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SISTEMA 5S: UTILIZAÇÃO (Sort) FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 1  
META: Eliminar itens não essenciais do local de trabalho 

 
 

Área de trabalho Data Rubrica 

Lista de verificação de Utilização (Sort) 
Local de trabalho fotografado antes da implementação do 
5S.                                                                                               
da Marcação vermelha selecionada pelo supervisor. 
Tempos para tarefas registrados antes da implementação. 
Livro de registros criado para registros de marcação 
vermelha. 
Critérios estabelecidos e tempo atribuído para a 
classificação das zonas de marcação vermelha 
designadas perto das áreas de trabalho.            
Zonas de marcação vermelha da área de trabalho 
bem marcadas. 

 
 

Itens não essenciais marcados em vermelho para remoção. 
Itens não essenciais zonas de marcação vermelha na área 
de trabalho. Livro de registros atualizado. 
Zona central de marcação vermelha estabelecida 
e marcada. Tempos de armazenamento na zona 
de marcação vermelha estabelecidos. 
Tempos para tarefas registrados 

 
 

Etapas – Referência rápida 
1.PREPARAÇÃO DA ETAPA DE MARCAÇÃO 

VERMELHA 
• Identifique itens reconhecidamente 

desnecessários 
• Considere a etiquetagem de itens raramente 

utilizados 
• Identifique itens desnecessariamente duplicados 
• Identifique itens que não têm nenhuma função 

 
2. INICIAR IMPLEMENTAÇÃO 

• Designe itens e preencha etiquetas vermelhas 
• Prenda etiquetas vermelhas aos itens de 

maneira segura 
• Transfira os itens com etiqueta vermelha em 

segurança para a zona da área de trabalho 
• Permita que o pessoal confira e recupere os 

itens 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. ZONAS DE MARCAÇÃO VERMELHA DE “ÁREA DE 
TRABALHO” 
• Dedique um espaço para a zona de marcação vermelha de área de 

trabalho 
• Certifique-se de que o espaço seja adequado e facilmente 

acessível 
• Marque claramente com sinais e fita adesiva no chão para evitar 

confusão 
• Defina vencimentos de armazenamento, para obter uma 

rotatividade regular dos itens 
• Divida em seções “raramente” e “não utilizados” 

 
4. ZONA DE MARCAÇÃO VERMELHA “CENTRAL” 

• Dedique um espaço para a zona de marcação vermelha central 
• Certifique-se de que o espaço seja adequado e facilmente 

acessível 
• Marque claramente com sinais e fita adesiva no chão 
• Defina vencimentos de armazenamento, para obter uma 

rotatividade regular dos itens 
• Divida as zonas de marcação vermelha de área de trabalho por 

tipo 

 

Tempos para tarefas de trabalho regular 

Nome Tarefa Tempo (min:s) 
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SISTEMA 5S: ORGANIZAÇÃO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 2
  
META: Dedicar áreas de armazenamento para todos os itens do local de trabalho 

 
 
 

Área de trabalho Data Rubrica 

Etapas – Referência rápida 
1. DOCUMENTE PERIGOS, FERRAMENTAS E 

ESTOQUE 
• Priorize os itens utilizados regularmente para 

etiquetagem/sinalização 
• Avalie a eficácia da etiquetagem/sinalização atual 
• Faça com que a etiquetagem/sinalização seja uniforme 
• Concentre-se em colocar etiquetagem/sinalização 

facilmente identificável 
 

2. GARANTA QUE TUBOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
SEJAM IDENTIFICADOS COM CLAREZA 
• Marque os tubos de forma que atendam aos 

regulamentos e normas 
• Marque com etiquetas/sinais de tamanho apropriado 
• Implemente um sistema adequado de 

bloqueio/identificação de serviços públicos, 
com etiquetagem/sinalização identificável 

• Identifique adequadamente tubos ou serviços públicos 
que contenham perigos 

 
3. IDENTIFIQUE CORRETAMENTE OS PERIGOS DE 

SEGURANÇA 
• Confira os códigos e normas que regem 

etiquetas e sinais 
• Certifique-se de que as etiquetas/sinais de 

perigo atendam aos regulamentos e normas 
• Confira as características do local de trabalho para 

identificar áreas perigosas 
• Documente os perigos identificados pelo trabalhador e 

marque 
adequadamente 

 
 
 

4. PRIORIZE ITENS UTILIZADOS REGULARMENTE PARA 
ETIQUETAGEM 
• Documente os itens utilizados regularmente com 

datas, para determinar a necessidade 
• Localize itens de maior valor e armazene nas 

proximidades da área de trabalho 
• Identifique adequadamente as ferramentas e as áreas de 

armazenamento de estoque 
• Identifique as ferramentas armazenadas na parede com 

“Etiquetagem de contorno” 
 

5. ETIQUETE MEDIDORES DE EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 
• Garanta que as etiquetas/sinais de serviços 

públicos atendam aos regulamentos e normas 
• Confira o tamanho adequado de etiquetas/sinais para 

serviços públicos 
• Marque os serviços públicos com com 

etiquetagem/sinalização facilmente identificável 
• Certifique-se de que os serviços públicos com perigos sejam 

devidamente identificados 
 

6. INSPECIONE O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI) 
• Garanta que as normas OSHA sejam atendidas 
• Avalie a confiabilidade e condição do EPI 
• Documente e corrija problemas encontrados 
• Treine todos os trabalhadores sobre o uso adequad

 
 

Registro de itens realocados 
Item Novo local (utilizar ponto de referência) 
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SISTEMA 5S: LIMPEZA (Shine) FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 3  
META: Manter um ambiente de trabalho limpo e seguro 
 

 
Área de trabalho Data Rubrica 

Lista de verificação de Limpeza (Shine) 
Fotografe o local de trabalho antes da implementação da etapa 
Limpeza.                                                                                        
Desenvolva um método de inspeção uniforme para acompanhar o 
progresso.                                                                                          
Explique a etapa Limpeza aos trabalhadores como um grupo e 
estabeleça metas.                                                                               
Solicite contribuição aos trabalhadores sobre os critérios utilizados 
para avaliar as áreas de trabalho.                                                    
Comece limpando e eliminando pequenas imperfeições 
Confira a área de trabalho com a equipe para estabelecer uma lista 
completa de tarefas da etapa Limpeza 
Solicite contribuições para a lista de Limpeza e aprovação dos 
gerentes.                                                                         
Desenvolva uma lista de verificação de inspeção do dever de 
limpeza.                                                                                
Estoque materiais de limpeza apropriados para a área de 
trabalho. 
Atribua responsabilidades de limpeza e automonitoramento.        
Alterne deveres de Limpeza entre todo o pessoal da área de trabalho.                                                                                   
Publique o calendário de datas e horas de Limpeza na área de 
trabalho.                                                                                              
Atribua líderes de equipe de 5S para monitoramento do primeiro 
período de Limpeza. 
Esteja disponível para responder a perguntas e resolver problemas 
de limpeza 
Concentre-se na implementação de tarefas mais gerais de Limpeza 
primeiro 
Amplie as tarefas de Limpeza ao longo do tempo 
Considere a incorporação de pequenos reparos e pintura nas 
tarefas de Limpeza 
Durante as inspeções, solicite a contribuição dos trabalhadores 
Implemente as sugestões dos trabalhadores após aprovadas 
pelo gerente.                                                                               
Registre os tempos para tarefas e fotografe o local de trabalho. 

Etapas – Referência rápida 
1. PREPARAÇÃO DA ETAPA DE LIMPEZA (Shine) 

• Elimine áreas obviamente sujas 
• Remova o lixo regularmente 
• Crie uma lista de contaminantes para remoção 
• Crie uma lista de locais a serem verificados diariamente 

 
2. IMPLEMENTAÇÃO DA ETAPA DE LIMPEZA (Shine) 

• Forneça solventes adequados não prejudiciais 
• Estoque a quantidade adequada de materiais de limpeza 
• Designe uma pessoa para realizar a manutenção dos materiais 
• Certifique-se de que os materiais de limpeza estejam acessíveis 

 
3. CALENDÁRIO DE LIMPEZA (Shine) 

• Crie um calendário com marcação de datas e horas 
• Alterne datas e horas para eliminar conflitos 
• Ofereça treinamento sobre os procedimentos adequados aos 

trabalhadores 
• Desenvolva uma lista de verificação de limpeza para a área de 

trabalho 
• Publique o calendário na área de trabalho, para consulta

 
Tempos para tarefas de trabalho regular 

Nome Tarefa Tempo (min:s) 
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SISTEMA 5S: PADRONIZAÇÃO (Standardize) FORMULÁRIO DE 
REFERÊNCIA 4  
META: Estabelecer uma política formal do Sistema 5S 

 
 
 

Área de trabalho Data Rubrica 

Lista de verificação de Padronização 
(Standardize) 

Confira as normas atuais de comunicação visual 
Defina normas de comunicação visual para 
conformidade e uniformidade 
Documente novas normas de comunicação visual 
Publique novas normas em todos os locais onde as 
etiquetas e sinais são feitos 
Garanta que os materiais e as impressoras estejam 
disponíveis para imprimir etiquetas adequadas 
Reúna-se regularmente com os colaboradores 
para analisar as ideias do 5S.                
Implemente imediatamente as ideias aprovadas 
pelo gerente. Ajustes contínuos realizados, 
permitindo que o 5S evolua. 
Envolva outros líderes do sistema da instalação 
(como gerentes “ISO”) 
Calendário de tarefas atualizado para uso 
adequado a longo prazo.                  
Trabalhadores notificados sobre as normas 
recém-implementadas.                                 

Gerentes notificados sobre todas as normas. 
Todas as normas devidamente afixadas perto das 
áreas de utilização e cobertura 
Solicitar continuamente contribuição aos trabalhadores 
O treinamento de novos trabalhadores incorpora 
formalmente a formação sobre 5S.                       
Registro de tempos para tarefas. 
Fotografe as condições atuais da área de trabalho 

Etapas – Referência rápida 
1. PREPARAÇÃO DA ETAPA DE PADRONIZAÇÃO 

• Designe as tarefas e formalize em uma política 
• As análises do sistema 5S são realizadas regularmente 
• Permita ajustes contínuos 
• Envolva outros líderes do sistema interno 

 
2. DESENVOLVA A COMUNICAÇÃO 

• Compartilhe feedback dos colaboradores com os gerentes 
• Documente o feedback dos trabalhadores 
• Implemente ideias aprovadas pela gerência rapidamente 
• Relate os problemas constatados para correção imediata 

 
3. INICIAR IMPLEMENTAÇÃO 

• Compartilhe feedback dos trabalhadores com os gerentes 
• Solicite aprovação da gerência 
• Implemente ideias aprovadas pela gerência rapidamente 
• Continue a pedir feedback dos colaboradores 

 
4. AJUDE O 5S A CRESCER 

• Certifique-se de que todos os gerentes estão participando 
• Desenvolva lista de processos/sistemas já implementados 
• Envolva outros líderes de processo/sistema 
• Integre o 5S em outras atividades existentes 

 
5. MANTENHA O ENVOLVIMENTO DE TODOS 

• Incentive o diálogo aberto em todas as discussões 
• Garanta que os colaboradores se sintam envolvidos no 

sistema 
• Ouça ideias e tome notas 
• Continue a permitir ajustes 

 
 

Tempos para tarefas de trabalho regular 
Nome Tarefa Tempo (min:s) 
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SISTEMA 5S: DISCIPLINA (Sustain) FORMULÁRIO DE 
REFERÊNCIA 5  
META: Formalizar a política da área de trabalho do Sistema 5S 

 
 
 

Área de trabalho Data Rubrica 
 

Lista de verificação de Disciplina 
Entregue o calendário de reuniões e inspeções aos 
colaboradores.                                                             
Realize reuniões e inspeções agendadas na área de 
trabalho.                                                                          
Continue a documentar o feedback dos trabalhadores. 
Comunique os sucessos com prêmios e faixas.   
Considere a implementação de uma reunião de 
atualização interna sobre o 5S. 
Continue a realizar reuniões regularmente com outros líderes 
da equipe de 5S.                                                                  
Alterne os deveres de gerenciamento do líder de equipe de 
5S em toda a instalação. 

 
Etapas – Referência rápida 
1. PREPARAÇÃO DE DISCIPLINA (Sustain) 

• Crie calendários para cada área de trabalho 
• Inclua tarefas gerais no calendário 
• Garanta acessibilidade visual do calendário 
• Atualize conforme necessário 

 
2. REALIZE REUNIÕES REGULARES 

• Formalize reuniões da área de trabalho 
• Conclua reuniões com inspeções 
• Aborde preocupações durante as reuniões 
• Implemente ideias aprovadas dos colaboradores 

 
 

Tempos para tarefas de trabalho regular 

 
 

Registre os tempos para tarefas periodicamente. 
Fotografe as condições da área de trabalho 
periodicamente. 
Armazene os registros 5S em um caderno ou arquivo eletrônico 
Inclua fotografias em relatórios de 
progresso.                                               
Analise o progresso da instalação. 
Publique os resultados periodicamente no “Quadro de realizações” 
de toda a instalação.                                                                      
Analise periodicamente as funções do líder da equipe de 5S. 

 
 
 
 

3. SOLICITE IDEIAS À EQUIPE DA ÁREA DE TRABALHO 
• Mantenha uma “política de portas abertas” 
• Envolva os colaboradores na busca de soluções para 

problemas 
• Documente as sugestões dos colaboradores 
• Implemente as sugestões aprovadas pela gerência 

 
4. COMUNIQUE OS SUCESSOS 

• Comunique os sucessos imediatamente 
• Utilize publicações e prêmios internos 
• Divulgue os sucessos com gráficos 
• Busque continuamente o sucesso do 5S 

 

Nome Tarefa Tempo (min:s) 
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