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Cada vez mais acredito na aplicação do conceito de mas-
sa crítica como fundamental para assegurar as condi-
ções necessárias à gestão auto-sustentável de uma or-

ganização em processo de intervenção de mudança planejada.
Berthold Bretch configura magistralmente esse conceito na 

famosa obra Galileu Galilei quando afirma: “Infeliz o país que 
não tem heróis. Não! Infeliz o país que precisa de heróis.”

Assim também a organização em processo de mudança: não 
pode depender de uns poucos gerentes comprometidos que, 
por definição, são escassos e raros. Não há heróis nas organiza-
ções. Não deve haver. Muito menos nas sociedades!

A mudança deve independer de superexecutivos que lhe 
dêem energia e vitalidade. A organização precisa dispor de 
seus próprios geradores, oriundos da contribuição de seu cor-
po gerencial e de colaboradores. A energia e a vitalidade orga-
nizacional devem permanecer ativas, como forças autônomas, 
produzidas por um contingente expressivo daqueles que em-
prestam a sua contribuição à organização.

A implantação do Programa 5S’s no CRA-RJ objetiva exata-
mente a auto-sustentação de uma massa crítica para mudan-
ças. E a partir daí garantir estabilidade e continuidade ao esfor-

Prefácio
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ço de mudanças institucionais a curto, médio e longos prazos, 
dotando-lhes de condições de irreversibilidade.

A curto prazo, o Programa 5S’s realiza no cotidiano do CRA-
-RJ pequenas mudanças, efetiva conquistas que constroem o 
clima organizacional favorável à inovação e à mudança.

A médio prazo, o Programa 5S’s cria a cultura da mudança, 
estabelece novas práticas e valores, legitima o que deve per-
manecer e valoriza o novo.

Mas a longo prazo, o programa 5S’s faz da mudança e da ino-
vação a prática do cotidiano, permeia a organização de novos 
valores, franqueza e autenticidade.

Assim, é com muito orgulho que apresento este livreto do 
programa 5S’s do CRA-RJ, originalmente concebido quando di-
rigi o IPERJ em 1996, cujos devidos créditos lhes são outorga-
dos ao final.

Temos certeza de que a experiência de busca pela excelência 
que hoje se pratica no CRA-RJ, por um grupo cada vez mais ex-
pressivos de servidores, é um exemplo que não se encerra em 
si mesmo, mas que inelutavelmente irá gerar aprendizagens de 
repercussão em muitas outras organizações públicas e priva-
das. Quem viver, verá.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2014.

Wagner Siqueira
Presidente do CRA-RJ 
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O objetivo desta cartilha é levar a você, colega do 
CRA-RJ, algumas informações sobre o Programa 5S’s 
que estamos implantando. A intenção é melhorar 

nossas condições de trabalho e obter maior produtividade. 
Na empresa, na escola, no lar e na vida em geral, a prática do 
Programa 5S’s é fundamental para a criação de um ambiente 
onde há qualidade de vida.

Imagine você chegando na praia de Copacabana e encon-
trando a areia repleta de cacos de vidro, paus podres, dejetos 
de cães, carros velhos ali abandonados, enfim, uma fotografia 
negativa do cartão postal do Rio de Janeiro. Agora imagine o 
contrário, ou seja, a paisagem inteiramente livre de toda aque-
la sujeira.

A finalidade deste trabalho é exatamente organizar, arrumar, 
limpar, padronizar e disciplinar - coisas simples de serem feitas 
- para seguirmos um colorido especial, transformado a fotogra-
fia negativa em um lindo pôster, que poderá servir como um 
cartão postal para outras repartições públicas.

O resultado deste esforço depende, no entanto, da partici-
pação de todos. Vamos assumir esse compromisso. Todos sere-
mos beneficiados.

Introdução
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O Que é 5S’s?
É uma filosofia de administração, desenvolvida no Japão, 

que permite ORGANIZAR a empresa e mantê-la dessa forma, 
por meio do comprometimento das pessoas.

 O que é Programa 5S’s

                                                Por que 5S’s?
Porque essa filosofia de administração está fundamentada 

em cinco práticas que, em língua japonesa, começam pela 
letra S, a saber:

Seri -- Seiton -- Seiso -- Seiketsu -- Shitsuke
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Qual a tradução em língua portuguesa?
Em nossa língua as traduções apresentam variações de autor 

para autor. Os 5S’s foram interpretados como sensos não só 
para manter o nome original do Programa, mas porque refle-
tem melhor a ideia de mudança comportamental.

É preciso sentir a necessidade de fazer.

Por isso adotou-se:

Seri => Senso de Organização
Seiton => Senso de Arrumação
Seiso => Senso de Limpeza
Seiketsu => Senso de Padronização
Shitsuke => Senso de Atitude

Procure agir com dinamismo e presteza.
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Senso de Organização1 Distinguir e separar o que é necessário, 
descartando o desnecessário.
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OBS: Antes de proceder desta maneira, certifique-se de que 
realmente o material não interessa a algum colega do setor. 
Averigue se ele pode ser doado, trocado, recolhido ao depósi-
to, sucateado ou jogado fora.

Benefícios:
* Eliminação do tempo de inventário;
* Eliminação de material em desuso;
* Eliminação de dados antigos e desatualizados;
* Diminuição do cansaço físico por movimentação desnecessária;
* Recolocação dos materiais que podem ser aproveitados por 
outros setores;
* Liberação de espaços;
* Reaproveitamento e/ou plena utilização de recursos humanos;
* Redução de custos com guarda e manutenção de dados e de 
materiais não produtivos;
* Economia de tempo para localizar, retirar e repor materiais.

Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar.
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Senso de Arrumação2 Capacitação de colocar as coisas 
necessárias no lugar certo.

Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar.
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Benefícios:
* Menor tempo de procura de documentos e materiais;
* Maior facilidade na utilização dos materiais;
* Menor possibilidade de acidentes;
* Melhor apresentação do local de trabalho;
* Ambiente de trabalho mais agradável;
* Melhoria nas condições de trabalho.

Dedicando-se com afinco, tudo se torna interessante.
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Dedicando-se com afinco, tudo se torna interessante.

Senso de Limpeza3 Consiste em eliminar toda a sujeira - até mesmo 
as localizadas fora do alcance de visão - manten-
do limpo o local de trabalho.

Local limpo não é o que se varre, e sim 
o que menos se limpa.
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Benefícios:
* Manutenção das boas condições de saúde;
* Ambiente saudável;
* Menor possibilidade de acidentes;
* Melhores condições de limpeza nas instalações comuns, tais 
como banheiros, lavatórios, etc;
*  Melhoria do nível de satisfação e motivação do pessoal.

Torna simples o complexo.
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Torna simples o complexo.

Senso de Padronização4 Capacidade de manter as condições de 
Organização, Arrumação e Limpeza estabelecidas.
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Algumas Dicas:
* Definir padrões de normalidade.
* Usar cores para orientar e advertir as pessoas;
* Educar e treinar permanentemente;
* Estimular a participação das pessoas.

Benefícios:
* Melhoria do nível de satisfação e motivação do pessoal;
* Estabelecimento de um clima de permanente aprendizado;
* Favorecimento de enfoque preventivo.

Busque novos campos de atuação.

Você terá atingido este senso quando, 
sem necessidade de controle externo, 

seguir os padrões técnicos, 
éticos e morais do Conselho.

A pessoa que tem senso de atitude 
discute até o último momento, 

mas assim que a decisão é tomada, 
honra o compromisso assumido.

Senso de atitude (autodisciplina) 
prega melhoria contínua; se está bom, 

pode ficar ainda melhor.

Fazer corpo mole é sujeira.
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Busque novos campos de atuação.

Senso de Atitude5 Capacidade de manter as condições de 
Organização, Arrumação e Limpeza estabelecidas.

Você terá atingido este senso quando, 
sem necessidade de controle externo, 

seguir os padrões técnicos, 
éticos e morais do Conselho.

A pessoa que tem senso de atitude 
discute até o último momento, 

mas assim que a decisão é tomada, 
honra o compromisso assumido.

Senso de atitude (autodisciplina) 
prega melhoria contínua; se está bom, 

pode ficar ainda melhor.

Fazer corpo mole é sujeira.
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Algumas Dicas:
* Evite fofocas, boatos ou brincadeiras de mau gosto. 
Elas ferem a sensibilidade das pessoas;
* Fale com as pessoas e não apenas das pessoas.

Benefícios:
* Bem-estar físico e mental. Seu local de trabalho reflete 
sua personalidade;
* Melhoria do nível de motivação e satisfação do pessoal;
* Clima organizacional harmonioso e produtivo;
* Relações interpessoais e profissionais mais produtivas.
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Benefícios do Programa 5S’s

* Melhoria de Qualidade;

* Mobilização das Pessoas;

* Prevenção de Acidentes/Incidentes;

* Prevenção da Poluição;

* Melhoria da Produtividade;

* Redução de Custos;

* Melhoria do Ambiente de Trabalho;

* Melhoria da Moral dos Servidores;

* Melhoria da Criatividade;

* Melhoria da Qualidade do Comportamento Humano;

* Melhoria da Qualidade das Relações Interpessoais;

* Higienização Mental dos Colaboradores do Conselho.
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Estão implícitos no Programa 5S’s 
as seguintes qualidades:

HUMILDADE

COMPETÊNCIA

CONFIANÇA

RESPEITO

ESPÍRITO DE EQUIPE

PERSEVERANÇA

HUMOR
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Ficha Técnica da 1ª Edição/1996:

Coordenação do Programa: Glória Maria França
Texto e Pesquisa: Equipe 5S’s: Dionéia Muzi, Mª de Fátima V. Ferreira, 

Glória Maria França, Jecyra Ferreira, José Dias, Luizcarlos Arder, Marilda 
Peixoto, Rivadávia Nogueira e Sebastião P. Nogueira Filho.

Projeto Gráfico: Geórgia Kitsos
Capa: Geórgia Kitsos e Gláucia Bahiense de Lyra Ryker
Ilustrações: Glaucia Bahiense de Lyra Riker
Revisão de Conteúdo: Valdeliz
Impressão: Unidade de Produção Gráfica do IPERJ

A Presidência e Diretoria do Iperj
Aos nossos Facilitadores:
Valdeliz
Antônio Andrade
Antônio Paulo

Este livreto foi originalmente produzido para o Instituto 
de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, atual Riopre-
vidência, durante a gestão do Adm. Wagner Siqueira como 
Presidente (1995-1998).

Nossos agradecimentos especiais:

Ficha Técnica da 2ª Edição/2014:

Adaptação de Projeto Gráfico e Capa: Natan Tomé
Ilustrações: Glaucia Bahiense de Lyra Riker
Revisão de Conteúdo: Victória Servilhano
Impressão: Gráfica Boomerang
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Anotações do Leitor:



Adm. Wagner Siqueira
Presidente do Conselho Regional de 

Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ)
CRA-RJ 01-02903-7

Para conhecer mais sobre o CRA-RJ, 
encontre-nos nas mídias sociais:

Ou acesse: 

www.cra-rj.tv.br www.cra-rj.radio.br
TV CRA-RJ Rádio CRA-RJ

http://www.cra-rj.tv.br/
http://www.cra-rj.radio.br/

