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Sobre o 5S



Sobre o 5S

Dizem que “a organização é mãe da segurança” ou “as atividades de

segurança começam com a organização e terminam com a

organização”.

As atividades foram promovidas como um movimento 3S, adicionando

"limpeza" a esta "organização".

Além disso, o movimento 5S é a adição de "limpeza" e "disciplina" a

essas atividades.

Esse movimento busca a forma ideal de pessoas e coisas da forma

mais desejável: quando essa forma é realizada, torna-se um local de

trabalho ideal, e não apenas segurança e saúde, mas também

produtividade. E a qualidade também melhorará.

Dizem que o 5S é a base de todos os tipos de gerenciamento, não

apenas de segurança, e mesmo que você o analise minuciosamente,

pode entender o nível de gerenciamento de todos os locais de trabalho

e fábricas.

Mesmo que o 5S possa ser feito temporariamente, isso não pode ser

feito sem o gerenciamento detalhado da vida diária, a fim de mantê-lo

e melhorá-lo permanentemente, bem como a forte determinação e

execução de cada pessoa que trabalha lá. É o que ele diz.



①Organize o SEIRI



Distinguir itens desnecessários de itens desnecessários,descarte itens 

desnecessários, examine o motivo e o local em que os itens 

desnecessários foram colocados e a quantidade e consiga evitar tal 
situação novamente. 

Operação de fatura vermelha
Melhore a eficiência organizando!

・ Akadashi se refere ao papel vermelho usado no arranjo visual

"Anexo".

・A operação da conta vermelha deve separar claramente o que é

necessário e o que não é necessário e descartar o que não é

necessário.

・ Coloque um adesivo e uma etiqueta vermelha nessa coisa

desnecessária.

・ Ao praticar a operação da conta vermelha, até o presidente pode ver

rapidamente o que a fábrica precisa e o que não é.

Os itens com etiquetas vermelhas são coletados em um único local e

reconfirmados e julgados como "necessários" ou "desnecessários".

Os itens que são finalmente julgados como "desnecessários" são

registrados na lista de itens desnecessários e depois descartados.



Como usar notas vermelhas

・ Disposição

→Primeiro, jogue fora o que você não precisa.

・ Decida o que é desnecessário

→Decida o que colocar a etiqueta vermelha.

・ Padrão

→Decida o que você precisa e o que não precisa.

・ Operação Akafuda

→Preencha as informações necessárias.

・ Cole a nota vermelha

→Avalie objetivamente se é necessário ou não e cole a etiqueta

vermelha.
・ Registros (use lista de disposição)

→Crie uma “lista de descarte” para os itens considerados

desnecessários e registre-os.
・ Eliminação

→Determine o método de descarte de acordo com o motivo do

descarte.

Formulário de fatura vermelha (exemplo)

Etiqueta vermelha（ Por exemplo）

juiz

Disposição

Método

Data de descarte

Data de colagem

O nome da pessoa colada

Número

Lugar, colocar

juiz

Nome

1. Instalação

2. Gabaritos e ferramentas

3. Instrumento de medição

4. material 5. partes

6. Trabalho em progresso

7. Produto semi acabado

8. Produto final

9. Material suplementar

10. Material de escritório

11. Documento 12. de outros

「 Etiqueta de lixo」



② Organize SEITON



Melhoraremos a eficiência geral, padronizando isso para que os itens

necessários possam ser retirados com eficiência e segurança, quando

necessário.

3 atividades fixas

(Estacionário / Quantitativo / Padrão)
Limpe o lixo que você está procurando!

・Quando a operação de conta vermelha terminar, a fábrica terá 

tudo o necessário para as atividades diárias de produção.

・É "visualmente organizado (operação da placa)" que qualquer um

pode entender "onde ... o que ... o que ..." dessa "coisa necessária".

・"3 fixos" e "estratégia de tabuleta" têm o mesmo significado.

Estratégia

Billboard
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Exibição de localização
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③ Limpeza SEISO



Limpa equipamentos, máquinas, pisos, etc., remove a sujeira, como 

poeira e poeira, e promove inspeções de manutenção, resultando na 

melhoria da taxa de operação do equipamento.

① Limpeza é inspeção

② Inspeção é a descoberta de defeitos

③Def O defeito será restaurado e aprimorado.

④ Restauração e melhoria são frutíferas

⑤Result O resultado é a alegria da conquista

A limpeza é uma inspeção

A limpeza é a base da melhoria da qualidade!

Prejuízo de má limpeza

・ Causa da falha

A contaminação / contaminação de peças rotativas, peças deslizantes,

sistemas pneumáticos / hidráulicos, sistemas de controle elétrico,

sensores etc. pode causar desgaste, entupimento, resistência,

energização inadequada etc., resultando em menor precisão, mau

funcionamento e falha.

・ Causa de baixa qualidade

Materiais estranhos podem entrar no produto ou o equipamento pode

funcionar mal, resultando em baixa qualidade.

・ Causa de deterioração forçada

Poeira e sujeira dificultam a verificação de folgas, rachaduras, falta

de óleo, etc. e causam deterioração forçada do equipamento.

・ Causa da perda de velocidade

A contaminação aumenta a resistência ao atrito e ao deslizamento e

causa perda de velocidade, como marcha lenta e desempenho

reduzido.



④ SEIKETSU limpo



Manteremos um ambiente bem organizado, organizado e limpo, 

criaremos um ambiente de trabalho confortável (incluindo pessoas) e 

usaremos esse bom hábito para melhorar a qualidade. 

A limpeza é o primeiro passo em segurança!



⑤ Disciplina SHITSUKE



Crie uma regra de trabalho correta com base no que aprendeu

durante a "organização, arrumação, limpeza ", como

agradáveis agradecimentos, respondendo a "alto", limpeza e

disciplina no local de trabalho. Crie uma constituição para proteger.

5S começa com disciplina e termina com disciplina!



Resumo



５Ｓ Organização Arrumado limpeza Limpar Disciplina

significado Jogar fora
Pode ser 

descartado
imediatamente

Para 
normalizar

Para manter o 
normal

Proteger

Método

Elimine 
materiais e 

resíduos 
desnecessários

Elimine 
materiais e 

resíduos 
desnecessários

Aprimorament
o da inspeção

diária

Manutenção
ambiental

Conformidade de 
padrões

efeito

Reduza o 
estoque 

defeituoso, 
proteja o 
espaço

Reduzindo o 
tempo de 
trabalho e 

melhorando a 
capacidade de 
manutenção

Prevenção da 
deterioração 

forçada e 
manutenção 

das funções do 
equipamento

Evitando a 
entrada de 

corpos 
estranhos e 

melhorando a 
qualidade do 

produto

Reformando a 
consciência das 

pessoas, 
melhorando o 
nível de gestão

Etiqueta de resíduos

Divisão 1. Instalação 2. Gabaritos e ferramentas

3. Instrumento de medição 4. material 5. partes

6. Trabalho em progresso7. Produto semi acabado

8. Produto final 9. Material suplementar

10. Material de escritório 11. Documento 12. de outros

Nome do Produto

Número da peça

Quantidade

Razão a) Materiais, peças, material em processo, produtos ｂ）Equipamentos, gabaritos, equipamentos

１．Probabilidade de produção no Reino Unido １． Envelhecimento
２．Uso proibido 2． Cancelamento de pedido

３．Alterações de design ３． Use o desaparecimento

４．Peças mal ordenadas ４． De outros （ ）
５． Falha de processamento

６． De outros （ ）

Juiz ：
Método de eliminação：
Departamento：
encontro：



5S Organizar Limpeza 
Disciplina limpa



Conceito 5S no local de trabalho de fabricação

5S é o barômetro de todos os controles. Também serve como base para

promover sem problemas atividades de melhoria da capacidade de

fabricação.

・Criando uma estrutura na qual todos possam participar de

atividades

・ Crie um local de trabalho onde você possa fazer o que é óbvio

・ Faça do 5S um campo forte onde manutenção e aprimoramento a

longo prazo, como fitoterapia chinês, podem ser feitas

・ Crie uma fábrica limpa e refrescante

・ Crie um local de trabalho que gerencie fatores do gerenciamento de

resultados

・Aumentar a moral com o 5S e melhorar a qualidade do

desenvolvimento humano e do comportamento humano

É difícil trazer todas as atividades 5S para o estado desejado de uma

só vez. É eficaz tomar medidas e confirmar constantemente o

progresso.



Primeiro passo (administração) 

O primeiro passo é classificar primeiro.

Em outras palavras, analisando produtos desnecessários,

desconhecidos e defeituosos no processo e descartando-os, o ambiente

circundante é atualizado e é criada uma base que pode usar o espaço

de maneira eficaz e eficiente.

O primeiro é jogá-lo fora.

Se você fizer uma atividade sólida aqui, o resto será mais fácil

・Organize (remova) itens desnecessários / desconhecidos / excessivos,

como equipamentos, ferramentas de mesa, peças, materiais,

documentos, etc. que prejudiquem a qualidade e o trabalho, e torne

o processo claro.

→Distinguir o que você não precisa, distinguindo o que você não

precisa do que você não precisa.

“Estratégia Akafuda ... Organizar atividades para reunir itens

desnecessários” é eficaz.

・Não coloque aleatoriamente o que está usando. Não o deixe sair da

passagem.

→É bom quando visto de fora. O próximo passo é abrir a gaveta da

mesa.

・Misturando produtos bons e defeituosos, misturando diferentes

peças, peças e gabaritos

→ Não jogue uma ferramenta em uma peça.

・Limpe a parte externa da iluminação, ventiladores, ferramentas,

ferramentas de inspeção e outros equipamentos e não deixe defeitos

funcionais. (Você pode pedir a outros departamentos iluminação e

ventiladores que estarão inacessíveis em locais altos.)

→Descubra os defeitos com base na idéia de que "a limpeza é

inspeção".



・Não deixe que os parafusos, peças, etc. caiam. Além disso,

mantenha a área de trabalho, corredores, pisos de descanso, mesas,

etc. limpos.

→Em particular, o fato de parafusos estarem caindo na área de

trabalho é um problema em termos de qualidade, qualidade do

trabalho e trabalhabilidade, e deve ser minimizado em atividades

futuras.

Como as escadas do primeiro passo, compreenda a situação real como

seu próprio processo. Pelo menos quando terminar o trabalho.

Faremos melhorias constantes nas próximas etapas.

Segundo passo (organização) 

Após a organização do processo, as coisas necessárias são preparadas

à nossa volta, o que é onde está e a “organização” que é a base para

melhorar a eficiência do trabalho. Além disso, estamos trabalhando

para melhorar a “fonte” de contaminação do processo, que é um

obstáculo ao progresso de nossas atividades e os “pontos difíceis” para

a limpeza, para facilitar a manutenção futura.

・Mantenha o conteúdo da atividade da etapa anterior.

・ Determine (organize) de forma eficiente o local designado para no 

"quadro" para guardar e guardar coisas, e coloque uma placa de 

identificação no "quadro" para armazenar, para que você possa 

entender o conteúdo do armazenamento. Além disso, os 

compartimentos são exibidos no processo ou na passagem.

→"Contentores" significa prateleiras, paletes, armários, bidomas, 

mesas, etc.

→Por exemplo, é necessário criar uma tela (chamada placa de 

identificação) que permita entender facilmente o que está dentro do 

armário do lado de fora sem abrir a porta uma a uma. Pelo menos eu 

quero o assunto. Se possível, exiba também o conteúdo.



→ Disponha a área de armazenamento com eficiência.

→A área de armazenamento deve ser provida de divisórias e displays 

apertados.

→Normalmente, "alinhamento" é uma imagem de "vertical e 

horizontal" estando em ângulo reto, mas não é necessário estar em 

ângulo reto e é dada prioridade à eficiência do trabalho.

・Estabeleça um local de armazenamento para produtos defeituosos, 

produtos armazenados e protótipos e gerencie-os separadamente.

→É difícil armazenar protótipos e trabalhos em andamento. Muitos 

deles são de responsabilidade de departamentos relacionados, mas 

são tratados como problemas em seu próprio local de trabalho e são 

proativamente tratados para promover a cooperação de 

departamentos relacionados.

→Certifique-se de quem está encarregado dessas coisas e como e

quando.

・Elimine a desordem das mangueiras e cabos. Além disso, evite 

sobrecarregar caixas de plástico e papelão que excedam as 

estipulações.

→Para eliminar o risco de queda e melhorar a visibilidade de todo o 

processo, mantenha-o o mais baixo possível (por exemplo, 1,5 metro 

ou menos) e suprima alta carga.

→Cuidado para não enroscar a mangueira ou o cabo ou interferir com

ela, não a torne mais longa do que o necessário e não aplique força

excessiva nas peças móveis.



・ Melhoraremos as medidas para evitar que garrafas, parafusos,

peças etc. caiam, fontes de contaminação e áreas onde a limpeza é

difícil.

→ A causa da queda de garrafas, parafusos e peças geradas a partir

do trabalho e a melhoria do mesmo são o significado original dessa

atividade, e é importante continuar.

Terceiro passo (padronização)

O terceiro passo do 5S também é "padronização", e é necessário

garantir que os itens necessários possam ser retirados com rapidez e

eficiência do ponto de vista de garantir o trabalho e a qualidade, e

que o estado anormal possa ser entendido. É um passo para criar e

melhorar a qualidade da organização.

・Mantenha o conteúdo da atividade da etapa anterior.

・ Considerando a eficiência do trabalho, defina um espaço de

armazenamento predeterminado e organize e organize as coisas e os

"vasos" de maneira eficiente. Além disso, o conteúdo do "recipiente"

pode ser visto na placa de identificação, para que possa ser

organizado e organizado com eficiência, e a quantidade necessária

pode ser facilmente vista. (Localização / Produto padronizado /

Quantitativo) Como resultado, é possível remover imediatamente

sem procurar as ferramentas necessárias.

→Anexe uma "placa de identificação" para poder ver facilmente o que

está armazenado ou o que está armazenado. A "placa de identificação"

é a que indica claramente o paradeiro das placas e outras coisas. Use

a mesma placa de identificação na fábrica ou no local de trabalho.

→Continue organizando e limpando o interior dos "recipientes" para 

"organizando e organizando".

→ Administração visual, promoção de melhoria e seus pontos



・Padronize para mantê-los. No entanto, no 5S, o gerenciamento

físico é basicamente baseado no "gerenciamento visual" acima, em vez

de criar um documento padrão.

・ Promoveremos ainda medidas e contramedidas para quedas de 

parafusos, fontes de contaminação no processo e áreas onde a limpeza 
é difícil.

・「 Estereotáxico / Padrão / Quantitativo」
→ Exibição de quantidade / localização, assento reservado, de pé, exibição de item, 

exibição de seção

・「 Exibir no próprio local 」

・「 Arrumando ferramentas 」
→Coloque-o próximo ao ponto de uso, dê importância ao "posicionamento", volte à 

posição fixa

・「 Organização de itens armazenados」
→Revise a contagem de armazenamento, evite golpes, evite arranhões, evite 

ferrugem

・「 Organizar o trabalho em processo 」
→Controle de quantidade, exibição de produto com defeito, exibição de conteúdo



Do 4º passo

Manteremos o conteúdo de 1 a 3 etapas e tentaremos melhorar os

seguintes itens, em particular.

・ Melhorar o espaço de armazenamento prescrito (layout) para

objetos e "embarcações", dificultando a ocorrência de defeitos,

facilitando o trabalho e organizando e organizando de maneira

eficiente e funcional. (Estéreo / Padrão / Quantitativo)

・ Medidas e melhorias serão feitas nas fontes de sujeira e lugares

difíceis de limpar no processo, e não haverá perturbação de "coisas"

durante o trabalho, e os parafusos não cairão no local de trabalho.


