
 

Porto Alegre, 07 de janeiro de 2019. 
 
 
 

Oportunidade 02/2019 – 5S Lean Game / Lean Manufacturing 

 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade 
Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Tema: 5S Lean Game / Lean Manufacturing 

Escopo: Qualidade e Processos / Gestão da Produção 

 

Objetivos: Programa de implantação do 5S para grupo da indústria calçadista e de acessórios 

 

O objetivo é capacitar e auxiliar empresários na implantação do 5S em empresas da indústria calçadista 

e de acessórios. Os empresários participantes do projeto têm uma noção de conceitos básicos do 5S, 

porém há dificuldade de remeter os conceitos para a própria realidade e de colocar em prática um 

programa estruturado de 5S. 

Por esse motivo, a solução ofertada deve utilizar atividades práticas (jogo/simulação) que apresentem de 

forma simples os conceitos e as vantagens da aplicação do 5S. Podem ser utilizados jogos, simulações 

e desafios para demonstrar a aplicação de forma prática. Preferencialmente, simulações e jogos que 

envolvam trabalho manual simulando situações e/ou ambiente fabril, como montagem de equipamento, 

brinquedo, peças e etc., explorando o impacto da aplicação dos 5 sensos. 

Também devem ser previstas horas de consultoria para que seja realizado o trabalho em campo, na 

empresa, orientando a implantação do 5S e acompanhando a evolução. 

 

Ao final do programa é esperado que os empresários tenham implementado um Programa de 5S em suas 

empresas e que seja possível realizar avaliação e reconhecimento de empresas que sejam case de 

sucesso no grupo. 

 

Conteúdos sugeridos:  

➢ Método 5S 

➢ 5 sensos 

➢ Vivenciando os sensos 

➢ Aprendendo com as dificuldades, exemplos de soluções 

➢ Passo a passo para a implantação 

➢ Cronograma de implantação 

➢ Verificação de resultados 

Tipologia sugerida: Oficina e consultoria 

 



 

Público-alvo: 
Empresas do setor calçadista e de acessórios situados na Regional Sinos.  

Carga horária estimada: é possível propor mais de um encontro desde que os encontros não 
ultrapassem 3h, conforme solicitação dos empresários. 

Prazo de cadastramento e envio da documentação: 25/01/2019. 

Observações: 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem realizar o 
credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e Credenciamento de 
Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. Se a empresa já está 
cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto em nosso Banco de Soluções de 
propriedade intelectual. 

 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF

