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RQP PROGRAMA  

5’s 



RQP 
SIGNIFICADO DO 5S 

 SEIRI             Senso de Seleção 

 SEITON         Senso de Organização 

 SEISO           Senso de Limpeza                   

 SEIKETSU    Senso de Padronização 

 SHITSUKE    Senso de Autodisciplina 



RQP 

Os 5 Sensos 

SEIRI – Senso de Seleção: “A arte de colocar 

fora coisas inúteis sem uso” 

 

Ter apenas o necessário para as          

   suas atividades, evitar o excesso, 

   o desperdício e a má utilização. 

 

Utilizar os recursos de acordo  

    com as necessidades e a ade- 

    quação.  
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RQP 

Os 5 Sensos 

SEIRI – Senso de Seleção: “A arte de colocar 

fora coisas inúteis sem uso” 

 
Benefícios: 

 

  - combate o desperdício 

  - libera espaço 

  - reduz a burocracia 

  - realoca recursos 

  - reduz custos 
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RQP 

Os 5 Sensos 

SEITON – Senso de Ordenação: “A arte de  

cada coisa em seu lugar para pronto uso.” 

 
Ordenar, classificar e estabelecer  

   comunicação visual de modo a se  

   ter rápido acesso a documentos,       

   objetos e materiais. 

 

Cada coisa em seu lugar, um  

    lugar para cada coisa. (lay-out). 
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RQP 

Os 5 Sensos 

SEITON – Senso de Ordenação: “A arte de  

cada coisa em seu lugar para pronto uso.” 

 
Benefícios: 

 

  - economia de tempo 

  - melhor fluxo de pessoas, papéis 

    e material. 

  - menor esforço físico 

  - redução do estresse 

  - resgates em emergência 

  - dados atualizados 
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RQP 

Os 5 Sensos 

SEISO – Senso de Limpeza: “A arte de tirar  

o pó.” 

 
Praticar a limpeza habitualmente,  

   não sujar. 

 

Usar a inspeção como forma de    

   identificar a fonte da sujeira. 

 

 Aprimoramento do trabalho e do 

    ambiente 
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RQP 

Os 5 Sensos 

SEISO – Senso de Limpeza: “A arte de tirar  

o pó.” 

 
Benefícios: 

 

  - boa imagem da organização 

  - bem estar dos colaboradores. 

  - bom clima organizacional 

  - manutenção dos equipamentos 

  - prevenção de acidentes 

  - preservação do meio-ambiente 
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RQP 

Os 5 Sensos 

SEIKETSU – Senso de Asseio: “A arte de  

manter em estado de limpeza. ” 

 
Prevenção da saúde, no ambiente  

    de trabalho, nos aspectos físico,   

    mental (emocional) e espiritual. 

 

Aperfeiçoamento dos 3 primeiros   

   sensos. 

 

 Locais claros, limpos, asseados,   

    sem ruídos 
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RQP 

Os 5 Sensos 

SEIKETSU – Senso de Asseio: “A arte de  

manter em estado de limpeza. ” 

 
Benefícios: 

 

  - preservar a saúde (física, mental  

    e espiritual) dos colaboradores. 

  - satisfação e produtividade. 

  - absenteísmo 

  - rotina 
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RQP 

Os 5 Sensos 

SHITSUKE – Senso de Autodisciplina: “A 

arte de fazer as coisas certas, naturalmente.” 

 
Cada um fazer o que tem que ser  

   feito. 

 

Compromisso com os padrões  

    morais, éticos e com a melhoria   

    contínua nos aspectos pessoal e   

    organizacional.  

 

 Iniciativa de auto desenvolvimento. 
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RQP 

Os 5 Sensos 

SHITSUKE – Senso de Autodisciplina: “A 

arte de fazer as coisas certas, naturalmente.” 

 
Benefícios: 

 

  - iniciativa 

  - autodesenvolvimento. 

  - absenteísmo 

  - comprometimento 

  - trabalho em equipe 
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RQP 

EXEMPLOS 



RQP ANTES 



RQP DEPOIS 



RQP ANTES 



RQP DEPOIS 



RQP 

Perguntas ? 



RQP 
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