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Resumo: O PRESENTE ARTIGO APRESENTA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S 

EM UMA EQUIPE DE COMPETIÇÃO AUTOMOTIVA UNIVERSITÁRIA. 

INICIALMENTE É FEITA UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE O PROGRAMA 5S, 

OS CINCO SENSOS E AS DIFICULDADES DA IMPLANTAÇÃO DESSE PROGRAAMA. 

NA SEQUÊNCIA, SÃO APRESENTADAS AS ETAPAS SEGUIDAS PARA IMPLANTAR O 

PROGRAMA NO AMBIENTE DA EQUIPE E OS RESULTADOS OBTIDOS EM CADA 

ETAPA. POR FIM, SÃO MOSTRADAS AS DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO NUM 

AMBIENTE UNIVERSITÁRIO E OS BENEFÍCIOS OBTIDOS COM O PROGRAMA. 
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5S PROGRAM IMPLEMENTATION IN AN 

UNIVERSITY COMPETITION TEAM: 

DIFFICULTIES AND BENEFITS 
 

Abstract: THIS PAPER PRESENTS AN IMPLEMENTATION OF THE 5S PROGRAM IN 

AN AUTOMOTIVE COMPETITION UNIVERSITY TEAM. INITIALLY IT IS MADE A 

REVIEW FROM 5S PROGRAM LITERATURE, THE FIVE SENSES AND THE 

DIFFICULTIES OF THIS IMPLEMENTATION. ACCORDINGLY, THE STTEPS ARE 

CARRIED OUT IN ORDER TO IMPLEMENT THE PROGRAM ON THE TEAM 

ENVIRONMENT AND THE RESULTS OF EACH STEP. LASTLY, THE PAPER 

EPITOMIZES THE DIFFICULTIES OF THE IMPLEMENTATION AT AN UNIVERSITY 

ENVIRONMENT AND THE BENEFITS OBTAINED FROM THE PROGRAM. 
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1. Introdução 

De acordo com Vieira et al. (2011), os clientes têm cada vez mais exigido das empresas um 

aumento da capacidade produtiva, redução de custos e, principalmente, da qualidade dos 

produtos e processos produtivos. Com isso, uma empresa deverá proporcionar um visível 

aumento da produção sem perda de qualidade, crescimento exagerado de custos ou prejuízo 

pessoal para os colaboradores de todos os setores envolvidos direta ou indiretamente 

(SLACK, 1997; CASTILLO et al., 2007). Para suprir esses requisitos, muitas empresas 

buscam implantar algum programa de melhoria da qualidade para aprimorar seus processos 

internos, os quais demandam mudança na cultura organizacional (REBELLO, 2005). 

Dentro deste contexto, conforme Paladini (2000), surge o programa 5S como sendo o ponto 

de partida para melhoria da qualidade dentro de uma organização, uma vez que introduz a 

motivação para qualidade nas pessoas e seus resultados são rápidos e visíveis. Pode ser 

considerado como um sistema organizador, mobilizador e transformador de pessoas e 

organizações. Além disso, tem como principais benefícios a reorganização de processos 

internos, bem como a mudança organizacional necessária para que as empresas obtenham a 

qualidade em seus processos. 

Este artigo apresenta a implantação do programa 5S em uma equipe de Fórmula Elétrico SAE 

do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina. Foram mostradas as etapas 

seguidas para implantar o programa no ambiente da equipe e os resultados obtidos em cada 

etapa. A metodologia de implantação proposta demonstrou-se de fácil entendimento e 

aplicação para ambientes universitários, visto que os resultados apareceram rapidamente 

como diminuições no tempo de preparo das atividades, no índice de acidentes e no 

desperdício material.   

O estudo está estruturado em cinco partes principais, sendo a Introdução a primeira parte. A 

revisão teórica, segunda parte, apresenta o programa 5S, os cinco sensos e as dificuldades na 

implantação do programa. Os procedimentos metodológicos são mostrados na terceira parte, 

onde é exposta a metodologia adotada para o estudo. Na penúltima parte, os resultados 

obtidos com a implantação do programa e, por fim, são apresentadas algumas considerações. 

2. Referencial Teórico 

2.1. O Programa 5S 

De acordo com FARIA (2008), a gestão da qualidade permite aumentar a produtividade das 

organizações e a satisfação dos clientes, consequentemente sua competitividade no mercado. 

Qualidade e produtividade são as bases fundamentais para a competitividade. 

Dentre as ferramentas de qualidade, o Programa 5S é a mais simples e acessível. Concebida 

por Kaoru Ishikawa, na década de 60, para combater a sujeira das fábricas, tendo sido 

formalmente lançada no Brasil em 1991, por meio da Fundação Christiano Ottoni. A grande 

virtude do programa, além de ser uma introdução para outros programas de qualidade, está na 

mudança e comportamento dos funcionários envolvidos e a busca de um ambiente de trabalho 

agradável (OSADA, 1992). O principal objetivo desta filosofia, desde o seu surgimento no 

ambiente empresarial, é criar um mecanismo para a melhoria do ambiente de trabalho 

utilizando uma quantidade mínima de recursos (GAPP; FISCHER; KOBAYASHI, 2008). 

O programa 5S surge em um Japão no contexto de pós-guerra, devido à necessidade de 

reorganizar o país após os desastres ocasionados pelo conflito mundial. Tal sistema é 

composto por cinco palavras chaves japonesas, as quais traduzidas para o português foram 

adaptadas por meio da palavra “senso” (SILVA, 1996): senso de utilização (SEIRI); senso de 

ordenação (SEITON); senso de limpeza (SEISO); senso de saúde (SEIKETSU); senso de 

autodisciplina (SHITSUKE). 
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2.2. Os Cinco Sensos 

a) Senso de Utilização: consiste em classificar e separar os materiais de acordo com 

necessários e desnecessários. Os objetos classificados como desnecessários devem ser 

colocados em uma zona de descarte, de tal forma que os demais membros da organização 

verifiquem se o material pode, por ventura, ser útil em outra função. Caso seja considerado 

inútil, o material deve ser descartado, seja mediante doação ou venda. Aquilo que é usado 

deve ser classificado de acordo com a frequência de utilização, assim quanto maior for essa 

frequência, mais próximo e com maior facilidade de acesso a ferramenta de trabalho deve 

ficar do funcionário (RIBEIRO, 1994). 

b) Senso de Ordenação: objetiva arrumar de maneira lógica os itens, que foram classificados 

como úteis na etapa anterior, de acordo com sua frequência de uso. Para Osada (1992), é 

importante estabelecer um sistema de comunicação visual que propicie rápido acesso aos 

materiais. Três regras simples devem ser seguidas para facilitar a ordenação: determinar um 

local para cada objeto, definir como guardá-lo e obedecer às regras de arrumação. 

c) Senso de Limpeza: este senso visa a manutenção da limpeza no ambiente de trabalho, de 

tal forma que todos os colaboradores devem participar, conscientes das vantagens que um 

ambiente livre de sujeira proporciona. De acordo com Ribeiro (1994), além da sujeira, deve-

se encontrar as fontes de sujeira, eliminando-as ou controlando-as. O mais importante neste 

conceito não é o ato de limpar, mas o ato de "não sujar". 

d) Senso de Saúde: segundo Lapa (1997), deve-se criar condições favoráveis à saúde física e 

mental, garantir ambiente não agressivo e livre de agentes poluentes, manter boas condições 

sanitárias nas áreas comuns (lavatórios, banheiros, cozinha, restaurante etc.). Já Silva (1994), 

amplia a definição referindo-se à preocupação com a própria saúde nos níveis físico, mental e 

emocional visando ter empregados bem-dispostos. 

e) Senso de Autodisciplina: de acordo com Silva (1994), a autodisciplina necessita 

consciência desenvolvida em prol de um constante aperfeiçoamento de todos no ambiente de 

trabalho. Neste quesito é importante ter funcionários habitados a seguir os procedimentos 

operacionais, éticas e padrões estabelecidos pela organização, sem, contudo, suporem que 

tudo está funcionando perfeitamente, portanto, ser disciplinado é cumprir as normas e tudo 

que foi estabelecido pelo grupo (RIBEIRO, 1994). 

Já Lapa (1997) vai mais além no conceito de autodisciplina, explanando que este hábito é o 

resultado do exercício da força mental, moral e física. É importante que seu desenvolvimento 

seja resultante do exercício da disciplina inteligente que é a demonstração de respeito a si 

próprio e aos outros. Além disso, a dificuldade em estabelecer este quinto senso se deve por 

que o membro de uma organização precisa desenvolver o autocontrole, o qual depende 

exclusivamente de vontade pessoal. 

 

2.3. Dificuldades na implantação do programa 

Segundo Gupta e Jain (2015), em quase todos os novos sistemas, a princípio, existe uma certa 

resistência. Como esperado, na implantação do programa 5S a organização enfrenta ainda 

mais empecilhos, com três obstáculos principais encontrados: falta de tempo suficiente; falta 

de suporte da alta direção e; resistência a mudanças. Além disso, é difícil convencer a equipe, 

devido ao pensamento de que eles terão ainda mais trabalho para realizar (GUPTA; JAIN, 

2015). Enfatizando isto, Figueira et al. (2004), afirma que toda tentativa de mudança traz 

incômodos para a “zona de conforto” das pessoas envolvidas, são naturais rejeições e 

objeções dos envolvidos na implantação deste programa, que visa mudar mentalidades, 

transformar pessoas através da ação, mudar os materiais de lugar e provocar a desocupação de 

espaços por meio do descarte. 
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De acordo com Gupta e Jain (2015) as ferramentas encontradas para suprir tais dificuldades, 

tem se os treinamentos da equipe, bem como a conscientização deles com relação aos futuros 

benefícios que serão colhidos durante o 5S e com a mensuração dos dados ao longo da 

implantação. Ressalta Figueira et al. (2004), que o programa precisa preparar as pessoas 

através de palestras, reuniões e conscientizações que façam despertar um espírito de 

colaboração e entendimento na equipe. Deve ser mostrado que nada será tomado, pois o que 

não lhe serve deverá ser destinado a outros e o que não serve aos outros poderá estar lhe 

fazendo falta. 

3. Procedimentos Metodológicos 

A implantação do Programa 5S constitui o tema central deste trabalho. Uma pesquisa 

exploratória, por meio de pesquisa ação, foi desenvolvida com o objetivo de apresentar a 

aplicação da filosofia dos cinco sensos em uma equipe de competição automotiva 

universitária.  

As etapas seguidas para implantação do Programa 5S dentro da equipe, são representadas na 

Figura 1 e detalhadas a seguir.  Ressalta-se que ao longo da das várias etapas, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica. 

 
Figura 1 –Etapas da implantação do Programa 5S 

 A equipe de competição objeto desta pesquisa está localizada no Centro Tecnológico 

de uma universidade de Santa Catarina. Atualmente, ela conta com 38 membros e projeta e 

constrói monoposto de alta performance movido a motor elétrico para competição de Fórmula 

Elétrico SAE. 

a) Etapa 1: apresentar o programa 5S para a equipe e definir os gestores 

De forma a iniciar o Programa 5S, o comprometimento e a participação da alta direção são 

essenciais. Cabe à liderança da organização apoiar o projeto e demonstrar a importância de 

sua aplicação. Uma vez conquistado o comprometimento da direção, faz-se necessário o 

envolvimento e engajamento de todos os colaboradores, visto que o resultado obtido ao fim 

do processo será a soma das ações individuais. 

Nesta etapa, primeiramente foi realizada uma reunião com os gerentes da equipe e seu 

capitão, na qual colocaram os principais problemas da equipe e evidenciaram que esperavam 

como saída do projeto a resolução do principal déficit: a falta de organização, visando a 

primeira posição no campeonato FSAE Elétrico brasileiro. Em seguida, expôs-se a 

importância do exemplo deles, como líderes da equipe, para a consolidação do Programa 5S. 

Posteriormente, foi realizada uma palestra geral para os membros da equipe visando 

conscientizá-los da importância do programa, sua origem, definição, os seus benefícios 

diretos e indiretos, além de realizar uma dinâmica para fixação do conteúdo apresentado.  
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Por fim, foram definidos os dois gestores do programa 5S, os quais serão responsáveis por 

responder pela manutenção e melhoria contínua do sistema. Eles dividiram-se conforme 

“Gestor do Escritório” e “Gestor da Oficina”, de acordo com o local de trabalho de cada. 

Além disso, os gestores separaram os comitês de trabalho, dividindo os membros que viriam a 

executar o programa em cada ambiente de trabalho, baseados no tempo de cada membro em 

cada local. 

b) Etapa 2: elaborar diagnóstico do ambiente de trabalho 

Antes de dar início às atividades de disseminação e implantação dos sensos, deve-se realizar 

um diagnóstico do ambiente de trabalho da organização visando conhecer a empresa e como 

seus setores se encontravam em relação a organização, à limpeza e à segurança e, 

consequentemente, onde devem ser focados os esforços ao longo do processo.  

Antes de realizar o diagnóstico foi elaborado um sistema de auditoria de forma a desenvolver 

uma abordagem factual para as tomadas de decisão. Esse sistema objetiva auditar os locais de 

trabalho para avaliar os resultados obtidos ao fim do período de implantação do programa, 

bem como verificar se foram desenvolvidos hábitos e rotinas que assegurem a manutenção e 

melhoria desses resultados. 

Portanto, de forma a auxiliar o sistema de auditoria, utilizou-se um modelo de folha de 

verificação conforme Figura 2. A folha de verificação consiste de 34 perguntas englobadas 

pelos três primeiros sensos, nas quais são atribuídos conceitos conforme avaliação do 

ambiente: Ruim (Ru), Razoável (Ra), Bom (B) e Excelente (E), ou Não-Aplicável (NA). 

Figura 2 – Sistema de Auditoria. Fonte: Autores 

Nesta etapa, após elaboração da folha de verificação, os membros responsáveis pelo projeto e 

os gestores do Programa 5S realizaram a auditoria nos dois ambientes de trabalho da equipe, 

oficina e escritório, classificando cada um dos parâmetros avaliados conforme os critérios 

estabelecidos. 

c) Etapa 3: treinar membros e gestores 

Os colaboradores de uma organização são peças fundamentais para o sucesso da implantação 

do 5S, portanto, é crucial que todos saibam os conceitos do programa e sua responsabilidade 

dentro dele. Dessa forma, após realizar o diagnóstico do ambiente de trabalho sugere-se que 

apresente os resultados para todos os membros da organização e realize uma nova etapa de 

treinamento, de forma que apresente aos colaboradores o planejamento de implantação, com 

datas e funções estabelecidas. 
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Para a concretização desta etapa realizou-se um treinamento aberto a todos os membros da 

equipe com o intuito de apresentar o método utilizado na auditoria, bem como os resultados e 

transparecer sobre a implantação dos três primeiros sensos. Enquanto apresentavam-se os 

dados colhidos no diagnóstico, percebeu-se um grande entusiasmo por parte dos membros, os 

quais puderam comprovar as oportunidades de melhoria para a equipe. 

Além disso, preparou-se os membros para a realização do Dia da Grande Limpeza, 

evidenciando a data e o horário, a lista de materiais de limpeza e o cronograma da 

realização. Ao final do treinamento houve um momento motivacional, objetivando estimular 

e encorajar os presentes. 

d) Etapa 4: realizar a Grande Limpeza 

O Dia da Grande Limpeza é considerado um marco dentro de uma implantação de Programa 

5S, pois separa claramente o período do campo das ideias e a prática. Neste dia, faz-se crucial 

a presença de todos os colaboradores da organização visto que o trabalho a ser executado é 

demasiado grande e todos os membros presentes devem estar cientes de suas atribuições e 

responsabilidades no dia. Conforme cronograma estabelecido na etapa anterior, de 

treinamento, o grupo foi dividido em atividades que foram executadas concomitantemente. 

Embora, tudo tenha sido feito para abranger todos os membros, infelizmente poucos 

compareceram ao escritório e menos ainda à oficina. Mesmo representando apenas uma 

pequena parcela da equipe (o que prejudicou o desempenho desta etapa), todos os membros 

presentes tiveram uma importância fundamental, seja pela limpeza, ou pelo conhecimento do 

ambiente para melhor adequá-lo. 

Primeiramente, foi determinada uma zona de descarte para objetos classificados como inúteis 

ou desnecessários para cada ambiente. Após a definição da zona, todos os armários e mesas 

do ambiente foram levadas para um meio externo, onde pôde ser feito uma rigorosa análise de 

cada gaveta dos móveis e assim começar a levar os materiais para o local do descarte. Já para 

a oficina, a zona de descarte ficava dentro da oficina, porém em um canto, onde não 

atrapalharia os membros a realizarem as atividades. De forma concomitante, outros membros 

começaram a realizar a limpeza de vidros, paredes e mesas. 

Além de descartar os itens inúteis, todos os móveis do escritório foram retirados da sala e foi 

realizada uma faxina geral no ambiente e nos equipamentos, algo que nunca havia sido 

realizado durante os dois anos que o gerente da elétrica está na equipe. Após realização da 

limpeza pesada, os móveis foram realocados na sala com um layout diferente, otimizado, e 

foram parcialmente arrumados de forma a ordenar melhor os materiais que eles utilizam 

diariamente no trabalho. 

Sabendo do trabalho que seria para pôr em ordem a oficina, dividiu-se a equipe em dois 

grupos: um era responsável por selecionar e arrumar os materiais da bancada de trabalho, 

enquanto o outro era responsável por selecionar e ordenar o armário de equipamentos de 

proteção individuais (EPI’s) e estoque. Após tudo estar limpo, iniciou organização da bancada 

de acordo com a frequência de utilização. Além disso, para auxiliar os membros saberem o 

local exato de produto que procuram, foram postas etiquetas provisórias, as quais foram 

refeitas durante o senso de ordenação.  

e) Etapa 5: implantar os três primeiros sensos e auditar 

Dando continuidade à parte prática do projeto, logo após ao Dia da Grande Limpeza deve-se 

começar a implantar os três primeiros sensos, os quais devem ser implantados gradualmente 

para que haja consciência e total absorção dos mesmos por parte dos colaboradores. Durante 

esta fase, devem-se programar atividades para introdução da prática dos sensos de utilização, 

ordenação e limpeza no ambiente de trabalho. 
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De forma a implantar corretamente esta etapa, algumas atividades devem ser seguidas em 

cada um dos sensos para evitar que algo seja esquecido. Após ter separado os materiais 

durante a Grande Limpeza, o primeiro senso exige que aqueles materiais úteis sejam 

classificados conforme grau de utilização, e já se realiza a primeira organização do ambiente. 

Para efetivar o segundo senso, deve-se confirmar o local de cada objeto, dando preferência de 

distância do funcionário aqueles mais utilizados. Além disso, todos os materiais devem ser 

etiquetados, especialmente as gavetas, de modo a facilitar o campo visual dos funcionários 

para aumentar a produtividade e organização. Já em relação ao senso de limpeza, além de 

estabelecer frequência de limpeza do ambiente, deve-se buscar erradicar ou minimizar 

quaisquer fontes de sujeira que venham a ser encontradas. 

Nesta etapa, o senso de utilização foi realizado juntamente com a etapa da Grande Limpeza. 

Enquanto uma parte do grupo foi responsável por separar os materiais considerados inúteis e 

leva-los para a zona de descarte, o restante realizou a limpeza pesada, tanto do ambiente, 

quanto dos objetos. Terminada a limpeza do ambiente e maquinário e recolocando tudo no 

lugar devido, foi realizada uma última checagem da zona de descarte pelos membros que, só 

então, desfizeram-se dos materiais não úteis, dentre os quais destacam-se molas de 

amortecedores estragadas, furadeiras quebradas, latas de tinta vazias, extintores vencidos e 

parafusos danificados. Por fim, os objetos considerados úteis foram separados conforme a 

frequência de utilização para facilitar o próximo senso. 

Depois dos objetos úteis terem sido parcialmente ordenados no ambiente de trabalho, 

priorizando a frequência de utilização, foi possível implantar o segundo senso. Com isso, a 

etapa iniciou com a realização de um inventário contendo todos os materiais da equipe, tanto 

de escritório quanto da oficina e também, de uma planilha de controle de empréstimos de 

materiais, a fim de ter um maior monitoramento a respeito da falta de algum equipamento no 

ambiente de trabalho. Além disso, ao passo que o inventário era atualizado, uma equipe ficou 

responsável por elaborar as etiquetas de todos os materiais para evitar extravio e melhor 

identificação das peças. Por fim, com o inventário pronto, os membros da equipe contribuíram 

com a definição de cada objeto, visando facilitar o seu trabalho, respeitando os conceitos de 

frequência de utilização e distância apresentados no treinamento. 

Para a implantação do terceiro senso, o senso da limpeza, buscou-se promover a limpeza dos 

ambientes, bem como tornar essa atitude um hábito dos colaboradores e eliminar as fontes de 

sujeira. Dessa forma, elaborou-se um sistema para controlar as atividades de limpeza dos 

ambientes de trabalho, sob responsabilidade dos gestores do Programa 5S, na qual há uma 

rotatividade semanal dos membros da equipe entre as atividades de limpeza. Por conta de a 

equipe não possuir recursos financeiros, não há disponibilidade de funcionários para a 

limpeza dos ambientes, dessa forma, a colaboração de cada membro se torna imprescindível. 

Terminado o foco à limpeza, deu-se um prazo de duas semanas para a equipe se habituar com 

a planilha de responsabilidades do 5S e foi realizada uma auditoria afim de validar a etapa de 

implantação dos três primeiros sensos. Para tanto, utilizou-se a mesma planilha de verificação 

do diagnóstico inicial, porém, os resultados lograram-se tão superiores quanto os relatos de 

melhora na motivação para trabalhar por parte dos colaboradores da equipe. 

f) Etapa 6: elaborar propostas para os dois últimos sensos 

Após consolidação dos três primeiros sensos, a alta direção da empresa deve promover ações 

de estímulo aos sensos de saúde e autodisciplina. Embora sejam os sensos mais difíceis de 

aplicar e se mensurar, sua implantação é imprescindível à perpetuação do Programa pois 

visam manter e aperfeiçoar as boas práticas estabelecidas anteriormente mediante a mudança 

de cultura e conscientização dos colaboradores. 

Em relação ao senso de saúde, realizou-se uma reunião com os gestores do Programa 5S na 

equipe na qual foram expressos algumas preocupações e dicas para melhorar, de forma geral, 
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a saúde e segurança dos colaboradores, dentre as quais situam-se estimular os membros 

quanto à necessidade do uso de equipamentos de proteção coletiva e individual e realizar 

intervalos periódicos durante o expediente de trabalho visando a homeostase dos 

colaboradores. Além disso, propôs-se aos gestores desenvolver instruções de trabalho 

(kanbans) para que se minimize os riscos de acidentes. 

Durante a mesma reunião, abordou-se propostas referentes ao quinto senso. Cabe ao gestor do 

Programa checar periodicamente se os membros estão realizando as atividades propostas e 

estimular a pró atividade dos mesmos, abrindo espaço para sugestões de melhoria e feedbacks 

constantes. Da mesma forma, enfatizou-se a necessidade de transparência na gestão do 

Programa e a adesão exemplar da alta direção para que os membros se sintam cativados a 

darem o melhor de si para a perpetuação do 5S dentro da organização. 

 

4. Análise dos Resultados 

Em um contexto geral, a implantação do Programa 5S na equipe gerou resultados muito 

satisfatórios, destacando-se a autoestima e o bem-estar dos colaboradores nos postos de 

trabalho, mediante ambientes menos ociosos, mais organizados, limpos e seguros. 

Confirmando os resultados obtidos por Jiménez et al. (2015), ao término do período de 

implantação da filosofia, o estoque de materiais diminuiu, liberou espaço nos ambientes de 

trabalho (aumento de seis colaboradores para dez trabalhando concomitantemente), os 

acidentes de trabalho reduziram (próximo de zero acidentes por mês) e os locais de trabalho 

encontram-se mais limpos, bem como as fontes de sujeira foram identificadas e eliminadas. 

Isso se deu principalmente pelo envolvimento da equipe facilitadora e dos colaboradores. 

Apesar de ser um programa com conceitos simples, na prática encontram-se dificuldades e 

barreiras para a sua implantação, principalmente nas questões comportamentais envolvidas, já 

que envolve a mudança de hábitos de todos. Dessa forma, as principais dificuldades 

encontradas deveram-se à falta de responsabilidade e aceitação do Programa por parte de 

alguns colaboradores, além de aspectos culturais que geraram resistências iniciais dentro da 

equipe. 

A resistência às mudanças por parte de alguns colaboradores, falta de tempo para 

conscientizá-los e escassez de suporte pela alta gerência encontradas na implantação do 

Programa corroboram com as dificuldades encontradas por Gupta e Jain (2015). De forma 

análoga, buscou-se minimizar esses problemas treinando os colaboradores e mostrando os 

benefícios a nível pessoal. Já para convencer à liderança, utilizou-se o sistema de auditoria, 

comprovando que os benefícios da filosofia 5S seriam mensuráveis (GUPTA; JAIN, 2015). 

Durante a realização da Grande Limpeza, o absenteísmo da metade da equipe se tornou um 

fator relevante para os resultados não terem sido tão satisfatórios pois, com apenas metade da 

força produtiva presente, a limpeza do ambiente demandou mais tempo do que havia sido 

planejado. Assim sendo, acredita-se que a reunião motivacional feita na semana anterior à esta 

etapa não obteve os resultados desejados. Entretanto, ao final do dia, os ambientes de trabalho 

já aparentavam grande melhoria, tais como espaço físico livre e organização do local. 

Semelhantemente, ao longo da implantação dos três sensos iniciais, ocorreram algumas 

dificuldades devido à realização de um processo seletivo para a equipe. Os membros novos 

não passaram pelos treinamentos ministrados aos demais membros, de forma que eles ficaram 

deficitados no conhecimento do Programa. Por conta disso, alguns contratempos sucederam, 

como princípio de desorganização, falta de responsabilidade na limpeza dos ambientes e 

pequenos atrasos de prazos pré-estabelecidos. 

De todo modo, embora a implantação do Programa tenha sido considerada um sucesso pela 

equipe, sugere-se algumas melhorias para posteriores aplicações: período maior para a 

implantação da metodologia, maior dedicação para os sensos de saúde e autodisciplina e 
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realizar mais auditorias ao término da implantação, visando atingir a melhoria continua nos 

ambientes de trabalho e conscientização de todos os colaboradores. 

 

5. Considerações Finais 

Embora certas dificuldades foram encontradas ao longo da implantação, como a falta de 

responsabilidade e aceitação do Programa por parte de alguns colaboradores e mudanças de 

aspectos culturais que geraram resistências na equipe, a proposta inicial de se implantar o 

Programa 5S na equipe de competição universitária foi concluída com sucesso, devido aos 

seus resultados eficazes. 

Tal implantação em ambientes universitários proporciona a base para desenvolver uma cultura 

organizacional que visa a melhoria contínua. Por meio da mudança comportamental dos 

colaboradores, observou-se melhora considerável nos ambientes de trabalho da equipe e 

aumento na criatividade, bem-estar e produtividade dos membros.  

O desafio para a equipe, neste momento, é manter o 5S em funcionamento e em constante 

melhoria. Para tanto, recomenda-se que continue com as avaliações trimestrais dos ambientes 

de trabalho e a realização de treinamentos de conscientização acerca do Programa aos novos 

membros, visto que a rotatividade na equipe pode ser um entrave à sua perpetuação. 

A metodologia de implantação proposta neste trabalho demonstrou-se de fácil entendimento e 

aplicação para ambientes universitários, visto que os resultados apareceram rapidamente, em 

especial no que tange as diminuições no tempo de preparo das atividades, no índice de 

acidentes e no desperdício material. Desta forma, avaliando o sucesso da implantação e seu 

baixo custo, justifica-se a aplicação do Programa em outras equipes de competição ou 

laboratórios universitários. 

Portanto, a implantação do Programa 5S atingirá o estágio de maturação quando os seus 

benefícios forem amplamente apreciados pela organização (GAPP; FISCHER; 

KOBAYASHI, 2008) e todos os colaboradores possuírem autonomia e consciência para 

realizar mudanças organizacionais, proporcionando-lhes constante desenvolvimento 

profissional e pessoal. 
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