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1. RESUMO 

O presente artigo apresenta a aplicação da ferramenta 5S como uma 

metodologia para estudo de método e tempos, padronização do trabalho e criação 

de rotina numa instituição de ensino superior localizada no sul fluminense do estado 

do Rio de Janeiro com o objetivo de analisar o setor da secretaria dos cursos de 

graduação, onde se concentra o aparato administrativo, setor responsável pelo 

contato direto com a comunidade escolar, com a finalidade de redução dos 

desperdícios e diagnóstico dos processos, encontrando oportunidades de melhorias 

no Núcleo de Cadastro da instituição. Para o diagnóstico foi usada a metodologia de 

pesquisa-ação e pesquisa exploratória, visando uma aplicação prática da ferramenta 

5S. No diagnóstico, um dos problemas observados foi a interrupção na rotina de 

trabalho causada por atendimentos internos de emergência, o que causa problemas 

no fluxo de entrega de resultados e também a falta de padronização do setor. Vários 

foram os resultados positivos obtidos como melhoria do ambiente tais como redução 

das interrupções na rotina, redução no tempo de localização dos arquivos, redução 

no tempo de entrega de documentos, dentre outros. 

 
2. INTRODUÇÃO  

Com a alta competitividade e clientes cada vez mais exigentes, a busca por 

ambientes cada vez melhores para adaptação e o conforto de seus colaboradores, 

assim como para otimização de seus tempos e serviços, tem sido uma das principais 

buscas de diferentes empresas e organizações que para isso buscam compreender 

quais ferramentas podem utilizar para obter esses resultados. O sucesso das 

empresas decorre não só da eficiência e eficácia dos processos, mas também, do 

bem-estar das pessoas que estão envolvidas, logo melhorias no ambiente de 

trabalho são sempre bem vistas (OLIVEIRA, 2015).  

A ferramenta 5S é dentre as diferentes ferramentas de qualidade, uma das 

mais eficazes, podendo ser até mesmo ser descrita como o alicerce, pois apresenta 

estratégia baseada no bom senso de todos e possui uma ampla aplicabilidade. 

Segundo Luis e Vito (2012), o Programa 5S tornou-se uma base para iniciação dos 

processos de gestão da qualidade, e segundo Campos (2004) a metodologia 5S é 

um sistema de organização no ambiente de trabalho, que envolve todos da 

organização e é visto como uma nova maneira de administrar a empresa com 

ganhos efetivos de produtividade. Autores como Santos e Nascimento (2012) e 



Oliveira et al (2015) descrevem em seus estudos a aplicação em diferentes 

empresas de diferentes ramos e os grandes ganhos que é a aplicação desta 

ferramenta, para com a organização, assim como para seus colaboradores. Ambos 

os autores apresentam dois pontos negativos semelhantes de maior impacto da 

implementação do programa, a rejeição dos colaboradores no início e dificuldade a 

longo prazo da manutenção da ferramenta, visto a dificuldade para com os 

colaboradores.  

 
3. OBJETIVO 

O objetivo foi desenvolver uma pesquisa de campo buscando detalhar o dia-

a-dia e os problemas do Núcleo de Cadastro e Arquivo de uma Universidade 

localizada no interior da cidade do estado do Rio de Janeiro através da aplicação da 

ferramenta 5S, com o intuito de verificar a rotina, entender os pontos de melhoria,  

organizar o ambiente de trabalho e otimizar o processo, devido ao grau de 

importância desse setor da secretaria. 

 
4. METODOLOGIA 

A abordagem deste artigo consiste em apresentar um breve referencial 

teórico, que tem por finalidade descrever e aplicar o conceito do programa 5S no 

setor de Cadastro e Arquivo da instituição, seguido da metodologia utilizada, assim 

como o método elaborado para implantação da ferramenta de acordo com a 

necessidade do setor da universidade. Este artigo tem como principais 

características uma pesquisa exploratória, pois segundo Gil (2008), apresenta uma 

abordagem direta do conteúdo. E também uma pesquisa-ação, cuja pesquisa é 

desenvolvida por professores e alunos de modo que utilizem suas pesquisas para 

aprimorar o ensino e o aprendizado, respectivamente, pois através dela o 

pesquisador intervém dentro de uma problemática analisando-a e refletindo 

criticamente sobre as ações em busca de uma solução (TRIPP, 2005).  

 
5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. CONCEITO DE 5S 

Carvalho (2010) e Campos (2004) descrevem que o programa 5S surgiu em 

meados da década de 1950 no Japão, após os grandes desafios resultantes da 2ª 

Guerra Mundial, Campos (2004) acrescenta ainda a finalidade da ferramenta que foi 

de reorganizar o país. 



Segundo Lapa (1998), o programa 5S consiste basicamente em cinco 

conceitos simples que são capazes de modificar o ambiente de trabalho e a maneira 

de conduzir as atividades da rotina e o humor e a atitude das pessoas envolvidas. A 

melhor forma encontrada para expressar a abrangência do significado desses 

ideogramas do japonês para o português foi acrescentar o termo “senso de” antes 

de cada palavra em português, que significa exercitar a capacidade de julgar e 

entender, e assim usando esse termo manteve-se o termo original 5S. 

Para obter o sucesso na implementação da ferramenta 5S, é necessário se 

estabelecer o conceito de cada um dos cinco sensos. Segundo Silva (2003) os 5S 

podem ser classificados conforme descrito no Quadro 1. 

Quadro 1: Classificação  5S 

SENSOS CLASSIFICAÇÃO 

Seiri 
 

Ter senso de utilização é identificar materiais, equipamentos, 
ferramentas, utensílios, informações e dados necessários e 
desnecessários, descartando ou dando a devida destinação 
àquilo considerado desnecessário ao exercício das atividades. 

 
Seiton 

Ter senso de ordenação é definir locais apropriados e critérios 
para estocar, guardar ou dispor materiais, equipamentos, 
ferramentas, utensílios, informações e dados de modo a 
facilitar o seu uso e manuseio, facilitar a procura, localização e 
guarda de qualquer item, ou seja, “cada coisa no seu devido 
lugar”. 

 
Seiso 

Ter senso de limpeza é eliminar a sujeira ou objetos estranhos 
para manter limpo o ambiente bem como manter dados e 
informações atualizadas para garantir a correta tomada de 
decisões. O mais importante neste conceito não é o ato de 
limpar, mas o ato de “não sujar”. 

 
Seiketsu 

Ter senso de asseio significa criar condições favoráveis à 
saúde física e mental, garantir ambiente não agressivo e livre 
de agentes poluentes, manter boas condições sanitárias nas 
áreas comuns, zelar pela higiene pessoal e cuidar para que as 
informações e comunicados sejam claros, de fácil leitura e 
compreensão. 

Shitsuke Ter senso de autodisciplina é desenvolver o hábito de observar 
e seguir normas, regras, procedimentos, atender 
especificações, sejam elas escritas ou informais. Este hábito é 
o resultado do exercício da força mental, moral e física. 

Fonte: Silva (2003) 
 

O Quadro 2 descreve segundo Jesus (2003) os benefícios da prática 5S para 

a empresa e para os colaboradores. 

 

 



Quadro 2: Benefícios da prática 5S 

Para as empresas Para os colaboradores 

-Ambiente de trabalho mais seguro e 
saudável; 
-Incentiva a participação de todos; 
-Evita desperdícios e retrabalhos; 
-Reduz custos; 
-Melhora a qualidade e a 
produtividade; 
-Elimina o desnecessário; 
-Facilita o manuseio; 
-Mais competitividade no mercado de 
trabalho. 

-Melhora a qualidade de vida; 
-Crescimento profissional e pessoal; 
-Estimula o trabalho em equipe; 
-Aumenta o comprometimento com 
resultados; 
-É fonte de conhecimento e 
oportunidades. 
 

Fonte: Adaptado de Jesus (2003). 
 

5.2. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S NO NÚCLEO DE CADASTRO E 

ARQUIVO 

O presente estudo desenvolveu-se no Núcleo de Cadastro e Arquivo, setor 

dentro da secretaria geral de uma Universidade do interior do estado do Rio de 

Janeiro. Este setor é responsável pelo arquivamento da documentação de todos os 

alunos que ingressaram na faculdade ao longo do tempo, de todos os cursos 

existentes na unidade das áreas da saúde, humanas e exatas, no total de 20 

cursos.  

Para introduzir o estudo fez-se necessário realizar um estudo do cenário a fim 

de determinar as principais características do ambiente ser estudado como um todo, 

através de: entrevista com a coordenadora; observações do dia-a-dia de 

funcionamento; para assim determinar o setor ao qual seria iniciado o estudo. O 

setor escolhido foi o núcleo de cadastro e arquivo, pois este é responsável pelo 

arquivamento de um volume grande de diversos tipos de documentações em todas 

as esferas do ramo acadêmico, setor este que tem relação direta com todos os 

outros setores, ou seja, pode ser considerado o setor de maior porte da secretaria 

geral da Universidade. 

Atividades motivadoras e explicativas foram utilizadas para a aproximação 

dos colaboradores com a ferramenta, assim como fotos do ambiente, check-list de 

verificação e entrevista com os funcionários a fim de diagnosticar os problemas 

existentes e avaliar a necessidade e a viabilidade de implantar a ferramenta. Para 

fazer o diagnóstico foi preenchido um check-list usado como base para as 

observações e entrevistas com perguntas para cada senso de modo a avaliar a área.  



Para o senso de utilização foram feitas as seguintes perguntas: Existem 

materiais e objetos em excesso ou desnecessários no posto de trabalho (sobre os 

armários, arquivos, estantes, computadores)? As ferramentas de trabalho estão em 

bom estado de conservação e têm fácil acesso? A quantidade de armários, 

prateleiras, estantes, pastas, coletores de lixo está adequada? Os materiais 

necessários a execução da tarefa estão disponíveis em local designado para eles? 

Os documentos existentes na área são de fato necessários e estão atualizados e 

disponíveis para consulta?  

Para o senso de ordenação foram feitas as seguintes perguntas: A área de 

trabalho está identificada? As informações usadas na execução da tarefa estão 

atualizadas, disponíveis e claras para realização do trabalho?  Os equipamentos, 

armários, documentos estão identificados de forma clara e de acordo com o uso? O 

conteúdo das pastas e dos arquivos coincide com a identificação? O sistema permite 

identificar a falta de um material ou objeto e detectar com quem está?  

Para o senso de limpeza foram feitas as seguintes perguntas: Existe material 

disponível em local adequado para limpeza? O lixo é jogado em local adequado? Os 

banheiros são mantidos limpos? Há sujeira nos armários, mesas, móveis, 

lâmpadas?  

  Para o senso de saúde/segurança/higiene foram feitas as seguintes 

perguntas: A higiene pessoal demonstra asseio? De maneira geral a higiene e a 

organização do local de trabalho são mantidas diariamente? Existem ventilação e 

luminosidade adequada no local de trabalho?Os empregados cumprem os horários 

de parada e retorno ao trabalho?  

 Para o senso de auto-disciplina foram feitas as seguintes perguntas: Todos 

conhecem suas responsabilidades no 5S? O 5S é considerado importante pelos 

colaboradores no local de trabalho? Qual o grau de motivação dos funcionários com 

a prática do 5S?  

No diagnóstico, um dos problemas observados foi a interrupção na rotina de 

trabalho causada por atendimentos internos de emergência para encontrar 

documentos de alunos no arquivo, e como não há a organização correta e o controle 

do arquivamento então fica difícil de localizar rapidamente e retornar às tarefas, o 

que causa problemas no fluxo de entrega de resultados que no caso deste setor, a 

principal função é o cadastro e arquivamento e o não acúmulo de itens a serem 

identificados e arquivados nos locais devidos. A não existência de padronização na 



organização dos documentos em locais adequados ocasionava demora na 

localização de arquivos, além da quantidade desnecessária de arquivos 

prejudicando o layout do ambiente e a otimização do fluxo de trabalho. De acordo 

com as perguntas contidas no check-list várias considerações foram feitas referente 

ao cenário encontrado no setor.  

Há documentações em excesso na sala de trabalho sobre os armários sem 

estar identificados e organizados, há documentos desnecessários na estante da sala 

de arquivos por nem serem deste ambiente de trabalho; os armários nem todos 

estão em bom estado de conservação; e nem todas caixas ou gavetas de 

documentos estão de fácil acesso; a quantidade de armários, prateleiras, pastas e 

caixas não são suficientes, tendo documentações sobressalentes sem ter onde 

armazenar adequadamente, ficando expostos sobre os armários sujeitos a poeira, 

sendo assim nem todos materiais ficam no local designado para eles. 

Os documentos estão atualizados e o setor possui uma planilha de controle 

onde são feitas anotações dos documentos que saem do setor de arquivo e vai para 

qual outro setor interno da secretaria. Há material de limpeza para o salão e para os 

banheiros, e os locais são sempre mantidos bem limpos, com lixo em locais 

adequados, e sem grande acúmulo de sujeira sobre mobílias. Os funcionários 

mantêm a higiene pessoal em dia, cumprem os horários de entrada, parada e 

retorno, saída do trabalho, sem necessidades de horas extras. O local de trabalho 

possui boa ventilação e luminosidade. Não havia um esquema de manutenção da 

organização dos armários do ambiente de trabalho. Não havia funções separadas no 

setor referente ao 5S, mesmo sendo vista como uma ferramenta importante, e os 

funcionários mostraram-se motivados com a prática da mesma.  

 
6. RESULTADOS 

Após a aplicação do check-list e o diagnóstico do setor foi feita então a 

aplicação dos 5 sensos obtendo diversas melhorias no espaço físico, podendo 

detalhar a realização da separação das documentações de maior utilização e 

realmente necessárias, as documentações duvidosas quanto a necessidade de 

arquivar, e os itens que podiam ser descartados.  

Os itens foram então identificados com etiquetas de numeração com controle 

em planilha de Excel referente ao nome do aluno, curso e ano, sendo assim 

somente seria realizada uma pesquisa simples pelo nome e daria o número da 



pasta, e na frente dos armários foram colocadas etiquetas contendo a série de 

pastas que havia lá dentro, o que facilitou o fluxo para encontrar documentos 

pedidos emergencialmente e para arquivar também, sendo feita a medição e houve 

redução do tempo de 30 – 40 minutos para achar um item para 5-10 minutos 

dependendo do local, altura, e quantidade de itens arquivados juntos.  

A Figura 1 apresenta um comparativo tendo como referência o prazo do 

pedido em dias para a realização de um documento (histórico ou declaração) pelas 

normas da universidade que são de 15 dias úteis, visto que além da preparação do 

documento é necessária a coleta de assinaturas. Nele observa-se a diferença antes 

e depois da aplicação do 5S no setor de núcleo de cadastro e arquivo que fornece a 

pasta do aluno com as fichas trabalhando em conjunto com a chefe da secretaria 

geral que elabora o documento. A Figura 2 apresenta o comparativo na redução do 

tempo em minutos para encontrar documentos pedidos por outros setores para 

atender pedidos feitos por alunos após organização e identificação durante a 

aplicação do 5S no dia D. 
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Figura 1: Elaboração de documento antes e depois 
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Figura 2: Localização de documento antes e depois 

 
Quando analisada a elaboração de um documento comparando antes e 

depois da aplicação da ferramenta nota-se que a redução de tempo atingiu um 

índice de aproximadamente 26% quando se observa o número de dias para finalizar 

um pedido conforme gráfico 1, e ainda uma redução de 78% quando se observa o 

tempo em minutos para localizar documentos necessários a outros setores dentro da 



secretaria geral conforme gráfico 2, sendo que neste por ser o processo de maior 

frequência no setor analisado, após a aplicação do 5S, foi demonstrada uma 

otimização do processo em 78%.  

Todas as pastas e caixas foram etiquetadas com qual era o seu conteúdo, 

organizadas e levadas para os locais adequados de acordo com o critério de 

frequência de uso dos colaboradores. Os materiais como folhas, cadernos, 

rascunhos desnecessários, e materiais danificados como caixas e pastas foram 

descartados. Foi feita a limpeza das estantes, prateleiras, armários, gavetas e 

pastas antes de serem arrumadas no novo local e antes de receberem os arquivos.  

Para garantir o correto arquivamento, foi criada uma área chamada 

“Documentos para arquivar”. Nesta área, os funcionários de outros setores colocam 

os documentos que devem ser arquivados, então o responsável pelo arquivamento 

recolhe-os e os coloca nos devidos lugares de acordo com o fluxo de organização 

que foi criado no dia D. Este novo local tem o intuito de garantir que a documentação 

seja arquivada corretamente e não fique espalhada pela sala e possa acontecer de 

misturar com outros.  

A última etapa da implantação, visando o processo de melhoria contínua, foi 

levantar as sugestões dos colaboradores para o próprio setor de trabalho. Dentre 

essas sugestões de melhorias para o funcionamento do ambiente de trabalho, 

podem ser citadas: digitalização dos documentos de alunos trancados e 

posteriormente de alunos formados para assim reduzir a quantidade de papéis no 

espaço físico e também facilitar para serem encontrados; adquirir novos armários e 

pastas, pois os existentes já estão insuficientes devido ao grande volume de 

documentações que chegam a cada dia e a cada fim e início de semestre.  

Para garantir a sustentabilidade do programa foi criada uma auditoria 

quinzenal, e com a evolução de toda a equipe com a aplicação da ferramenta a 

auditoria passará a acontecer mensalmente. As dificuldades e as não-conformidades 

encontradas nestas auditorias serão transformadas em plano de ação contendo o 

que foi encontrado, a ação traçada para resolver o problema, o responsável, e o 

prazo de execução.  

Com a implementação da ferramenta no setor do Núcleo de Cadastro e 

Arquivo dentro da secretaria geral pode-se destacar como resultados a melhoria do 

ambiente de trabalho, principalmente quanto à organização e praticidade para o dia-

a-dia na localização dos arquivos necessários, na questão de conforto e bem-estar 



para os funcionários ao trabalharem em um ambiente limpo e visualmente agradável, 

além da melhoria na utilização dos recursos e ferramentas de trabalho, pois houve a 

melhoria do espaço físico. 

A participação e envolvimento dos funcionários facilitaram a aplicação dos 

sensos, pois compreenderam a importância da ferramenta e os benefícios que ela 

poderia trazer para sua rotina, apesar de inicialmente exigir um esforço grande para 

colocar tudo da forma correta conforme foi relatado anteriormente, no entanto eles 

notaram a efetividade da aplicação, pois notaram que o ambiente ficou melhor 

apresentável, que o trabalho ficou facilitado com os novos controles relacionando 

sistema e físico, com a definição de local para cada tipo de documentação, e assim 

a melhoria na entrega dos resultados de suas tarefas que são básicas e repetitivas, 

mas essenciais para a secretaria geral. Além disto, a ferramenta ajudou a 

desenvolver uma visão crítica por parte dos funcionários do setor, até mesmo 

incentivando-os a manter os 5 sensos funcionando e fazendo-os pensar em como 

facilitar sua rotina e melhorar seu local de trabalho através de sugestões.  

Pode-se com a aplicação da ferramenta, determinar inúmeros resultados 

positivos obtidos como melhoria do ambiente, redução das interrupções na rotina, 

redução no tempo de localização dos arquivos, redução no tempo de entrega de 

documentos, dentre outros. Foram observadas melhorias significativas no 

rendimento e na mudança de postura dos funcionários. A partir da aplicação da 

ferramenta foi possível observar que até mesmos setores que são diretamente 

ligados ao setor analisado, também apresentaram melhorias, como o setor de 

atendimento e o setor de processos de diplomas, acarretando assim a otimização 

dos trabalhos e a redução nas falhas, retrabalhos e uma melhor previsão do tempo 

de resposta para o cliente. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação de um programa 5S, tem por finalidade a mudança da maneira 

de pensar das pessoas, acarretando em um melhor comportamento organizacional 

de forma geral, com isso apresenta-se uma nova maneira de conduzir a empresa 

com ganhos efetivos, ou seja, melhorias. O 5S é simples, eficiente e com baixo 

custo, e auxilia na perspectiva da qualidade total em produtos e serviços.  



O artigo apresentou um caso prático de aplicação bem sucedida do programa 

5S no núcleo de cadastro e arquivo de uma Universidade localizada no interior do 

estado do Rio de Janeiro.  

Sendo assim entende-se o porquê é preciso esforço e envolvimento de todos 

os setores da secretaria geral para que ao se relacionarem e tendo a ferramenta 

funcionando haja um real aumento na organização, padronização, eficiência e 

qualidade como um todo, além de obter a melhoria do ambiente para colaboradores 

e clientes.  
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