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5S – Você sabe o que é 5S (ou 

pensa que sabe)? 

Após escrever vários livros sobre o 5S, Haroldo Ribeiro, 

consultor e autor de vários livros sobre o tema, vivenciando a 

implantação do 5S em todas as fases, em empresas que 

obtiveram sucesso e também naquelas que fracassaram, 

escreve um série de três livros cujo objetivo é facilitar uma 

implantação efetiva e definitiva. Afinal, até quando a empresa 

tentará reimplantar ou revitalizar o 5S, já que sem ele, os 

programas de qualidade e produtividade continuarão com 

dificuldades para obter os resultados esperados e a exigir 

esforços adicionais para a sua implantação e manutenção?  

 Este volume 1 da série, denominado “Você sabe o que é 5S 

(ou pensa que sabe)?”, tem como objetivo apresentar os 

fundamentos e a real dimensão do 5S, já que a maioria das 

pessoas tem uma visão mecânica e limitada do 5S. Apesar da 

falha no entendimento dos conceitos e fundamentos, e da falta 

de visão da amplitude dos resultados do 5S não ser o único 

motivo do fracasso da implantação do programa nas 

empresas, é por aí que tudo começa a ir ao caminho errado. 

 É um livro essencial para o entendimento dos conceitos do 

5S para, a partir daí, praticar e usufruir de todo o potencial de 

ganhos que a metodologia oferece. 

  

 

Preço: R$ 16,00 

Número de Páginas: 109 

Formato: 21X16 

ISBN: 978-85-63402-11-0 



Como Formar a Cultura do 5S 

na Empresa 

Após escrever vários livros sobre o 5S, Haroldo Ribeiro, 

consultor e autor de vários livros sobre o tema, vivenciando a 

implantação do 5S em todas as fases, em empresas que 

obtiveram sucesso e também naquelas que fracassaram, 

escreve um série de três livros cujo objetivo é facilitar uma 

implantação efetiva e definitiva. Afinal, até quando a empresa 

tentará reimplantar ou revitalizar o 5S, já que sem ele, os 

programas de qualidade e produtividade continuarão com 

dificuldades para obter os resultados esperados e a exigir 

esforços adicionais para a sua implantação e manutenção?  

  

Este volume 2 da série, intitulado “Como formar a cultura do 

5S na empresa”, apresenta um modelo para uma implantação 

sistemática do 5S, desde a sensibilização da alta direção até a 

sua excelência com o objetivo de formar a cultura do 5S na 

empresa. Este volume também apresenta as principais 

dificuldades que as empresas enfrentam ao longo da 

implantação, e de que maneira algumas delas conseguem 

superá-las. Conhecendo estes fatores a empresa poderá se 

antecipar aos possíveis problemas ou encontrar meios 

confiáveis para chegar ao sucesso efetivo e definitivo, 

baseado na experiência daquelas empresas que chegaram a 

um nível de excelência classe mundial. 

 

Preço: R$ 30,00 

Número de Páginas: 200 

Formato: 21X16 

ISBN: 978-85-63402-13-4 



Como fazer excelentes 

Auditorias de 5S 

Após escrever vários livros sobre o 5S, Haroldo Ribeiro, 

consultor e autor de vários livros sobre o tema, vivenciando a 

implantação do 5S em todas as fases, em empresas que 

obtiveram sucesso e também naquelas que fracassaram, 

escreve um série de três livros cujo objetivo é facilitar uma 

implantação efetiva e definitiva. Afinal, até quando a empresa 

tentará reimplantar ou revitalizar o 5S, já que sem ele, os 

programas de qualidade e produtividade continuarão com 

dificuldades para obter os resultados esperados e a exigir 

esforços adicionais para a sua implantação e manutenção?  

  

Este volume 3 da série, denominado “Como fazer excelentes 

auditorias de 5S”, apresenta toda a sistemática de auditorias 

de 5S. O conteúdo é fruto da experiência do autor na 

formação de auditores, na avaliação posterior das auditorias 

por eles realizados e nas próprias auditorias que realiza desde 

1990. A metodologia trata auditorias de 5S como parte de um 

processo educacional. Diferente da metodologia adotada na 

maioria das empresas que tem o objetivo apenas de julgar a 

área, registrando problemas a revelia dos auditados e 

expondo a área auditada por meio de notas que não levam em 

consideração as características das áreas auditadas, das 

circunstâncias no momento da auditoria e dos próprios 

argumentos dos auditados. Vale a pena conhecer esta 

sistemática de auditoria de 5S. 

Preço: R$ 26,00 

Número de Páginas: 110 

Formato: 21X16 

ISBN: 978-85-63402-12-7 



5S - Os 5 passos para uma 

implantação de sucesso 

Após escrever vários livros sobre o 5S, Haroldo Ribeiro, 

consultor e autor de vários livros sobre o tema, vivenciando a 

implantação do 5S em todas as fases, em empresas que 

obtiveram sucesso e também naquelas que fracassaram, 

escreve este livro cujo objetivo é apresentar de maneira 

simplificada os cinco passos para uma implantação efetiva e 

definitiva do 5S. Afinal, até quando a empresa tentará 

reimplantar ou revitalizar o 5S, já que sem ele, os programas 

de qualidade e produtividade continuarão com dificuldades 

para obter os resultados esperados e a exigir esforços 

adicionais para a sua implantação e manutenção?  

  

Para o aprofundamento sobre os tópicos abordados é 

recomendada a leitura e estudo dos livros mais completos do 

autor (impressos ou e-books). 

Preço: R$ 16,00 

Número de Páginas: 29 

Formato: 21X16 

ISBN: 978-85-63402-07-3 



5S para Supervisores 
O 5S é a ferramenta mais eficiente e reconhecida 

mundialmente para tratar da grande maioria dos problemas 

comportamentais que roubam o tempo dos supervisores e que 

prejudicam os próprios indicadores de performance da área e 

da empresa. É pena, que a maioria dos supervisores, com 

uma visão limitada e cercada de inúmeras prioridades, trata o 

5S como uma atividade de estética que rouba tempo de suas 

obrigações do dia a dia. Como é exigido pela Direção da 

empresa, esta maioria passa a priorizar o 5S apenas em 

vésperas de auditorias, fazendo maquiagens para obtenção 

de boas notas e atingimento de metas. O resultado é que o 5S 

tratado desta forma não é capaz de mudar os hábitos das 

pessoas e a equipe e a empresa deixa de usufruir dos 

potenciais ganhos promovidos pelo 5S. 

  

Após escrever vários livros sobre o 5S, Haroldo Ribeiro, 

consultor e autor de vários livro sobre o tema, vivenciando a 

implantação do 5S em todas as fases, em empresas que 

obtiveram sucesso e também naquelas que fracassaram, 

escreve um livro dedicado aos supervisores. Com a leitura, 

reflexão e aplicação das dicas apresentadas neste livro, 

profissionais que ocupam a função de Supervisor, 

Encarregado ou Líder,  despertem para o poder do 5S como 

alavancador de resultados e de sua própria carreira. 

  

Preço: R$ 32,00 

Número de Páginas: 111 

Formato: 21X16 

ISBN: 978-85-63402-10-3 



5S – Manual do Facilitador 
Após escrever vários livros sobre o 5S, Haroldo Ribeiro, 

consultor e autor de vários livro sobre o tema, vivenciando a 

implantação do 5S em todas as fases, em empresas que 

obtiveram sucesso e também naquelas que fracassaram, 

escreve um livro dedicado aos Facilitadores de 5S. Ele serve 

para aqueles profissionais que uma vez indicados para ser 

Facilitador do 5S tem uma três das posturas abaixo: 

  

Postura 1 – Reativa: “Não terei tempo para desempenhar este 

papel”. 

Postura 2 – Passiva – “Farei o meu papel se receber apoio de 

meu líder”. 

Postura 3 – Proativa – “Farei deste papel uma oportunidade 

para ajudar a minha área a implantar o 5S e com isto 

demonstrarei o meu talento potencializando o meu 

crescimento profissional. Se eu sou um Terceiro, aumentarei a 

minha visibilidade para a minha liderança e até para o meu 

cliente”. 

  

Após a leitura deste livro, a tendência do Facilitador é ter a 

postura 3. Com o conhecimento e as dicas postas em prática, 

a visão da postura 3 se converterá em resultados para a 

empresa e para potencializar o talento do Facilitador. 

  

 

Preço: R$ 26,00 

Número de Páginas: 86 

Formato: 21X16 

ISBN: 978-85-63402-08-0 



5S  Office 
Ir para casa no final do expediente com o sentimento de que 

conseguiu fazer tudo o que era necessário, com a qualidade 

que gostaria de fazer e com um nível de stress normal 

possivelmente é um desejo de todas as pessoas que 

trabalham em ambientes administrativos, independente do 

nível de hierarquia ou do setor da empresa. É geral o nível de 

insatisfação dos bons profissionais com os próprios resultados 

e com aqueles os obtidos pela sua equipe. A necessidade de 

otimizar melhor o tempo, melhorar a eficiência das 

atividades e reduzir o stress para cumprir adequadamente 

as rotinas é um desejo comum de quem trabalha em 

escritórios.  

  

Este livro se propõe a apresentar um método simples e 

devidamente experimentado escrito por Haroldo Ribeiro, 

consultor e autor de vários livros sobre o tema, vivenciando a 

implantação do 5S em todas as fases desde 1990, em 

empresas que obtiveram sucesso e também naquelas que 

fracassaram desde com o objetivo de maximixar a 

produtividade em ambientes administrativos. 

Preço: R$ 32,00 

Número de Páginas: 200 

Formato: 21X16 

ISBN: 978-85-63402-14-1 



Quick 5S 
Após escrever vários livros sobre o 5S, Haroldo Ribeiro, 

consultor e autor de vários livros sobre o tema, vivenciando a 

implantação do 5S em todas as fases, em empresas que 

obtiveram sucesso e também naquelas que fracassaram, 

escreve um série de três livros cujo objetivo é facilitar uma 

implantação efetiva e definitiva. Afinal, até quando a empresa 

tentará reimplantar ou revitalizar o 5S, já que sem ele, os 

programas de qualidade e produtividade continuarão com 

dificuldades para obter os resultados esperados e a exigir 

esforços adicionais para a sua implantação e manutenção?  

  

Este Guia Rápido tem como objetivo apresentar as 

informações que podem fazer uma grande diferença na 

condução do 5S em sua empresa. O guia é dividido em três 

Capítulos: Fundamentos, Metodologia e Auditoria de 5S. 

Preço: R$ 10,00 

Número de Páginas: 40 

Formato: 19X14 

ISBN: 978-85-63402-09-7 
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1. Curso Completo de 5S 

Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade 

ou de 5S, Comitê de 5S, Professores e/ou pesquisador sobre o 5S ou temas afins. 

  

 

Duração: 6 horas e 48 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e  os Volumes 1, 2 e 3 da Série “5S, Ou você 

implanta, Ou você implanta!”, em PDF 



1. Curso Completo de 5S 



1. Curso Completo de 5S 



1. Curso Completo de 5S 



1. Curso Completo de 5S 



1. Curso Completo de 5S 



1. Curso Completo de 5S 



2. 5S - Curso Básico 

Público Alvo: Empregados de nível operacional de ambientes que não sejam exclusivamente 

administrativos. 

  

 
Duração: 36 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos, em PPT 



2. 5S – Curso Básico 



3. 5S Office - Curso Completo 

Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade ou 

de 5S, Comitê de 5S, Professores e/ou pesquisador sobre o 5S ou temas afins, interessados 

em conhecer e/ou implantar o 5S em ambientes exclusivamente administrativos. 

  

 
Duração: 3 horas e 36 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e o Livro “5S Office”, em PDF 



3. 5S Office - Curso Completo 



3. 5S Office - Curso Completo 



4. 5S Office - Curso Básico 

Público Alvo: Empregados de nível operacional de ambientes exclusivamente administrativos. 

  

 
Duração: 36 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos, em PPT 



4. 5S Office – Curso Básico 



5. 5S para pessoas estratégicas 

Público Alvo: Profissionais ligados diretamente à Direção da empresa que ocupam função de 

liderança sobre Coordenadores, Supervisores outros profissionais com função de liderança 

sobre uma equipe operacional em empresas que desejam implantar, revitalizar ou aperfeiçoar 

o 5S. 

  

 

 

 

  

 

Duração: 15 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos, em PPT 



5. 5S para pessoas estratégicas 



6. 5S para Gerentes 

Público Alvo: Profissionais ligados diretamente à Direção da empresa que ocupam função de 

liderança sobre Coordenadores, Supervisores outros profissionais com função de liderança 

sobre uma equipe operacional em empresas que implantam o 5S. 

  

 

 

 

  

 

Duração: 15 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos, em PPT 



6. 5S para Gerentes 



7. 5S  para Supervisores 

Público Alvo: Profissionais que possuem uma equipe operacional sob seu comando ou 

coordenação.  

 
Duração: 1 hora e 28 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e Livro “5S para Supervisores”, em PDF 



7. 5S  para Supervisores 



8. Facilitadores de 5S 

Público Alvo: Profissionais selecionados para multiplicar os conceitos de 5S e/ou apoiar as 

lideranças na condução do 5S em sua área de trabalho (Gerência, Departamento, Setor, etc.) 

 
Duração: 55 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e o Livro “5S – Manual do Facilitador”, em PDF 



8. Facilitadores de 5S 



9. Auditores de 5S 

Público Alvo: Profissionais selecionados para realizar auditorias de todos os 5 “S” 

 

 

  

 

Duração: 2 horas e 38 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos, em PPT 



9. Auditores de 5S 



9. Auditores de 5S 



10. Auditores de 3S 

Público Alvo: Profissionais selecionados para realizar auditorias dos 3 primeiros “S” 

 

 

  

 

Duração: 1 hora e 55 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos, em PPT 



10. Auditores de 3S 



10. Auditores de 3S 



11. Implantação dos dois últimos “S” 

Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade ou 

de 5S, Comitê de 5S, Professores e/ou pesquisador sobre o 5S ou temas afins, que pretendem 

conhecer e/ou implantar os dois últimos “S” após a consolidação dos 3 primeiros. 

  

 

 

 

  

 

Duração: 54 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos, em PPT 



11. Implantação dos dois últimos “S” 



12. Auditorias dos dois últimos “S” 

Público Alvo: Profissionais que já realizam auditorias dos 3 primeiros “S” 

 

 

  

 

Duração: 48 minutos 

Materiais de apoio: Slides abertos, em PPT 



12. Auditorias dos dois últimos “S” 



Haroldo Ribeiro 

*Os preços podem variar ao longo do tempo sem prévia divulgação. Usar os valores do site 



Cursos 



Livros 

Livros que não acompanham os cursos avulsos 



Preços Promocionais 

Pacotes 
Preço 

avulso 

Preço do 

Pacote 
Economia Inclui 

A – Todos os 

livros 
188,00 150,40 37,60 Todos os 8 livros 

B – Todos os 

cursos  + 

Todos os 8 

livros 

13.049,00 6.900,00 6.149,00 
•Todos os livros 

•Garantia de 30 dias 

C – Todos os 

cursos + + 

Todos os 8 

livros + 

Consultoria 

Padrão à 

Distância 

18.980,00 10.900.00 8.080,00 

•Consultoria de 2 horas a cada 2 

meses por meio de Skype por 1 

ano* 

•Participação em Webinários 

•Kit 5S com mais de 1 GB de 

materiais eletrônicos 

•Garantia de 30 dias 

*A consultoria está limitada aos 32 primeiros inscritos. Consultar nosso escritório antes de 

efetuar a compra. 



Condições de pagamento 

Pessoa Jurídica 

• Cartões de crédito ou débito – Pelo Site credenciado da Editora. O 

produto será liberado após a confirmação da administradora do cartão. 

Para qualquer dos 3 pacotes, a Nota Fiscal Eletrônica será emitida 

automaticamente após os 30 dias, se não houver a desistência. 

• Pedido de Compra – Pela PDCA Editora. O produto será liberado após o 

recebimento do Pedido de Compra. Para qualquer dos 3 pacotes, a Nota 

Fiscal Eletrônica será emitida automaticamente após os 30 dias corridos, 

se não houver a desistência.  O prazo para pagamento é de 5 DDL após o 

envio da Nota (isto significa um prazo total de aproximadamente 37 dias).  

Pessoa Física 

• Cartões de crédito ou débito – Pelo Site credenciado da Editora. O 

produto será liberado após a confirmação da administradora do cartão.  

• Débito em conta da PDCA Editora. O produto será liberado após a 

confirmação do depósito na conta ou envio do comprovante. 



Dados da PDCA Editora 

• Razão Social: Haroldo de Farias Ribeiro – ME 

• CNPJ 03.158.497/0001-69 

• Inscrição Estadual: 626.361.600.117 

• Inscrição Municipal (Santo André-SP): 125.180 

• Endereço: Rua São Venceslau, 85 – Vila Bastos - CEP 09041-120 – 

Santo André – SP 

• Proprietário: Haroldo de Farias Ribeiro 

• Contato comercial: Marilene Barbosa 

• Telefone: 11-42271761 

• Site: www.pdca.com.br 

• E-mail: pdca@terra.com.br 

• Banco: Itaú – Agência 1668 – Conta 17385-7  

• Endereço para Correspondências: Rua Afonso Pena, 229 – Santa 

Paula - CEP 09541-400 – Santo Caetano do Sul – SP 

 

http://www.pdca.com.br/
mailto:pdca@terra.com.br

