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MÓDULO 4: PRATICANDO O DESCARTE E ORGANIZAÇÃO  
 
Unidade 1: DESCARTE  
 
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 
 
Olá! Estamos no módulo 4. A partir de agora, além de estudar, você poderá dar início à 
prática dos 5Ss*. 
 
Nesse módulo, você terá condições de compreender e implementar as fases de Descarte* e 
Organização do Programa D-Olho na Qualidade em sua empresa, a partir da mudança nos 
hábitos e atitudes das pessoas. 
 
Chegou a hora de você conhecer o meu amigo.Agora que começaremos a estudar os 
sensos*, contaremos com a ajuda do grande  mestre Im Pan Tan Dum. Lembra-se que falei 
sobre ele, no início do curso? Então, foi ele quem ajudou na implantação* do Programa D-
Olho na Qualidade em minha empresa e irá lhe ajudar também!  
 
 
DESCARTE* 
 
Olá! Eu sou o amigo do Tôdy Oyo. Meu nome é Im Pan Tan Dum.   Fui eu quem o ajudou a 
organizar a empresa, sugerindo e acompanhando a implantação* o Programa D-Olho na 
Qualidade: 5Ss* para os pequenos negócios. Eu acompanhei o meu amigo na implantação* 
dos sensos*.  
 
Como o primeiro senso* tem início nesse módulo, a partir de agora, estaremos juntos: eu, 
você e o Tôdy. 
 
Vamos começar os estudos da unidade 1 do módulo 4? 
 
Nessa unidade, você irá estudar o Descarte* e sua importância na contenção do 
desperdício. O que a palavra Descarte* significa para você? 
  
Você já pensou sobre a importância do Descarte* em sua empresa? E em casa? Será que 
ele contribui para a melhoria desses ambientes? Como? 
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Para lhe ajudar a pensar sobre isso, preparei alguns questionamentos: 

- Tudo que guardamos ou deixamos na empresa tem utilidade? 
- O nosso guarda-roupa está apenas com os itens que utilizamos? 
- Pensamos apenas o que é útil para a nossa vida, para a nossa alegria? 
- Achamos com rapidez e facilidade as coisas  de que precisamos em nossa empresa? 
- Essas coisas ficam bem guardadas, nos  locais ideais? 

 
Essas e outras inúmeras perguntas nos acompanham até este momento, porque, a partir 
delas, iremos revolucionar nossas vidas, rotinas, empresas e até mesmo clientes. 
 
Vamos acabar com o desperdício, a falta de tempo, a desorganização, o “achismo*” etc. 
 
É hora de mudar para melhor, de otimizar a nossa vida! Vamos lá? 
 

"CADA PESSOA DEVE SABER DIFERENCIAR O ÚTIL DO INÚTIL". 
 

"SÓ O QUE TEM UTILIDADE IMEDIATA DEVE ESTAR NA ÁREA DE TRABALHO". 
 

"SOMENTE A QUANTIDADE CERTA DEVE ESTAR DISPONÍVEL". 
 
Na rotina diária de cada pessoa, há várias atividades que necessitam de recursos como 
materiais, máquinas, métodos etc, para sua realização. O dinamismo e a diversidade das 
atividades proporcionam a substituição ou troca dos recursos necessários no dia-a-dia da 
empresa. 
 
Você por acaso entulha coisas, escondendo-as dentro das gavetas? 
 
Dentro da empresa, muitas coisas que não são utilizadas vão para dentro dos armários, para 
a parte mais alta da estante, para os corredores ou cantos de salas? ("Em cima de ...", 
"embaixo de ...", "atrás de ..." etc.). 
 
Existe, na empresa, alguma máquina ou equipamento quebrado, que não tem serventia? 
 
Imagine a quantidade de atividades executadas por uma pessoa, os recursos que sobram 
dessas atividades e que vão se acumulando nas organizações e nas casas. Calcule esse 
volume somando os acúmulos* de todas as pessoas da empresa e de casa ao longo dos 
anos. 
 
Tody Oyo: Pois é Im Pan Tan Dum, muitas vezes o acúmulo* é feito dentro das cabeças das 
pessoas, com "idéias antigas" ocupando espaço, atrapalhando as novas idéias e atitudes. 
 
O Descarte* consiste em eliminar tudo o que não é útil naquela atividade, naquele momento, 
permitindo, assim, concentrar esforços somente no que é útil. 
 
É bastante comum as pessoas pensarem que Descarte* significa jogar fora o que não tem 
serventia. No entanto, o significado é separar o que não é útil no momento. O que é inútil 
para um setor ou pessoa, pode ser útil para outra pessoa, setor ou mesmo para outra 
empresa. 
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Qual o tempo de decomposição natural dos materiais, você imagina? 
 
O tempo de decomposição de resíduos orgânicos é muito pequeno, mas isso não ocorre 
com outros tipos de materiais, como pode ser observado a seguir. 
 

Material Tempo de decomposição 
  

Lixo orgânico Alguns dias
Papel 3 a 6 meses
Pano 6 meses a 1 ano
Chiclete 5 anos
Filtro de cigarro 5 anos
Madeira pintada 13 anos
Nylon Mais de 30 anos
Garrafa pet e outros plásticos Mais de 100 anos
Latinhas, metais Mais de 100 anos
Vidro 1.000.000 de anos
Pneu, borracha Indeterminado

 
Vamos pensar duas vezes onde colocamos tudo o que é inútil, verificando a possibilidade de 
torná-lo novamente útil com a reciclagem*! É hora de arregaçar as mangas. Vamos ao 
Descarte*! 
 
Transformar o inútil em útil não é algo tão simples. O sucesso depende, antes de tudo, de 
um bom planejamento.  
 
Agora que você já sabe que Descarte* não é simplesmente jogar fora o que não tem 
serventia, prepare um bom plano. O texto a seguir, poderá ajudá-lo.  
 
Para auxiliar no planejamento, consulte o “Manual de Ferramentas da Qualidade”, na 
midiateca.  
  
 
 
Texto 1: PLANO DE EXECUÇÃO DO DESCARTE* 
 
Para você garantir o sucesso do Descarte*, é necessário elaborar um planejamento de todas 
as atividades que fazem parte dele, procurando determinar o nível a que se deseja chegar e 
em que prazo. 
 
O planejamento deve ser claro e evitar expressões abstratas como "execução do mutirão* 
do Descarte*", sendo importante especificar cada atividade, utilizando como ferramenta o 
plano de ação 4Q1POC.  
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A lista de verificação é um instrumento que auxilia a prática do Descarte*, assim como o 
resultado do diagnóstico* realizado nas áreas. 
 
Capacitar todas as pessoas para a execução do Descarte* é a chave para o sucesso do 
programa, e o quadro a seguir ajudará na classificação do útil e do inútil. 
 

 
 
Portanto, reúna sua Equipe de Apoio do D-OLHO e organize uma reunião para o lançamento 
do Descarte*. Caso queira, utilize o cartaz modelo existente na midiateca  (D-OLHO – Cartaz 
DESCARTE*), ele deverá ser distribuído em pontos estratégicos da empresa, após o 
lançamento oficial junto aos colaboradores da Empresa.  
 
Após o início do Descarte*, surgem os primeiros objetos inúteis, que devem ser removidos 
para uma "área de descartados". Os equipamentos e outros objetos de difícil transporte 
deverão ser devidamente identificados até que seja possível transportá-los. 
 
A área de descartados não é sinônimo de bagunça. Para evitar que isso aconteça, deverá 
ser totalmente identificada, facilitando a classificação dos materiais, no mínimo, conforme o 
quadro a seguir. 
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Na área de descartados existem muitas coisas ainda úteis para outras áreas/pessoas da 
empresa. Estabeleça um prazo para que todos a visitem e possam verificar a existência de 
algo útil para seu trabalho ou área.  
 
Utilize o modelo de formulário abaixo para apresentar o “ balanço” aos funcionários: 
 

D-Olho 
Nome da empresa: 
Balanço dos descartados 

Classificação 

Data Discriminação Qte. Transferir 
de setor 

Material 
a ser 

vendido

Material para 
recuperação Lixo 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
Importante: 
Após a apresentação do “balanço” de descartados, defina prazos, de acordo com a 
realidade de sua empresa, para que todos possam cumprir o que foi decidido sobre a 
destinação de cada material. Lembre-se: a área de descartados estará sempre em 
“renovação”, recebendo novos materiais, portanto haverá necessidade de espaço para 
acomodá-los. 
 
 
 
 
Além das leituras que já realizou, observe as dicas que preparamos para  lhe ajudar a 
elaborar o plano de execução. 

• Definir um responsável pela área de descartados. 
• Existindo interesse por algum item, deverá ser informado ao responsável pela área de 

descartados, para que seja imediatamente identificado. 
• É possível que alguns itens sejam úteis em mais de um setor, ficando a cargo do 

responsável pela área de descartados, uma pessoa-chave para o empresário, definir 
a prioridade da Organização. 
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• O responsável deverá fazer um controle (balanço) das entradas e saídas de todo 
material que passar pela área de descartados. Isso ajudará o controle da 
Organização, principalmente quando existirem móveis sendo descartados. 

• Esse balanço deverá ser apresentado aos colaboradores na etapa de autodisciplina, 
buscando um impacto motivacional. 

• Criar padrões para execução do Descarte*. 
 
 
EXERCÍCIO 1 
 
 
Atenção! Você tem um EXERCÍCIO a realizar no ambiente do curso, no passo 10 da 
Unidade 1 – Descarte, do Módulo 4 -  Praticando o descarte e a organização. 
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Unidade 2: ORGANIZAÇÃO  
 
 
O primeiro senso* você tirou de letra! Está pronto para organizar o que descartou?  
 
Nessa unidade, você irá aprender sobre a importância da Organização para a continuidade 
do Programa 5Ss* – uma vez que esse é o senso* que dará suporte às demais fases; bem 
como elaborar um quadro com o plano de execução da Organização. Vamos lá? 
 
Antes de preparar o plano de execução da Organização, é essencial que você tenha em 
mente as principais ações a serem realizadas nesse senso*. Nesse sentido, o texto 2 poderá 
ajudá-lo. Leia-o: 
 
 
 
 
Organização 
 
Não há mais lugar para desordem e improvisação. Os prejuízos são enormes: tempo, 
energia, materiais, dinheiro... E, se alguém defender a bagunça como "patrimônio nacional", 
mostre que, na sua empresa, a ordem é facilitar tudo. 
 
As empresas precisam ser lucrativas e racionais. Cada minuto perdido na busca de uma 
ferramenta, de um documento, seja do que for, nunca será recuperado. 
 
Não existe clima para a mudança, para a qualidade, onde não existe ordem. 
 
O principal lema da Organização é "encontrar um lugar para cada objeto e manter todos os 
objetos sempre em seus devidos lugares". 
 
Essa Organização consiste em arrumar as coisas que restaram após o Descarte*. É uma 
das fases mais importantes, suportando as demais do Programa D-Olho na Qualidade – 
Descarte*, limpeza (respeito), higiene e ordem mantida (autodisciplina). 
 
 
 
 
Agora, você vai ter acesso a alguns tópicos que ajudarão na compreensão e execução da 
organização do material descartado. 

• Um é melhor 
Procure manter próximo ao trabalho apenas o estritamente necessário para sua 
realização no momento, ou seja: uma caneta, um termômetro, uma ferramenta, uma 
tesoura, um bloco de notas fiscais, conforme o caso. 

• Organize segundo a freqüência de uso 
Uma maneira de decidir o lugar onde se colocam os objetos é basear-se na 
freqüência com que são utilizados. Utilize, para isso, o quadro do texto 1 . "Plano de 
execução do Descarte*". 

• Controle visual 
O controle visual consiste em realizar aperfeiçoamentos contínuos, com o objetivo de 
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facilitar o cumprimento das disposições definidas na empresa. Por exemplo, mesmo 
definido o lugar da lixeira, haverá o risco de cada pessoa interpretar de forma 
diferente qual o local correto. No entanto, quando demarcado no chão, ou por uma 
placa indicativa, torna-se fácil para todos manter a lixeira no seu lugar e fazer o seu 
controle visual. Com etiquetas, avisos, cartazes é possível informar tudo o que foi 
organizado, desde o conteúdo das pastas dos arquivos, nos escritórios, até as 
instruções mais diversas, alertas, uso de equipamentos. Não se sinta constrangido 
em investir na visualização, você só ganha com isso! 

• Um lugar para cada coisa 
Todos os objetos que restaram após o Descarte* são úteis e merecem um lugar na 
Organização, o qual deve ser identificado visualmente. Objetos com nomes diferentes 
devem ser armazenados em locais diferentes. A habilidade a ser desenvolvida é a 
pesquisa do layout* (encontrar o melhor local e disposição para a área). Estabelecer 
uma demarcação, criando um endereço para cada objeto, definindo áreas de 
circulação, de armazenamento etc. 

• Elimine as tampas e portas 
Os armários, estantes e "quartinhos" com portas tornam-se refúgios para objetos 
inúteis e contribuem para a desorganização. Portanto, sempre que possível, elimine 
as portas e tampas. Assuma a mudança de hábito. Arrisque-se, assim você poderá 
ter mais sucesso na revolução que está fazendo na empresa e nas pessoas! 

 
 
EXERCÍCIO 2 
 
 
Atenção! Você tem um EXERCÍCIO a realizar no ambiente do curso, no passo 04 da 
Unidade 2 – Organização, do Módulo 4 -  Praticando o descarte e a organização. 
 

 
 
Sem a Organização não é possível continuar a implantação* do Programa D-Olho, não é 
verdade? 
 
Lembre-se: “organizar é encontrar um lugar para cada objeto e manter todos os objetos 
sempre em seus devidos lugares".  
 
Vamos elaborar o PLANO DE EXECUÇÃO? 
 
A etapa da Organização é uma atividade de pesquisa do layout* adequado para o ambiente 
e todos os objetos que o compõem. Na prática do Descarte*, foram retirados todos os 
objetos inúteis; agora é preciso organizar os objetos úteis, para facilitar o acesso até cada 
um deles. 
 
Nessa etapa, torna-se importante a colaboração de todos com sugestões e debates de 
melhorias no layout* da empresa e dos objetos. Cada área da empresa deverá se reunir e 
apresentar sugestões de melhorias para facilitar o acesso aos objetos quando necessário. 
 
Inicie pela análise dos móveis e disposição das coisas nas áreas comuns da empresa ou 
naquelas onde ocorrem os "momentos da verdade", procurando melhorar o conforto e o 
tempo de atendimento para os clientes. 
 

Unidade 2: Organização  
 

8



 

Módulo 4 
      PRATICANDO O DESCARTE E ORGANIZAÇÃO 

Elaborar um plano de execução da Organização para as áreas comuns, que deverá ser 
desenvolvido em equipe e coordenado pela equipe de apoio. Leve em consideração o 
diagnóstico* e as situações documentadas por fotografias ou filme.  
 
Após a Organização das áreas comuns, terá início a Organização de cada área, com 
coordenação do respectivo responsável. 
 
Lembre-se que para o lançamento desta fase (Organização), será importante reunir sua 
Equipe de Apoio do D-OLHO e organizar uma reunião. Está disponível na midiateca  o 
cartaz respectivo (D-OLHO – Cartaz ORGANIZAÇÃO) para download*, ele deverá ser 
distribuído em pontos estratégicos da empresa, substituindo o da fase anterior 
(DESCARTE*), após o lançamento oficial junto aos colaboradores da Empresa.  
 
 
Sei que está preparado para elaborar o plano de execução, no entanto, ainda tenho algumas 
informações interessantes que irão auxiliá-lo.   
 
No plano de execução da Organização de cada área, alguns aspectos deverão ser 
considerados, tais como: 
 
1) CONTROLE VISUAL 
É por meio da visão que controlamos 80% das informações que atingem nosso cérebro. 
Percebe-se, assim, que um controle visual facilita a execução de movimentos corretos.  
Para facilitar a mudança dos hábitos, é importante que sejam feitas indicações de:  

Áreas de circulação (em algumas situações, poderão ser 
utilizados pisos de cores diferentes, faixas pintadas, fitas 
adesivas);  
• Quantidade e conteúdo das caixas, arquivos, 

armários, prédios, reservatórios, gavetas;  
• Local de armazenagem, altura do empilhamento, 

capacidade máxima de armazenagem de 
instrumentos, ferramentas, aparelhos de medição, 
aparelhos de diagnósticos*, substâncias perigosas;  

• Áreas ou situações perigosas, considerando os riscos para as pessoas e para as 
instalações da empresa (alta tensão, equipamentos com elementos radioativos etc.);  

• Situações que podem gerar contaminação ambiental externa ou interna;  
• Áreas onde é necessário o Descarte* de “epi” (equipamentos de proteção individual), 

indicando quais são eles;  
• Sistema de extinção de incêndio.  
 
2) ALINHAMENTO 

 
Os objetos devem ser colocados em linha reta e em 
ângulo reto, para aproveitar ao máximo a área da 
superfície plana, facilitando o fluxo dos próprios objetos e o 
acesso das pessoas a eles. 
Excetuando-se o que está fixo e não pode ser mudado de 
lugar, sempre existem inúmeros objetos que 

freqüentemente são movimentados para utilização.  
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3) APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO 
Aperfeiçoar a guarda de objetos, de modo que só seja 
possível colocá-los no lugar definido e na forma definida. 
Preparar as instalações, de forma a facilitar os novos hábitos 
das pessoas e cumprir o que foi decidido.   
 
4) VISUALIZAR TUDO 
 
Tornar tudo visível, eliminando as tampas e portas das estantes, caixas e 
depósitos.  
 
 
5) EVITAR O SENTIDO VERTICAL (EMPILHAMENTO) 

 
Documentos, pastas de arquivos e livros não devem ser armazenados no 
sentido vertical (empilhados). Imagine uma loja de discos: como localizar 
um cd se todos estivessem uns sobre os outros? Deixar no sentido 
vertical às vezes é mais cômodo, pensando apenas no momento. 
Normalmente se faz isso porque não se tem tempo, porém o que ocorre é 
um gasto maior de tempo quando se quer usar novamente o objeto.  
 
 

 
6) O QUE E QUANTO 
Visualize o conteúdo e a quantidade dos objetos existentes 
nas caixas que ficam nas estantes, armários etc. Quanto 
tempo é perdido procurando descobrir o conteúdo dessas 
caixas? Para resolver isso, basta considerar: "Uma regra 
inviolável a ser seguida é que, ao armazenarmos algum objeto 
dentro de uma caixa, devemos fazê-lo de modo que qualquer 
pessoa possa saber o seu conteúdo e a sua quantidade".  
Portanto, crie padrões para a Organização se estabelecer de 
vez na empresa.  
 
 
 
EXERCÍCIO 3 
 
 
 
Atenção! Você tem um EXERCÍCIO a realizar no ambiente do curso, no passo 10 da 
Unidade 2 – Organização, do Módulo 4 -  Praticando o descarte e a organização. 
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Para obter sucesso nas fases de Descarte* e Organização do Programa D-Olho na 
Qualidade em sua empresa, é essencial que você compreenda a importância da mudança 
de hábitos e atitudes de cada um e se comprometa a implementar realmente esses sensos*. 
 
Nesse sentido, elaboramos uma lista de verificação do Descarte* e da Organização, para 
que você possa acompanhar e perceber as mudanças, à medida em que forem 
acontecendo. 
 
As listas apresentadas devem ser vistas como sugestão. Retire delas o que é útil para sua 
empresa e acrescente tudo aquilo que julgar conveniente, lembrando que o todo é feito de 
detalhes. Quanto mais detalhadas forem essas listas, maior efeito terá o Programa. Para 
obter maior adesão, envolva outros membros da empresa na elaboração dessas listas. 
 
Listas de Verificação do Descarte e Organização 
  
Para preenchar cada uma das listas, basta fazer o dowload dos arquivos em excel nos 
links abaixo. Utilize-as quando achar necessário. 
 
 
 
Atenção! Você tem 02 arquivos para baixar, cujos links estão no ambiente do curso, no 
passo 11 da Unidade 2 – Organização, do Módulo 4 - Praticando o descarte e a 
organização. 
 

 
 
 
 
Antes de encerrarmos, quero sugerir uma atividade que ilustra bem a eficácia dos sensos* 
de “Descarte* e Organização”.  
 
Provavelmente, em seu cotidiano você utilize mais de uma chave, seja para abrir portas, 
armários, gavetas. Já observou que, às vezes, nos atrapalhamos ao utilizá-las? Por que 
será? 
Observe as chaves utilizadas no dia-a-dia. Estão em um único molho ou organizadas de 
acordo com as suas necessidades pessoais, profissionais? Você utiliza todas? Algum móvel 
ou fechadura foi trocado e você não desfez da chave? Estão numeradas? 
 
E então? Que tal conferir, agora? Certamente, você perceberá a diferença! Trata-se de uma 
oportunidade de praticar o conteúdo estudado e usufruir das vantagens de se aplicar o 
“Descarte* e a Organização”. Vamos lá? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
 
Que bom, cumprimos mais uma etapa! No módulo 4, você teve a oportunidade de iniciar a 
“prática” dos 5Ss*, aprendendo a correta conceituação de Descarte* e Organização, bem 
como os passos necessários para executar esses dois sensos*. 
 
Vamos avançar? Ainda faltam 03(três) sensos*! 
 
 
 
 
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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