
 

Módulo 6 
PRATICANDO A ORDEM MANTIDA 

MÓDULO 6: PRATICANDO A ORDEM MANTIDA.  
 
Unidade 1:  CONSTRUINDO A ORDEM MANTIDA  
 
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! Esse é o último senso*, antes da etapa final do curso.  
 
Até aqui você já estudou 4(quatro) sensos*: 
 

Senso* de Descarte* – Senso* de Utilidade, separar objetos úteis dos inúteis e dar um 
destino para aqueles que não tem utilidade naquele momento e ambiente. 
 
Senso* de Organização –  Busca manter a ordem encontrando um lugar ideal para 
cada coisa, mantendo-as em seus devidos lugares. 
 
Senso* de Limpeza – Respeito pelo ambiente em que vivemos, objetos, pessoas, e 
tudo que está a nossa volta. 
 
Senso* de Higiene – Senso* que procura melhorar a qualidade de vida das pessoas, 
tanto no aspecto pessoal quanto profissional. 
 

 
Agora, chegou a vez do Senso* de “Ordem mantida”.Vamos lá? 
 
Ao estudar a Ordem mantida, você terá condições de: 

- Implantar a última fase do Programa D-Olho na Qualidade – Ordem Mantida; 
- Perpetuar a mudança de hábitos, posturas, rotinas e atitudes pessoais na empresa. 

 
Enfim, você terá condições de dar continuidade ao Programa 5Ss*, com soluções para 
manutenção do combate ao desperdício, manutenção da limpeza e higiene, da organização, 
da definição de normas e, principalmente, de um ambiente agradável e significativo para os 
relacionamentos e produtividade de que toda empresa precisa. 
 
Vamos em frente?! 

Unidade 1: Construindo a ordem mantida.  
 

1



 

Módulo 6 
PRATICANDO A ORDEM MANTIDA 

 
Você já estudou 04 (quatro) sensos* e as ações a serem implantadas durante cada uma das 
fases. Mas, e agora, como mantê-los? As leituras a serem realizadas, ajudarão na 
compreensão e implantação* da Ordem Mantida. Mas, antes, pense sobre as seguintes 
questões: 

• O que é Ordem Mantida?  
• Qual a sua importância e a sua prioridade dentro do Programa D-Olho na Qualidade – 

5Ss* para os pequenos negócios.  
• Para você, o que significa a expressão “ordem mantida”? 
• Será que tem alguma relação com: Organização, disciplina, comprometimento? 

 
Certamente, organização, disciplina e comprometimento são fatores essenciais para a 
manutenção da ordem. Mas, será que somente esses elementos são suficientes para 
garantir a  “ Ordem mantida”? 
 
Nas empresas que obtiveram êxito na implantação* do programa, esses e outros fatores 
foram determinantes no sucesso dessa fase.  
• Disciplina; 
• Educação; 
• Continuidade, aperfeiçoamento e consolidação* do Descarte*, Organização, Limpeza e 

Higiene; 
• Motivação para aprender novas tarefas e evoluir em conhecimento; 
• Padronização das atividades rotineiras para que sejam executadas sempre da mesma 

maneira; 
• Respeito aos horários; 
• Conhecimento e obediência aos regulamentos; 
• Manutenção dos padrões de qualidade; 
• Redução da burocracia; 
• Cumprimento dos prazos de entrega e dos compromissos assumidos com clientes, 

colegas e superiores; 
• Observância das normas de segurança, especificações dos serviços/produtos e do 

código do consumidor. 
 
 É tudo isso e muito mais. É a consolidação* de uma grande mudança no ambiente da 
empresa. Vamos conhecê-la de perto! 
 
 
CONSTRUINDO A ORDEM MANTIDA 
 
 
Foi possível perceber, com as reflexões anteriores, que a Ordem Mantida está relacionada a 
vários fatores que, certamente, serão determinantes na concretização de novas práticas 
ambientais em sua empresa. 
 
Enquanto não houver mudança na mentalidade e no comportamento das pessoas, e 
enquanto não forem melhoradas as instalações que são fontes de sujeira, o retorno à antiga 
situação é apenas uma questão de tempo. O lugar que melhora rápido também piora rápido. 
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Estabelecer na empresa a ordem mantida é educar todos para o cumprimento daquilo que 
todos já sabem que é o certo. Ou seja, cumprir rigorosamente os padrões éticos, morais, 
técnicos, e com evolução contínua nos níveis pessoal e interpessoal*. 
 
É preciso desenvolver valores como: controle, determinação, ordem, organização, 
pontualidade, força e verdade. 
 

“Conquistar a si mesmo é uma vitória maior que a conquista de milhares numa batalha”.  
Buda ( 568-488 a.C.) 

 
E então, a sua prática está de acordo com as suas concepções sobre ordem mantida? Está 
preparado para fazer a sua parte?  
 
Para conquistar a ordem mantida e preciso mudar o discurso: “Faça o que eu falo, mas não 
o que eu faço”, exigindo de cada pessoa uma autodisciplina constante, muita determinação 
para manter as novas situações criadas pelas etapas anteriores (Descarte*, Organização, 
Limpeza e Higiene) e, principalmente, a pontualidade nos compromissos assumidos.  
 
É comum pensar que a Ordem Mantida seja o oposto da liberdade ou uma contradição da 
criatividade. É, no entanto, uma facilitadora para libertar a energia criativa, dando 
oportunidade de chegar ao objetivo, pois a falta de disciplina resulta em desperdício de 
recursos, insatisfação entre as pessoas e ruídos na comunicação. O respeito a si mesmo é 
fundamental para o sucesso do trabalho em equipe, que exige o respeito aos outros. O 
cumprimento das normas e padrões acordados por todos durante todas as etapas do D-Olho 
na Qualidade é um indicador positivo da Ordem Mantida individual e, por conseguinte, dos 
grupos da organização. 
 
A Ordem Mantida tem como objetivo levar à realização plena das coisas comuns, pois 
realizar plenamente as coisas comuns impulsiona a realização das coisas incomuns. Tudo 
isso parece óbvio, mas, para que aconteça, é preciso que se continue o processo de 
mudança no indivíduo e no grupo. 
 
Você concorda que a “Ordem mantida” seja o oposto de liberdade? 
 
Várias experiências em empresa demonstraram que a Ordem Mantida está sempre ligada 
ao significado mais puro da liberdade, que é estabelecer limites éticos para as ações. 
 
Quando todos estabelecem os seus próprios limites, o resultado é um ambiente no qual a 
liberdade é o valor que facilita as interações das pessoas com os objetos e com elas 
mesmas. 
 
Fatores que influenciam o resultado das atividades diárias: 

- método (a forma de fazer, os procedimentos, as boas práticas); 
- meio ambiente (instalações, ruídos, odores, ventilação, claridade); 
- material (matéria-prima, formulários, relatórios); 
- máquinas (equipamentos e aparelhos). 

 
Com a aplicação das três primeiras fases do Programa D-Olho na Qualidade, no meio 
ambiente, na máquina, no material, e da etapa de higiene na mão-de-obra e no meio 
ambiente, o processo educacional será facilitado. 
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Para a consolidação* do programa, é imprescindível a aplicação de padrões do Programa D-
Olho na Qualidade na forma de realizar as principais atividades (métodos) e a verificação 
independente e construtiva do cumprimento desses padrões. 
 
 
PLANO DE EXECUÇÃO DA ORDEM MANTIDA 
 
 
Para que se possa cumprir rigorosamente aquilo que foi definido, o primeiro passo é definir 
coisas que  possam ser cumpridas; sendo importante, ainda, que  possam ser aperfeiçoadas 
no sentido de facilitar o cumprimento. 
 
Crie uma equipe para ajudar na análise em cada uma das fases do Programa D-Olho na 
Qualidade. Qual a situação atual do que foi definido nas fases de Descarte*, Organização, 
Limpeza e Higiene quanto: 

- às questões internas de cada um? 
- ao seu ambiente de trabalho? 
- ao ambiente geral da organização? 
- à incorporação da filosofia* ao dia-a-dia? 
 
 

O Tôdy Oyo teve uma experiência bastante positiva. Veja o que ele tem a dizer: 
 
Pois é, tive uma experiência muito positiva e quero compartilhar: 
 
Relacione os aspectos que ainda não foram totalmente cumpridos. Faça uma reunião por 
área de responsabilidade para uma análise desses aspectos, observando o roteiro a seguir. 

- Quais foram as prováveis causas (dificuldades) do não cumprimento do que foi 
proposto? Utilize o Brainstorming* (que consta no Manual de Ferramentas da 
Qualidade na midiateca) 

- Reúna as causas prováveis em grupos lógicos. Utilize o “Diagrama de causa e 
efeito*”. 

- Busque gerar ações que eliminem as causas. Utilize o Brainstorming*. 
- Discuta essas ações até que o grupo chegue ao consenso. Uma vez aceita por todos 

uma solução, torna-se um compromisso individual que deve ser rigorosamente 
cumprido. 

 
Ah, tenho outras sugestões que poderão ser úteis (vejo o texto a seguir).  

 
 
 
Sugestões: 
 
Com o auxílio de uma câmera fotográfica ou filmadora, documente novamente a situação 
das dependências da empresa, para avaliar a evolução até o momento. Esse material 
filmado ou fotografado e a primeira documentação, feita no lançamento do Programa D-Olho 
na Qualidade, podem ser apresentados à equipe, para que todos tenham condições de 
compará-los e tirar suas próprias conclusões. 
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Você pode utilizar esse recurso também no momento em que julgar que foi atingido um nível 
satisfatório no Programa D-Olho na Qualidade, expondo as imagens de antes e depois, para 
que todos reconheçam os avanços obtidos. 
 
É conveniente, em algumas situações, a elaboração de padrões para facilitar o cumprimento 
dos diversos aspectos, como no exemplo a seguir. 
 

Padrão D-Olho da cozinha do restaurante 
O que Quem Quando Por quê Como 

Utilizar 
equipamento de 
proteção individual 

Faxineira Diário/7:00h  
5 min 

Evita acidentes 
pessoais e 
contaminação 

Utilizando luvas de 
borracha e touca nos 
cabelos 

Limpar o piso Faxineira Diário/7:05h 
5min 

Elimina sujeiras e 
agentes infecciosos 

Passando pano 
úmido com 
detergente e água 

Limpar 
equipamentos fixos 
(geladeiras, 
fogões, balanças 
etc.) 

Auxiliar 
de 
cozinha 

Semanal/ sexta 
18:00h 

Verifica o estado dos 
equipamentos e os 
deixa em condições 
seguras de uso 

Seguindo o manual 
do fabricante 

Limpar as 
roupas/EPI Faxineira 

Semanal/terças e 
quintas-feiras às 
17:00h 

Garante 
apresentação 
adequada e evita 
acúmulo* e transporte 
de agentes 
infecciosos 

Lavando as roupas e 
EPI's com água e 
detergente. 
Secando, passando 
e guardando nos 
armários 

 
 
 
 
 
VERIFICAÇÃO DA ORDEM MANTIDA 
 
E então, como está a situação de sua empresa depois da aplicação dos sensos* de 
Descarte*, Organização, Limpeza e Higiene?  
 
Na Ordem Mantida, o diagnóstico*, assim como nas outras fases, é essencial. Ele possibilita 
a percepção sobre a prática do programa 5S, até o presente momento; bem como, o 
envolvimento das pessoas, no sentido de contribuírem para uma nova filosofia* ambiental.  
 
Prepare este diagnóstico utilizando o arquivo que está no link abaixo. 
 
 
 
Atenção! Você tem 1 ARQUIVO para baixar no link que consta no ambiente do curso, no 
passo 10  da Unidade 1 – Construindo a ordem mantida, do Módulo 6 -  Praticando a ordem 
mantida. 
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Você percebeu que nessa fase é importante não só manter o que foi realizado, como 
também repensar as ações que foram planejadas, porém não executadas. Por isso, o plano 
de execução deve contemplar a manutenção dos sensos*;bem como o aprimoramento de 
sua prática. 
 
Esse é o momento oportuno para tornar a prática dos 5Ss*, definitivamente, vitoriosa! 
Apesar do sucesso, que você conseguiu até aqui, não se dê por satisfeito. Detalhes poderão 
fazer a diferença! Por isso, é fundamental reafirmar a importância da “Ordem mantida”.  
 
 
Veja como fiz em minha empresa, no texto abaixo (dicas): 
 
 
 
 
DICAS: 
 

• Crie todos os cartazes referentes aos conceitos e benefícios da ordem mantida; essa 
é uma maneira de envolver todas as pessoas da organização; 

• Crie uma equipe de apoio para ajudá-lo no planejamento e na execução da ordem 
mantida. Ela será responsável pelas definições de ações estratégicas; 

• Organize, com a equipe de apoio, propostas de horários, regulamentos, 
compromissos, normas de segurança, métodos de trabalho, tudo, enfim, que possa 
contribuir para melhorar as condições e o ambiente de trabalho, sua produtividade, a 
qualidade dos produtos, serviços e da vida das pessoas; 

• Divulgue os resultados da implantação* do Programa D-OLHO na qualidade em um 
“placar” afixado em ponto central e visível da organização, de forma que todos 
possam acompanhar a evolução dos resultados até o momento; 

• Realize reuniões periódicas com a equipe de apoio, tendo como objetivo avaliar os 
resultados referentes a consolidação* do Programa D-OLHO na Qualidade. 

 
 
 
EXERCÍCIO  
 
 
Atenção! Você tem 1 EXERCÍCIO no ambiente do curso, no passo 12 da  Unidade 1 – 
Construindo a ordem mantida, do Módulo 6 -  Praticando a ordem mantida. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Chegamos ao fim do módulo 6. Nele você descobriu o que é a Ordem Mantida e quais os 
procedimentos adequados para implementá-la, mantê-la e como fazer as alterações 
necessárias ao bom andamento da implantação* do Programas 5Ss*. 
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No próximo módulo, você descobrirá soluções para a manutenção do programa, 
perpetuando* o sucesso. 
 
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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