
  
- GLOSSÁRIO - 

 

Abaixo está o significado da algumas palavras e expressões que fazem parte do conteúdo do 
curso. 
 
5Ss - É uma filosofia (um objetivo de vida)que surgiu na década de 50 no Japão pós-guerra. 
A "Filosofia dos 5S" fez parte do esforço de reconstrução do país. Em japonês, o método foi 
chamado de 5Ss, pois as cinco palavras que representam cada fase começam com a letra S. 
Veja só:  

Seiri – Senso de Arrumação > Descarte 
Seiton – Senso de Ordenação > Organização 
Seiso – Senso de Limpeza > Limpeza 
Seiketsu – Senso de Asseio > Higiene 
Shitsuke – Senso de Autodisciplina > Ordem Mantida 
 

Achismo - neologismo (palavra nova na língua portuguesa). Apesar de não ser tipificado nos 
dicionários, é um termo popularmente utilizado quando se quer dizer que há uma suposição 
sobre determinado fato ou assunto, mas não se tem certeza, ou sustentação científica ou 
social. 

 
Acondicionado - Embalado, enfardado, empacotado. 
 
Acúmulo – amontoamento, aumento, acréscimo. Reunião de pessoas ou de coisas; 
ajuntamento.  
 
Arraigado - enraizado, radicado. 
 
Auto-sustentável - Capaz de sustentar-se, de manter-se por si mesmo, com os próprios 
recursos. 
 
Bottons – é um broche no qual há uma referência a alguma marca,  produto  ou serviço. 
 
Brainstorming - é uma técnica de idéias em grupo que envolve a contribuição espontânea 
de todos os participantes. Pode ser aplicado no processo de solução de problemas, 
identificando e selecionando as questões para geração de possíveis soluções. 
 
Budista - Pertencente ou relativo ao budismo.  Que é adepto do budismo. Budismo - Sistema 
ético, religioso e filosófico fundado por Siddhartha Gautama, o Buda (Ásia Central, 563-483 
a.C.), difundido por todo o L. asiático, e que consiste fundamentalmente no ensinamento de 
como, pela conquista do mais alto conhecimento, se escapa da roda dos nascimentos e se 
chega ao nirvana.  
 
Ciclo de renovação: Intervalo de tempo necessário para que haja a renovação de um 
recurso.  
 
 
Coerência – Ligação ou harmonia entre situações, acontecimentos ou idéias; relação 
harmônica; conexão, nexo, lógica. 
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Competência – É o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. É a capacidade de 
mobilizar recursos para um determinado fim. 
 
Consolidação - Ato ou efeito de consolidar, ou seja, tornar sólido, seguro, estável; de 
fortalecer, de reforçar. 
 
Constância - Qualidade de constante. Vigência, vigor. Firmeza de ânimo; perseverança, 
persistência, ânimo. 
 
Descarte – Ato ou efeito de descartar, ou seja, de deixar de usar ou jogar fora após o uso. 
 
Diagnóstico – Avaliação realizada para apoiar decisões finais da formulação e para 
preparação de um projeto atendendo a seus objetivos. 
 
Diagrama de causa e efeito - É um diagrama com aspecto semelhante a uma espinha de 
peixe, que organiza as sugestões referentes às possíveis causas de um determinado efeito, 
em grupos e subgrupos de idéias, o que possibilita análises por partes. 
 
Diretrizes – Conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo um plano, 
uma ação, um negócio. 
 
Download – palavra em inglês que significa que um determinado arquivo disponível na 
internet pode ser aberto ou salvo no computador. 
 
Drasticamente – radicalmente. 
 
Estresse - Conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, 
infecciosa, e outras, capazes de perturbar-lhe a homeostase, que é equilíbrio entre 
momentos de sucesso, realização e crises, ou desagregações.   
 
Fadiga - Cansaço, canseira, fatigamento. Condição em que um indivíduo acusa crescente 
desconforto e decrescente capacidade física e/ou mental, decorrendo ambos de atividade 
prolongada ou excessiva para a sua capacidade de tolerância. 
 
Filosofia - indagação racional sobre o mundo e as pessoas/seres humanos, com o propósito 
de encontrar a sua explicação última. 
 
Flip chart – cavalete de madeira em que são anexados blocos de papel para serem 
utilizados em aulas, palestra, exposições, avisos, etc.. 
 
Formalização - Realizar segundo as fórmulas ou formalidades. Executar conforme as regras 
ou cláusulas. 
 
Fragmento - Parte de um todo; pedaço, fração. 
 
Implantação - Introduzir; inaugurar; estabelecer. 
 

 2



  
- GLOSSÁRIO - 

 

Implementação - Dar execução a (um plano, programa ou projeto). Levar à prática por meio 
de providências concretas. 
 
Inspeção – Ato de observar, de inspecionar; vistoria.  
 
Interdependência - Dependência recíproca. 
 
Internalizados - Tornar interno; interiorizar. 
 
Interpessoal – Refere-se à capacidade de compreender as pessoas e de interagir bem com 
os outros. 
 
Intrapessoal – Refere-se à capacidade de conhecer-se e de estar bem consigo mesmo, de 
administrar os próprios sentimentos a favor de seus projetos. 
 
Layout – desenho ou arranjo físico, ou representação do arranjo físico  de um determinado 
ambiente ou produto. 
 
Manancial – Nascente de água; olho-d'água; fonte. Fonte perene e abundante. Origem, 
princípio, fonte. 
 
Monopolização – Ação ou efeito de monopolizar, ou seja, de explorar de maneira abusiva, 
vendendo sem concorrente. Possuir ou desfrutar em caráter exclusivo; tomar exclusivamente 
para si. 
 
Mutirão – Auxílio gratuito que prestam uns aos outros os membros de uma determinada 
comunidade, reunindo-se todos em proveito ou de um de seus membros, ou de todos.  
 
Ociosos - Que não trabalha; desocupado; inativo. Improdutivo, improfícuo, estéril. Supérfluo, 
desnecessário, inútil. 
 
Perpetuando – Tornando perpétuo; fazendo durar sempre, ou por muito tempo; eternizando. 
 
Potencialização – Tornar potente; reforçar. 
 
Precedida - que ocorreu antes de. Apresenta qualidade superior. 
 
Quadro 4Q1POC - Esse quadro é uma ferramenta utilizada para planejar a implementação 
de uma solução, sendo elaborado em resposta as questões a seguir:  

• O QUE: Qual ação vai ser desenvolvida? 
• QUANDO: Quando a ação será realizada? 
• POR QUE: Por que foi definida esta solução (resultado esperado)?  
• ONDE: Onde a ação será desenvolvida (abrangência)? 
• COMO: Como a ação vai ser implementada (passos da ação)? 
• QUEM: Quem será o responsável pela sua implantação? 
• QUANTO: Quanto será gasto?  
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Racionaliza – Torna racional. Torna reflexivo; inclina à reflexão. Torna mais eficientes os 
processos de (o trabalho industrial, agrícola, etc., ou a organização de empreendimentos, 
planos, etc.), pelo emprego de métodos científicos. 
 
Reciclagem – Atualização pedagógica, cultural, profissional, etc. Repetição de uma 
operação sobre uma substância com o fim de melhorar propriedades ou aumentar o 
rendimento da operação global. Tratamento de resíduos, ou de material usado, de forma a 
possibilitar sua reutilização. 
 
Recursos finitos – Meios esgotáveis, que se  esgotam, limitados. 
 
Recursos latentes – Meios potenciais, subentendidos. 
 
Recursos naturais – Fontes de riquezas materiais que existem em estado natural, tais como 
florestas, reservas minerais, etc. 
 
Renováveis – Que pode ser renovado. 
 
Seiketsu - palavra japonesa, que na prática dos 5S corresponde ao senso de higiene. 
Higiene é o senso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Neste são praticados 
todos os sensos anteriores da filosofia 5s, na vida pessoal e no ambiente, para garantir uma 
melhor qualidade de vida. Pode ser encontrado no Brasil com os nomes: saúde, 
aperfeiçoamento, asseio.  
 
Seiri – palavra japonesa, que na prática dos 5S corresponde ao senso de utilização 
(descarte). Esse senso é de utilidade, ou seja, separar as coisas úteis das inúteis, dando um 
destino para aquelas que, no momento e no ambiente atual, não são mais úteis. Vale 
esclarecer que inútil não significa que poderá ser jogado fora, e sim que no momento não tem 
utilidade naquele local específico. Pode ser encontrado no Brasil com os nomes: descarte, 
utilização, seleção. 
 
Seiso - palavra japonesa, que na prática dos 5S corresponde ao senso de respeito (limpeza) 
Esse senso é de respeito a tudo que está ao nosso redor - Objetos, equipamentos, 
instalações - e às pessoas. Terminada a etapa do senso de utilização, ficou somente o útil, e 
este deverá ser respeitado, pois qdo for preciso deverá cumprir seu propósito. Pode ser 
encontrado no Brasil com os nomes: inspeção, zelo.  
 
Seiton - palavra japonesa, que na prática dos 5S corresponde ao senso de organização 
(organização) A ordem é "pesquisa de layout", de forma a encontrar um lugar para cada 
coisa e manter todas as coisas sempre em seus devidos lugares. A organização é a etapa 
que mais contribui para o "gerenciamento visual". Pode ser encontrado no Brasil com os 
nomes: sistematização, arrumação.  
 
Senso – Faculdade de apreciar, de julgar, entendimento. Juízo, tino, siso, discrição, 
circunspeção. Faculdade de sentir ou apreciar; sentido. 
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Shitsuke - palavra japonesa, que na prática dos 5S corresponde ao senso de autodisciplina 
(ordem mantida). Autodisciplina significa autocontrole, nova atitude para ter e manter as 
habilidades de fazer as coisas certas. Argumentar sobre o caminho percorrido até o 
momento, os benefícios obtidos e a importância da continuidade. Uma vez obtido o 
comprometimento de todos os envolvidos, cumprir rigorosamente as regras.  
 
Sinalizados – Que estão com a sinalização correta. 
 
Suprimentos – Fornecimento, provisão. 
 
Taxa de crescimento da população – Índice que representa o crescimento de moradores 
de uma determinada região. 
 
Xintoísta - Relativo ao, ou que é adepto do xintoísmo, que é uma religião nacional do Japão, 
anterior ao budismo. 
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