental (intrigas, fofocas e discussões) trazendo benefícios para empresa, e, portanto, uma 

maior economia da organização. 

 

2.5. Seiketsu – Senso de asseio 
A quarta etapa do 5S é o Seiketsu que consiste em definir os padrões pelos quais o pessoal 

deve medir e manter a limpeza. Esse “S” engloba limpeza pessoal e do ambiente e o 

gerenciamento visual é um ingrediente importante.  

Codificação de cores e coloração padronizada são usados para facilitar a identificação visual 

e as pessoas são treinadas para detetar anormalidades usando seus cinco sentidos e corrigir tais 

anormalidades imediatamente. 

Para implementação deste senso alguns procedimentos devem ser adotados, dentre eles:  

  Ter implementado os três primeiros sensos;  

  Valorizar a aparência pessoal e da empresa;  

  Evitar todas as formas de poluição;  

  Manter condições para colocar em prática o controle visual;  

  Cuidar da saúde dos colaboradores. 

Para Lapa (1998), com a aplicação deste senso e a manutenção dos demais supracitados, a 

empresa poderá́ obter como resultado a melhoria da qualidade de vida no trabalho, a melhoria 

do relacionamento interpessoal, a diminuição do absenteísmo, a melhoria de produtividade, 

dentre outros. 

Segundo Vieira Filho (2010), esse senso objetivo a manutenção das condições de trabalho 

físicas e mentais adequadas à boa saúde.  

Já para Seleme e Stadler (2012) é preciso manter a organização e a limpeza, e dentro dessa 

realidade tomar os recursos disponíveis e com eles executar o melhor, ou seja, unir os recursos 

e ações de forma a obter o melhor resultado.  

Como visto este senso busca condições favoráveis à integridade tanto física quanto mental 

dos trabalhadores. Hábitos como não fazer o que é prejudicial; não estabelecer condições 

mínimas de asseio, definem o que é o Seiketsu.  

 

2.6. Shitsuke – Senso da disciplina ou autodisciplina 
A última etapa do 5S é o Shitsuke e significa disciplina ou autodisciplina, que denota o 

compromisso de manter a ordem e praticar os primeiros 4 S como um estilo de vida. A ênfase 
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do Shitsuke é a eliminação dos maus hábitos e a prática constante dos bons. Uma vez que esse 

“S” é alcançado, o pessoal voluntariamente observa a limpeza e a ordem em todos os momentos, 

sem ter que ser lembrado pela gerência. 

Como definido por Lapa (1998), o senso de autodisciplina, educação e compromisso procura 

corrigir o comportamento inadequado das pessoas e consiste em uma nova fase, onde todos 

deverão moldar seus hábitos.  

Seleme e Stadler (2012) afirmam que este senso vai além das ações realizadas e faz com que 

os colaboradores transfiram para si a postura do cotidiano de trabalho adquirida através dos 

quatro “S” anteriores.  

Segundo Habu, Koizumi, & Ohmori (1992), quando a disciplina (SHITSUKE) se consolida, 

pode se dizer que o 5S como um todo também se consolida. A consolidação deste senso 

determina que a mudança de valores está disseminada e enraizada em toda organização. Para 

praticar este senso algumas ações devem ser tomadas, dentre elas:  

  Não acobertar erros;  

  Tomar providências mediantes aos erros;  

  Elaborar normas objetivas e claras;  

  Compartilhar visão e valores;  

  Melhorar a comunicação em geral;  

  Educar, não treinar;  

  Ser rigoroso com horários;  

  Criticar de forma construtiva e recebê-las sem tomar como algo pessoal.  

Para Gomes (1998), os benefícios que este senso traz para empresa são inúmeros, como por 

exemplo, melhoria do relacionamento interpessoal, aprimoramento pessoal e empresarial, 

predisposição ao desenvolvimento de trabalho em grupo devido ao aumento da 

responsabilidade e estimulo a criatividade, melhoria da qualidade devido ao cumprimento das 

normas e padrões, desenvolvimento de um cenário favorável a administração participativa, e 

tudo isso facilita a introdução de “Políticas da Qualidade” na empresa. O sucesso de qualquer 

empresa é fruto do trabalho em grupo, e a consequência deste senso, é um maior respeito mútuo 

e comprometimento dentro da empresa. 
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3. Metodologia de Elaboração do Trabalho de Projeto  
Para atingirmos os nossos objetivos, a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste 

artigo foi uma pesquisa bibliográfica, onde foram consultados livros, teses, artigos, revistas, 

documentos apresentados em simpósios, para aprofundamento no tema e assim poder aplicar a 

ferramenta 5S na empresa em questão. 

 

3.1. Participantes do estudo de caso 
Este trabalho tem por objetivo a implantação do programa 5S na empresa na empresa F. J. 

Elias, lda - caixilharia em alumínios e PVC, situada na Zona Industrial da Adua em Montemor-

o-Novo, de fornecimento e montagem de portas e janelas em alumínio e PVC de alta qualidade, 

atendendo principalmente o mercado do nacional e com foco na melhoria contínua em relação 

ao serviço prestado e ambiente de trabalho, decidiu implementar o programa de qualidade 5S.  

Trata se de uma empresa de pequeno porte, em atividade desde 2011, e que conta com 5 

colaboradores no seu quadro de funcionários, distribuído em duas áreas, oficina e escritório, 

sendo apenas dois no escritório (espaço em estudo). 

Como participantes do estudo de caso, e de modo que a implementação iniciou no escritório, 

contamos com a participação, do gerente, da responsável administrativa e de um colaborador 

da oficina.  

 

3.2. Instrumento de recolha de dados 
A questão foi levantada pela primeira vez na empresa pela responsável administrativa, pois 

considerava que a empresa precisava de melhorias consideráveis a todo nível e que a feramente 

5S seria um bom começo. Ao argumentar com o gerente e responsável da empresa e o mesmo 

entender o que a ferramenta poderia trazer de positivo para a organização, foi decidido 

implantá-la, sendo que de início não poderia ter custos envolvidos. 

Através de uma reunião, entre o gerente, a administrativa e os outros colaboradores da 

organização, foi explicou a todos o que é a ferramenta 5S e como seria o processo de iniciação 

da implantação, o local e quando teria início.  Os colaboradores de forma em geral já tinham 

ouvido sobre o tema, o que facilitou iniciar as atividades. 

Após essa reunião, houve um encontro para explicar o significado de cada S, os benefícios 

e o que poderia mudar em cada posto de trabalho e no escritório como um todo. Ou seja, todos 

foram sensibilizados e chamados para compreender os benefícios com base nos exemplos e se 

mostraram sensíveis e disponíveis em colaborar neste processo de melhoria continua. 
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No diagnóstico inicial foi verificado deficiências como diminuição de espaço tendo em conta 

a falta de organização; desperdício de tempo, pois perdiam muito tempo a procura dos 

materiais; ausência de prateleiras e espaço próprio para armazenamento dos materiais, tanto no 

escritório como na oficina. Foi elaborada uma lista com o que deveria ser mudado relacionando 

com cada “S” dos 5S e através de fotos, realizado o registo da situação antes e depois da 

implantação do programa de modo a comparar os resultados no final da implementação. 

 

4. Análise da Ferramenta 5S e Resultados Obtidos na Empresa F. 

J. Elias, Lda 
A empresa escolhida pela equipa para realização da implantação da ferramenta 5S, foi a 

empresa F. J. Elias, Lda. - caixilharia em alumínios e PVC e abaixo segue fotos do antes e 

depois da implementação do 5S. 

 

Secretaria  

Situação encontrada: Materiais desnecessários no sítio e os materiais necessários sem local 

apropriado. 

Acão tomada: Redução de papeis, pasta e utensílios de escritório que tinha na mesa, 

permitindo uma melhor organização do espaço. 

 

Figura 1: Secretaria 

ANTES        DEPOIS 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Mesa de Impressora 

Situação encontrada: Materiais desnecessários e acumulo de papel. 

Acão tomada: Remoção dos papeis e dos materiais desnecessários, fazendo com que o local 

fosse apenas para a impressão. 
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Acão futura: Caxa de cartucho e papel A4 será retirado do chão, passando a ser utilizado um 

suporte fabricado pela própria empresa com sobra de matéria-prima.  

Figura 2: Mesa de Impressora 

ANTES        DEPOIS 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Arquivo 

Situação encontrada: Arquivo encontrava-se no chão e quando precisava utilizar a pessoa 

tinha que se sentar no chão para a procura. 

Acão tomada: Na empresa tinha um armário que não era utilizado, o mesmo foi montado e 

organizado o arquivo, com uma ordem cronológica e separado por assunto, para facilitar o 

acesso a informação. 

Figura 3: Arquivo 
ANTES        DEPOIS 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Exposição de perfis 

Situação encontrada: Perfis de alumínio e de PVC juntos e no chão. 

Acão tomada: Na oficina, fabricadas prateleiras com sobra de material e fixado em um sítio 

do escritório apropriado, alem de arrumado conforme material. 
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Figura 4: Exposição de Perfis 
ANTES        DEPOIS 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Material de escritório 

Situação encontrada: Todo material de escritório dentro de caixas, sem algum tipo de 

separação e no chão. 

Acão tomada: Realizado a separação de cada tipo de material e organizado nas respetivas 

mesas, alem de descartado material com validade vencida ou sem funcionamento. 

Figura 5: Material de Escritório  
ANTES        DEPOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Após a implementação dos 5S no posto de trabalho, a equipe teve os seguintes resultados 

para cada senso: 

Para o Senso de Utilização: No setor administrativo, existia muitos utensílios, como canetas, 

papeis, pastas e por isso foi possível separar tudo que tem utilidade para permanecer no local, 

e os materiais desnecessários retirados do sítio, conforme a Figura 1 e 4.  

No Senso de Ordenação as pastas de arquivo que não estavam em sítios apropriados, foi 

disponibilizado se nenhum custo armários para uma correta organização. Hoje, a empresa tem 

um local exato para arquivamentos das pastas, conforme a Figura 3. Ainda nesse Senso, a 

exposição de perfis, disponibilizado na Figura 4, notou-se uma melhoria significativa na 

organização, facilitando até mesmo na demonstração dos tipos de materiais para clientes que 

vão pessoalmente na organização antes de validar um serviço.  

Para o Senso de Limpeza não foi detetado problema, pois por se tratar de um escritório a 

condição de limpeza era adequada ao ambiente, visto que semanalmente uma empresa 

contratada para serviços de limpeza ao domicílio, faz uma limpeza geral, e os colaboradores 

conservam nos demais dias.  

 

5. Conclusões 
Após analise e leitura das bibliografias pesquisadas, podemos aferir que os 5S, constitui uma 

ferramenta que surgiu no Japão no século XX, num contexto empresarial, para organização do 

local de trabalho com significado de utilização, ordenação, limpeza, saúde, autodisciplina, para 

possibilitar a eficiência na empresa. 

Esta ferramenta foi implementada na empresa F. J. Elias, lda - caixilharia em alumínios e 

PVC por iniciativa de uma colaboradora (a responsável administrativa) e rápida aceitação do 

gerente, que reconhecendo os benefícios desta ferramenta, decidiu colher sensibilidade dos 

cinco colaboradores e implementá-la. 

O processo de dar a conhecer os 5S, teve boa aceitação por parte de todos e a aplicação dos 

5S ocorreu de forma positiva. Através de diálogos e esclarecimentos, os colaboradores 

consciencializaram-se que poderá trabalhar melhor, se todos mantiverem um envolvimento na 

prática da melhoria contínua. 

E tendo em conta a nossa pergunta de partida, podemos concluir que o impacto da 

implementação desta ferramenta, é visível / positivo, considerando as respostas tida no 

questionário utilizado. 
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Para o gerente, a responsável administra e o colaborador de ligação e escritório/oficina   a 

ferramenta tem funcionado muito bem no escritório (espaço em estudo), tem influenciado 

positivamente a produção e facilitado imenso as atividades diárias. 

Apesar de algumas dificuldades encontradas ao nível da dedicação, tempo, checklist de 

limpeza manter a disciplina, espaço limpo e organizado, aspetos possíveis de superação através 

de maior colaboração, maior incentivo da gerência e maior disponibilidade. 

Houve grande melhoria na questão da organização, de manter o material no lugar certo, da 

disciplina e ambiente de trabalho mais limpo,  

Sendo assim “Como se deu a   implementação dos 5s na empresa F. J. Elias, lda - caixilharia 

em alumínios e PVC e qual o seu impacto?” A implementação aconteceu de forma   muito 

respeitada e colaborativa   e o impacto tem sido positivo e salutar. 
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