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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver sugestões de melhoria continua na 

qualidade da produção, verificando as ferramentas  que são usadas pela empresa 

estudada, havendo  a necessidade  do controle da qualidade para sempre satisfazer 

as exigências dos clientes. 

Dessa forma entendemos a importância da qualidade, pois a empresa não visa 

somente à lucratividade, mas também a satisfação de seus clientes.  

Pensando no conjunto de qualidade, produto acabado e satisfação do cliente foi 

realizado uma visita técnica à uma fabrica de vidros, onde foi notado que existe 

produtos finalizados com avarias fazendo o cliente ficar insatisfeito, por este motivo 

vimos à necessidade de analisar as ferramentas usadas pela organização, tendo em 

vista a melhor ferramenta a ser aplicada para trazer assim maior produtividade e 

qualidade na produção. 

 

Introdução 

A finalidade do presente trabalho é a utilização da ferramenta 5s para a melhoria da 

qualidade na produção. Para isso foi realizada um estudo de caso na empresa de 

vidros, com a intenção de demonstrar a importância da aplicação do sistema de 

qualidade ajudando a aperfeiçoar a produção e qualidade do produto final. 

O objetivo deste artigo é analisar a forma atual de produção da organização para 

assim propor uma possível solução de melhoria continua reduzindo os defeitos nos 

produtos. 

A pesquisa de campo objetivou a reflexão de melhoria que o programa traria a 

empresa caso fosse aplicado, o estudo foi realizado através de visitas técnicas, a fim 

de, conhecer todo o processo de produção, analise de qualidade, armazenamento e 

distribuição. Assim demonstrando os benefícios que esta causaria na empresa. 

 

Objetivos do estudo 

Averiguar quais praticas estão sendo utilizadas para o processo produtivo em uma 

perspectiva de sugerir uma melhoria contínua do processo. 

 

Metodologia 

O estudo de caso foi realizado em uma fabrica de vidro, e a pedido da empresa o 

nome real será mantido em sigilo. Para o desenvolvimento desta, primeiramente foi 



realizada pesquisas bibliográficas para a realização da visita técnica onde foram 

coletados todos os dados necessários para a realização do estudo. 

 

Desenvolvimento 

Para que o objetivo da empresa seja alcançado, os administradores formulam 

políticas, planos operacionais, métodos e regulamentos para que a produção tenha 

um bom andamento. 

De acordo com Monks (1987, p.4): 

 

A administração da produção é a atividade pela qual os 

recursos, fluindo dentro de um sistema definido, são reunidos e 

transformados de uma forma controlada, a fim de agregar valor 

de acordo com os objetivos empresariais. 

Assim, observa-se que para alcançar a qualidade e a satisfação do cliente é 

necessária uma integração da produção e da logística para que se obtenham os 

objetivos desejados. De modo, imprescindível a utilização de um sistema de gestão 

empresarial, sendo implantada em diversos setores da organização.  

Compreende-se que existe um novo contexto para Gestão da Qualidade como 

Edson Paladini (2004, p. 39) afirma “[...] definida como o direcionamento de todas as 

ações do processo produtivo para o pleno atendimento do cliente”. Deste modo, é 

possível perceber que a evolução da produção e da qualidade sempre é continua, 

mas sem perder o objetivo básico no processo que é a atenção no cliente e a 

otimização no processo produtivo.  

Segundo Marshall o Programa 5S’s surgiu depois da Segunda Guerra Mundial pelos 

japoneses, pela necessidade que havia de produzir novamente o que se tinha 

perdido na guerra. O termo definiu-se de cinco palavras japonesas que tem por suas 

inicias a letra S. As palavras utilizadas para o termo são: Seiri, Seilton, Seisou, 

Seiketsu e Shitsuke. 

Antes de apresentar os resultados do estudo, optou-se por apresentar uma breve 

caracterização da fabrica, visto que, faze-se necessário primeiramente conhecer o 

processo produtivo do produto no caso, o vidro. 

O processo produtivo é realizado em fases sendo ele totalmente manual, na fabrica 

não tem a forma de um processo industrial com uma linha reta de produção.  



Inicialmente a matéria prima é fornecida pelas empresas que realizam coleta seletiva 

de materiais recicláveis, aonde a matéria já chega separada e limpa, em seguida os 

vidros (garrafas, pratos, copos e etc.) são encaminhados para a trituração, depois 

são deslocados para os fornos para que seja derretido a uma temperatura de 

1400°C, iniciando o processo de produção manual. 

Para começar a aplicação é preciso fazer uma reunião geral para expor as 

mudanças que serão feitas, citando o objetivo e os benefícios que o 5S’s traz a 

empresa e a todos os colaboradores. No caso da fabrica na aplicação do programa; 

os principais “S’s” que serão utilizados é o SEIRI que tem por finalidade arrumação 

do espaço, e o SEITON que diz respeito à ordenação, classificação ou 

sistematização. 

Com os colaboradores cientes a implantação inicia a partir do setor que acontece o 

derretimento da matéria prima até a separação dos produtos, pois existem materiais 

e muitos colaboradores circulando sem a padronização necessária para uma fábrica. 

Sendo esta indispensável para se obter uma logística favorável e adequada de 

qualidade, atingindo assim um nível de excelência em serviço. 

 

Resultados Preliminares 

O presente trabalho almeja demonstrar os benefícios que o programa 5S’s poderia 

causar na empresa, a fim de explorar alternativas viáveis para uma futura aplicação. 

O grande desafio para o sucesso da aplicação do programa é fazer todos os 

envolvidos participarem e terem a ciência que a implantação beneficia ambos os 

lados, os colaboradores, pois traz a eles organização, padronização e 

principalmente segurança no ambiente de trabalho e para a empresa que gera 

qualidade na mão de obra, produtividade e principalmente a satisfação de seus 

clientes. 
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