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INTRODUÇÃO 

 
O programa 5S surgiu nas empresas do Japão, durante a reconstrução do país, segundo Brasil 

(2011) é um programa ou um conjunto de ferramentas que buscam a qualidade nas organizações, tendo 
surgido após II Guerra Mundial onde caracterizou-se com uma cultura de ordem e limpeza. Com as 
melhorias advindas deste programa, os japoneses acreditavam que um ambiente com tais características 
apresentam práticas que proporcionam mudanças positivas no ambiente de trabalho, de hábito e cultura dos 
indivíduos resultando aumento de produtividade e melhoria de qualidade Donida e Jr. (2014). O programa 
guia-se por meio de sensos, ou seja, cinco pilares principais, sendo estes: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e 
Shitsuke, sendo traduzidos em português como sensos de Utilização, Organização, Limpeza, Saúde e 
Higiene e Autodisciplina (VANTI, 1999). 

A ferramenta 5S segundo Donida (2014) procura manter ambientes limpos e organizados, bem como 
atuar sobre maus hábitos de colaboradores e aumentar sua autoestima e crescimento pessoal, 
proporcionando assim melhorias sociais àqueles que a adotam, além de redução de desperdícios e falhas 
no processo produtivo.   

O grupo 5S é formado por discentes do quinto ao sétimo semestre dos cursos de Engenharia de 
Produção e Engenharia Química e orientado pelo professor Maurício Carvalho. 

Assim, o projeto de ensino intitulado "Comitê do Programa 5S", desenvolvido na Universidade Federal 
do Pampa, campus Bagé, visa fomentar boas práticas na rotina de ambientes de trabalho, sejam eles 
administrativos ou laboratoriais, tendo seus próprios colaboradores como agentes transformadores em seu 
meio, através de atividades de capacitação com os mesmos.  

 
METODOLOGIA 
 

Para acompanhamento das atividades um cronograma foi montado, a ferramenta utilizada é o 
diagrama de setas. Filho (1996) relata que essa ferramenta é um cronograma que auxilia no monitoramento 
das tarefas a serem executadas e cumpridas, desta forma contribuindo para acompanhamento e execução 
de suas atividades no projeto. 

 A Figura 1 contempla o modelo de diagrama de setas utilizado pelo grupo 5S. Após a apresentação 
do projeto, todas as etapas continham intervalo de uma semana e entre elas uma revisão semanal. Foram 
realizadas as etapas de palestra motivacional, elaboração do padrão e comitê 5S, na semana seguinte a 
preparação dos primeiros sensos, Seiri e Seiton, seguidos de Seiso e Seiketsu, então Sitsuke e implantação 
do 5S, posteriormente plano de auditoria e auditoria e por fim, na última semana a conclusão da etapa. 

A fim de realizar etapas propostas no cronograma do projeto, o grupo desenvolveu apostilas e 
apresentações multimídias com base em bibliografia. Para execução de vídeos, programas tipo PowerPoint, 
editores de vídeo e plataforma de criação de animação PowToon foram ferramentas principais no 
desenvolvimento das atividades. Friza-se que para tais, o grupo necessitou realizar estudos e familiriarizar-
se com os recursos de criação. Conseguinte a todas as etapas concluídas e vídeos prontos, uniu-se cada 
etapa laborada em um único documento, a fim de facilitar o acompanhamento.  

O projeto abrange qualquer tipo de ambiente, desde que os integrantes colaborem para que o espaço  
apresente melhor resultado possível. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Tendo como base as atividades propostas, ao final da etapa de construção de material didático, o 
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grupo chegou a um total de dez apostilas e dez apresentações multimídia, divididas em subtemas, tendo o 
material escrito unidos posteriormente em único volume. Estes serão utilizados durante todo processo de 
capacitação das comunidades envolvidas (servidores, TAEs, discentes, docentes).  

O projeto tem como intuito aplicar os sensos de utilização, ordenação, limpeza, saúde e 
autodisciplina dentro da própria universidade a fim de trazer melhorias na sua utilização e mostrar a sua 
eficiência quando aplicada correta e rotineiramente. 

 
Figura 1 – Diagrama de Setas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
CONCLUSÕES 

 
Desta forma, o grupo executou as atividades propostas, no que diz respeito a efetivação de material 

de apoio para aprendizado e posterior fase de implementação dos conhecimentos, dentro do prazo proposto 
pelo orientador do projeto. 

Neste segundo momento se está captando mais recursos e se conhecendo participantes das 
atividades de capacitação, a fim de criar maior círculo de confiança, responsabilidade e ética com todos os 
envolvidos.  

Logo, conclui-se que apesar de grande barreira imposta pela cultura corporativa existente em 
ambientes institucionais, é viável, por meio de esforço mútuo de todos os envolvidos, a proposição de 
melhorias e nova visão de participação na relação “Colaborador x Espaço de trabalho”, por meio de 

ferramentas da qualidade total.  
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