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INTRODUÇÃO 

MÓDULO 1: INTRODUÇÃO  
 
Unidade 1: INTEGRAÇÃO E VISÃO GERAL DO CURSO  
 

Olá, caro(a) aluno(a). Este material destina-se ao seu uso como aluno(a) inscrito(a) no curso 
D-Olho na Qualidade - 5s para os Pequenos Negócios,  pela Internet, promovido pelo 
Sebrae. Conforme você já leu no Guia do curso, este é um recurso adicional do qual você 
dispõe para apoiá-lo(a) e está disponibilizado para download. Para facilitar o manuseio do 
material, seguir-se-á a seqüência estabelecida para o curso em módulos e unidades. O 
material está disponibilizado por tema, na 1ª unidade de cada assunto, indicando-se as 
unidades a que se refere. Nas  atividades educacionais propostas e realizadas com 
recursos tecnológicos especiais, você deve navegar no curso pela internet. Neste 
material, ao encontrar a palavra Atenção! vá ao ambiente do curso e localize a unidade e  
passo indicados. Você deve percorrer todos os passos e clicar em  Concluir no final de 
cada unidade. Quando todas as unidades de um mesmo assunto estiverem concluídas no 
ambiente do curso na internet, você terá acesso aos textos do próximo assunto para 
download. 
 
APRESENTAÇÃO DO CURSO 
 
Olá! Meu nome é Tôdy Oyo. Esse é o meu escritório. Está bem organizado, mas nem 
sempre foi assim. Aplicando o programa D-OLHO na Qualidade: 5Ss para os pequenos 
negócios, consegui deixá-lo em ordem. Mas, essa história você vai começar a conhecer logo 
após a apresentação do curso.  

 
Bem-vindo(a) ao curso D-OLHO na Qualidade – 5Ss para os pequenos negócios.  
 
Este curso tem o objetivo de mudar os hábitos de sua empresa, trazendo para a sua vida e a 
de todos que vivem e convivem à sua volta, um significado diferente. A prática do programa 
D-OLHO na Qualidade pode proporcionar um cotidiano com menos desperdício, mais 
organizado, mais limpo e claro, mais transparente, mais sincero e disciplinado. 
Características necessárias para o dia-a-dia pessoal e profissional. Ao adotar esse método, 
você terá possibilidades de mudar ou melhorar a sua organização, o seu convívio com 
outros e os resultados obtidos até agora. 
 
 As organizações precisam de rapidez, agilidade e diferenciais em seus produtos e serviços. 
O programa D-OLHO na Qualidade trará uma nova cara e determinação ao seu negócio, 
pois sua aplicação produz resultados muito positivos. 
 
O curso será dividido em 7 módulos a serem estudados num período de até 30 dias. Os 
módulos serão disponibilizados à medida que você for realizando-os. 

• Módulo 1: Introdução  
• Módulo 2: Preparando o ambiente  
• Módulo 3: Implantando o D-OLHO   
• Módulo 4: Praticando o descarte e a organização  
• Módulo 5: Praticando a limpeza e a higiene  
• Módulo 6: Praticando a "ordem mantida"  
• Módulo 7: Perpetuando a prática  

 
Você poderá fazer a implantação do programa durante o curso, à medida que realizar os 
planejamentos para a implantação, ou depois que finalizá-lo. 
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VISÃO GERAL DO MÓDULO E INTEGRAÇÃO 
 
 
Organizar a minha empresa foi fácil. Isso, depois de aprender a praticar os 5Ss, participando 
do programa D-OLHO na Qualidade: 5Ss para os pequenos negócios. Na verdade, iniciei 
essa prática durante o curso. Você poderá fazer o mesmo! 
 
No módulo 1, além de conhecer a origem, a evolução e o significado do programa D-OLHO 
na Qualidade, você terá, também, a oportunidade de refletir sobre a situação de sua 
empresa e identificar o que precisa mudar em relação aos pontos tratados no programa 5Ss. 
Você poderá ainda, compreender a importância das mudanças pessoais e organizacionais 
propostas. Vamos lá? 
 
Lembre-se:  
- Caso precise de ajuda, o tutor estará à sua disposição. 
- Ao final de cada módulo, passe pela Midiateca para conhecer as sugestões de links e 

materiais complementares referentes ao que estudou. 
 
Você já conhece os colegas de curso? Ainda não?! Trabalhar em equipe é muito importante. 
Sugiro que se apresente no fórum. Será que tem alguém que atua no mesmo ramo que 
você? E então? 
 
Ah, por falar em apresentação, mais adiante, no módulo 4, quando estudaremos o primeiro 
senso, você irá conhecer um grande amigo meu: o mestre Im Pan Tan Dum. Foi ele que, 
durante o curso, me ajudou a entender e colocar em prática, em minha empresa, o programa 
D-OLHO na Qualidade: 5Ss para os pequenos negócios. Com sua vasta sabedoria, nos 
ajudará na compreensão da filosofia que fundamenta a prática dos 5 sensos. 
 
Antes de fazer sua apresentação, veja algo que foi preparado especialmente, para você! 
 
 
 
 
De tudo, ficaram três coisas:  
A  certeza de que estamos sempre começando...  
A  certeza de que precisamos continuar...  
A  certeza de que seremos interrompidos antes de  
terminar...  
Portanto, devemos:  
Fazer da interrupção, um caminho novo...  
Da queda, um passo de dança...  
Do medo, uma escada...  
Do sonho, uma ponte...  
Da procura, um encontro...  
 
Fernando Pessoa 
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O programa D-OLHO na Qualidade traz uma metodologia que busca sensibilizar e mostrar 
que é possível, a partir da mudança de atitude de cada um, melhorar o ambiente e a 
qualidade de vida de todos. Você já pensou sobre as mudanças a serem realizadas em seu 
ambiente? Refletiu sobre a situação atual? Nesse sentido, as questões, a seguir, poderão 
ajudar:  
 
- Como está meu ambiente?  
 
- Ambiente? Qual ambiente?  
•  O ambiente de trabalho.  
•  O ambiente de lazer.  
•  O ambiente familiar.  
•  O ambiente interno (EU)  
 
Existe desperdício? 
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Unidade 2:  Origem e significado do Programa D-OLHO na Qualidade  
 
 
Em nossa sociedade, sempre observamos determinadas situações de desperdício, e, muitas 
vezes, não refletimos sobre esse fato. Vamos fazer isso, agora? 

- Existe desperdício no mundo? 
- Existe desperdício em nosso país? 
- Existe desperdício em nossa organização? 
- Existe desperdício em nossa casa? 
- Existe desperdício em nós mesmos? 

 
 
Para enriquecer suas reflexões sobre desperdício, leia o a seguir: 
 
 
 
TEXTO 1: AÇÕES NO PRESENTE QUE GARANTEM O FUTURO 
 
A Terra possui recursos naturais finitos, sendo alguns renováveis, outros não. As pessoas 
necessitam desses recursos para sobreviver.  
 
Considerando que grande parte desses recursos possui um ciclo de renovação muito mais 
longo do que o ciclo de vida das pessoas, e também a aceleração da taxa de crescimento da 
população, podemos concluir que a tendência é que alguns desses recursos venham a 
faltar.  
 
O quadro a seguir indica claramente o crescimento da população 
 
Tempo necessário para acrescentar mais 1 bilhão à população mundial 
 
Ordem: 
Primeiro bilhão / Segundo bilhão / Terceiro bilhão / Quarto bilhão / Quinto bilhão / Sexto 
Bilhão 
 
Tempo necessário: 
2.000 anos / 100 anos / 30 anos / 15 anos / 11 anos / 13 anos 
 
Ano em que atingiu (projeção) 
1830 / 1930 / 1960 / 1975 / 1986 / 1999 
 
É importante salientar que essas projeções, feitas em 1980 e 1992, foram confirmadas, pois 
a população atingiu valores muito próximos do esperado.  
 
Dentre vários, iremos citar dados de um dos recursos naturais utilizados diariamente por 
todos, a água. A água em quantidade e qualidade é fator de sobrevivência do homem, 
evitando-se, com seu uso, 80% das doenças humanas. Apenas 0,6% da água no mundo é 
água doce disponível naturalmente.  
 
O desperdício e a poluição das águas podem inviabilizar sociedades e mesmo nações 
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inteiras, caso não sejam combatidos.  
 
O meio ambiente é um manancial de recursos latentes, pouco utilizados, importantes de 
identificar e valorizar economicamente. Não podemos esquecer que o conceito de recurso 
está condicionado a variáveis históricas e culturais e ao próprio desenvolvimento 
tecnológico. Os recursos naturais não são dados constantes, são um fragmento do meio 
ambiente. Pare um instante, analise como você utiliza esses recursos no seu dia-a-dia e que 
ações poderá adotar hoje para garanti-los no futuro.  
 
 
 
Independente do espaço, o desperdício atinge a todos, seja em longo ou em curto prazo. A 
abordagem a respeito da água, no texto 01, ilustra bem essa situação, não é mesmo? 
 
A propósito, como está sendo a utilização desse e de outros recursos em sua organização?  
 
Já observou alguma situação de desperdício?  
 
E por falar em desperdício, de uma maneira geral, você sabe qual a situação no Brasil? 
Quer saber? Então, vá até o ambiente do curso e participe da atividade que está no passo 
02 desta unidade. 
 
A reflexão sobre a utilização dos recursos naturais, certamente, favorece a percepção sobre 
o que deve ser mudado em sua organização, não é verdade? No entanto, identificar 
mudanças a serem realizadas não é suficiente. O grande desafio é promover ações que 
resultem em novas práticas, novos hábitos, ou seja: uma nova filosofia ambiental.  
 
Entenda a contribuição do programa D-OLHO na Qualidade, para uma nova filosofia pessoal 
e organizacional, lendo o texto a seguir:  
 
 
TEXTO 2 - O INÍCIO E A PRÁTICA DO PROGRAMA D-OLHO NA QUALIDADE 
 
O Programa D-Olho na Qualidade, envolve as seguintes práticas e fases: Descarte, 
Organização, Limpeza, Higiene e Ordem mantida, e deriva de cinco palavras japonesas, 
SEIRI (Descarte); SEITON (Organização); SEISO (Limpeza); SEIKETSU (Higiene), 
SHITSUKE (Ordem mantida). É, na verdade, um objetivo de vida, uma filosofia que surgiu na 
década de 50 no Japão pós-guerra. A "Filosofia dos 5S" fez parte do esforço de 
reconstrução do país.  
 
O Japão é considerado o país de origem desta filosofia, devido sua grande freqüência e 
prática. Mas é possível encontrar diversas sociedades, tribos, famílias ou pessoas 
praticando a essência dos 5S, evitando os pequenos desperdícios, respeitando o meio 
ambiente e o próximo, valorizando o bem-estar e a vida saudável. Ao conhecermos mais 
sobre seu significado, descobrimos sempre um novo entendimento, um novo alcance, um 
novo aspecto. Este estudo leva-nos a limites cada vez mais distantes, permitindo-nos a 
descoberta de novos valores. Até que ponto chegaremos não é possível dizer 
antecipadamente, mas é uma busca constante de novas realizações e de novas satisfações.  
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Descartar, organizar e limpar, por si só, já são ganhos. E por mais que isso faça parte do 
nosso dia-a-dia, sempre conseguimos descartar, organizar e limpar um pouco mais, o que é 
bom para nossa própria realização. Mais do que isso, quando esses conceitos são 
internalizados, podemos aplicá-los a nós próprios, ao nosso interior.  
 
Há quem diga que praticar o programa D-Olho na Qualidade é praticar "bons hábitos" ou 
"bom senso". Apesar da simplicidade dos conceitos e da facilidade de aplicação na prática, 
sua implantação efetiva não constitui uma tarefa simples, porque a essência dos conceitos é 
a promoção de mudança de atitudes e hábitos das pessoas pela convivência e experiência 
ao longo de suas vidas.  
 
De repente, ao tomar conhecimento desses conceitos tão óbvios, sentimo-nos seduzidos a 
iniciar já a sua implantação. Mas, certamente, as atitudes e hábitos decorrentes da prática 
do D-Olho na Qualidade vão se chocar com os hábitos e atitudes incorporados à nossa 
maneira de agir.  
 
Um aspecto crítico na implantação é a dificuldade de "romper" com os conceitos e 
preconceitos arraigados em nós. É preciso dar suporte àqueles que estão conseguindo 
romper e ajudar os que ainda não o fizeram, para que possam seguir a mesma direção dos 
outros. Esse rompimento precisa ser espontâneo para que tenha condições de se perpetuar, 
removendo de forma definitiva velhos hábitos e atitudes e substituindo-os por outros.  
 
Portanto a implantação do  Programa D-Olho na Qualidade precisa ser sistematizada e 
planejada em todos os passos, se quisermos garantir a longevidade da mudança. 
 
 
 
Atividade 
 
 
Atenção! Você tem uma atividade a realizar no Ambiente do Curso, no passo 04 da 
Unidade 2 – Origem e significado do Programa D-OLHO na Qualidade, do Módulo 1 -  
Introdução. 
 
 
 
ENTENDENDO OS 5Ss 
 
Vamos relembrar o significado dos 5Ss?  
 
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 
 

Unidade 2: Origem e significado do Programa D-OLHO na Qualidade  
 

6



 

Módulo 1 
INTRODUÇÃO 

Os 5Ss têm relação com as várias fases do programa D-OLHO na Qualidade. É possível 
perceber as ações a serem realizadas durante a implantação, contudo é importante 
conhecer a filosofia dos 5Ss, compreender e refletir sobre o significado de cada um dos 
sensos; uma vez que, as mudanças no ambiente implicam em mudanças de hábitos e de 
atitudes.  
 
Leia os textos 3: "A REMOTA ORIGEM DA FILOSOFIA 5Ss" e  
texto 4: " COMPREENDENDO OS CINCO SENTIDOS E ALGO MAIS." 
 
 
 
Texto 3  -  A REMOTA ORIGEM DA FILOSOFIA  5S  
 
A origem remonta aos templos budistas e xintoístas no oriente antigo, nos quais, segundo se 
conta, um discípulo de mestre-monge passava por etapas-chave antes de se tornar 
definitivamente monge.  
 
Na primeira etapa, ao chegar, o discípulo era convidado a descartar todos os sentimentos, 
pensamentos e bens materiais que não teriam utilidade na nova vida que se iniciava. Dessa 
forma, por exemplo, seus pertences pessoais inúteis (roupas, acessórios etc.) e seus 
pensamentos impuros eram deixados ao entrar no templo. O desperdício - ter consigo ou 
para si algo que não lhe tem utilidade - era considerado uma ofensa, já que a 
natureza/Deus, ao oferecer o recurso, o faz para uma finalidade justa.  
 
Para viver a nova vida, disciplina e novos hábitos eram importantes. Para uma boa 
convivência em um ambiente de recursos escassos, a organização era fundamental. Por 
isso na segunda etapa o discípulo era convidado a conhecer e praticar a disciplina dos 
horários e a identificação dos locais e utensílios para que todos pudessem compartilhar e 
incorporar hábitos que facilitassem a vida conjunta, praticando o respeito ao outro.  
 
Vencidas essas etapas, o discípulo passava por um processo de limpeza e purificação, que 
incluía jejum, sua limpeza física e a prática de manter limpos (evitar sujar) todos os espaços. 
Nesse momento, seus cabelos eram raspados, para simbolizar a "passagem".  
 
Na quarta etapa, os pensamentos e hábitos do discípulo entravam em uma etapa de 
"higienização". Por meio de prática e reflexão, ele era estimulado a manter pensamentos e 
atitudes pró-ativos e positivos, que garantissem a saúde mental e corporal sua e do grupo.  
 
Na quinta e última etapa, o discípulo então se tornava monge e era convidado a manter e 
melhorar sua prática dos aspectos anteriores. Para tanto, uns apoiavam os outros em 
relações mestre-discípulo, a fim de garantir a disciplina e a persistência para melhorar a 
maneira de sentir, agir e ser.  
 
 
Texto 4  -  COMPREENDENDO OS CINCO SENTIDOS E ALGO MAIS  
 
Para a execução e êxito do programa, é importante compreender e refletir sobre o 
significado de cada um dos cincos sensos, bem como sobre conceitos novos de gestão 
ambiental.  
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SEIRI: 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 a pena 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: organização, utilização, seleção, classificação.  
 
SEITON: 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.  
 
SEISO: 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.  
 
SEIKETSU: Senso de higiene (higiene). Higiene é o senso para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. Nele são praticados todos os sensos anteriores, na vida pessoal e no 
ambiente, para garantir uma melhor qualidade de vida. Pode ser encontrado no Brasil com 
os nomes: padronização, saúde, aperfeiçoamento, asseio.  
 
SHITSUKE: 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.  
 
Meio ambiente: Arredores no qual uma organização opera, incluindo ar, água, solo, 
recursos naturais, flora, fauna, homem e suas relações. Arredores, no contexto, estendem-
se de dentro da organização para o sistema global (ISO/WD 14.031 2) ou conjuntos de 
condições, leis, influência e interações de ordem física, química e biológica que permitem, 
abrigam e regem a vida em todas as suas formas. O meio ambiente é um potencial de 
recursos ociosos ou mal aproveitados. Sua inclusão no horizonte dos negócios, de forma 
auto-sustentável, como algo que melhora, agrega, educa, pode resultar em atividades que 
proporcionem lucro ou pelo menos se paguem, como água e outros recursos naturais. 
Reciclar resíduos, por exemplo, é transformá-los em produtos com valor adicionado. 
Conservar energia é reduzir custos, e assim por diante!  
 
 
 
ATIVIDADE 
 
 
 
Atenção! Agora que você já leu os textos 3 e 4, refaça a atividade que agora pode ser 
encontrada, no ambiente do curso, no  passo 06, unidade 2 deste mesmo módulo. 
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Estamos quase chegando ao final do módulo 1. Antes, quero lhe falar sobre os avanços que 
consegui em minha empresa, com a implantação do programa D-OLHO na Qualidade.  
 
Conheça as vantagens da Implantação lendo o texto abaixo: 
 
 
 
 
POR QUE IMPLANTAR O D-OLHO NA QUALIDADE  
 
  Melhoria do ambiente de trabalho 

- As pessoas passam a se orgulhar daquilo que fazem. 
- O clima nas relações interpessoais torna-se mais saudável. 
- O resultado obtido pelos trabalhos em equipe eleva o moral das pessoas. 
- Reduz os poluentes no trabalho e na vizinhança.  
- Otimiza o tempo das pessoas, possibilitando mais momentos para o lazer e o convívio 

familiar. 
- Contribui para a preservação do meio ambiente. 
- Reduz as perdas com acidentes no trabalho. 

 
Geração de resultados e ganhos 

- Reduz o retrabalho. 
- Aumenta a produtividade nas tarefas. 
- Melhora a imagem da organização perante os clientes 
- Cria o hábito de medir tudo o que se faz. 
- Racionaliza a alocação de recursos humanos, físicos e financeiros. 
- Reduz os custos dos serviços para os clientes. 

 
Desenvolvimento das pessoas 

- Percepção da possibilidade de crescimento pessoal e profissional. 
- Incentivo à criatividade. 
- Redução do nível de estresse. 
- Melhoria das relações humanas. 
- Potencialização do trabalho em equipe. 
- Redução dos acidentes pessoais. 
- Conscientização ambiental dos colaboradores. 
- Relacionamento de parceria com a comunidade. 
- Melhoria da auto-estima. 

 
 
 
Atividade : “Viagem mental” 
 
 
Atenção! Vá até o ambiente do curso e faça esta atividade, ela está na Unidade 2 passo 08. 
* Nessa atividade, você precisará de caixas acústicas. 
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Durante o módulo 1, você teve a oportunidade de perceber, por meio dase leituras, que o 
programa D-OLHO na Qualidade  fundamenta-se em uma filosofia que abrange não só o 
ambiente físico. O objetivo desta atividade, foi enriquecer sua reflexões nesse sentido. 
 
As mudanças interiores são essenciais para a adoção de novas práticas, não é mesmo? 
 
A atividade mental, certamente, suscitou reflexão sobre suas práticas e posturas, no seu dia-
a-dia. Será que você está contribuindo para a melhoria do seu ambiente? Pense sobre isso, 
antes de realizar o exercício 1. 
 
Quando comecei o curso D-OLHO na Qualidade, passei a observar mais o meu ambiente, 
para que pudesse incorporar os 5Ss à minha prática. Nesse sentido, situações cotidianas 
podem nos ajudar a refletir sobre a mudança de atitudes e hábitos. 
 
Suponhamos uma situação que, em algum momento, ocorreu ou possa ocorrer em seu 
ambiente: 
 
 
Atenção! Vá até o ambiente do curso na Unidade 2, nos passos 10, 11, 12 e 13 e faça os 
exercícios 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Chegamos ao final do módulo 1. Neste módulo, você teve a oportunidade de: 
•  Conhecer a origem, a evolução, o significado do programa D-OLHO na Qualidade: 5S para 
os pequenos negócios;  
•  Identificar as vantagens que você pode alcançar com a implantação do programa D-OLHO 
na Qualidade ;  
•  Compreender a importância de mudar hábitos e atitudes, para melhorar a qualidade do 
ambiente. 
 

Que bom, cumprimos a primeira etapa! Conto com você, no módulo 2! 
 
Se tiver alguma dúvida, consulte o Guia, na lapela superior da tela. 
 
Até lá! 
 
 
Um lembrete para você! No ambiente do curso pela internet, você deve clicar em todos os 
passos da unidade que está estudando e, no último passo (final da unidade), clicar no botão 
Concluir. É um procedimento que lhe permitirá ter acesso a uma nova unidade, deste 
mesmo assunto e à possibilidade de fazer o download deste novo conteúdo. 
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