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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo apresentar a importância da implantação da ferramenta 5S na 

administração pública. A relevância deste se dá, pois, a ferramenta apresenta grandes 

benefícios por ser baseada em ideias tidas como simples, porém eficazes, e já bastante 

utilizada em organizações privadas, além de que, são poucos os estudos sobre a aplicação da 

mesma no serviço público. A metodologia auferida para o artigo parte de uma revisão de 

literatura, onde foram selecionados 05 estudos já realizados, através do site de busca Scielo, 

pertinentes ao tema, entre os anos de 2010 e 2017.  
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ABSTRACT 

This article aims to present the importance of the implementation of the 5S tool in public 

administration. The relevance of this is, therefore, the tool presents great benefits because it 

is based on ideas considered simple, but effective, and already widely used in private 

organizations, in addition, few studies on the application of the same in the public service. 

The methodology used for the article is based on a literature review, where we selected 05 

studies already carried out, through the Scielo search site, pertinent to the theme, between the 

years 2010 and 2017. 

 

Keywords: Application, 5S, Public sector. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As transformações que ocorrem no mundo são constantes, cada vez mais rápidas em 

decorrência da evolução social e tecnológica. No âmbito das organizações, sejam elas 

públicas ou privadas, sofrem ameaças pela rapidez de tais mudanças, bem como, sua 

sobrevivência colocada em “cheque”, com isto, cada vez mais são pressionadas a se 

adequarem, num tempo curto, contudo, de forma competente, aos mais recentes modelos 

tecnológicos, de produção e de qualidade. 
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Para que essas organizações se mantenham competitivas frente às novas mudanças e 

exigências, o primeiro passo é o investimento em pesquisas, pois, por meio delas as mesmas 

poderão desenvolver e aplicar métodos e técnicas administrativas que reduzam ou absorvam 

as consequências dessas alterações, de forma que, o sucesso e a manutenção do mesmo sejam 

mantidos. 

Portanto, a partir de tais pesquisas, muitas organizações encontram como alternativa a 

implantação de programas de qualidade, muito comum entre os empreendimentos privados, 

mas também suscetível de adoção pela administração pública, foco do presente artigo. 

 Antes de adentrar nos programas de qualidade, é importante abordar sobre o atual 

cenário da administração pública, já elucidando a escolha do tema em questão, pois, a mesma, 

tem passado por um longo período de conflito, de insatisfação geral por parte da população, 

tanto pela má administração dos recursos públicos, como pela conhecida e “famosa” 

burocracia. Sendo assim, tão necessárias implementações de novas estratégias. 

É notório que o interesse por programas de qualidade no serviço público seja baixo, a 

começar pela resistência do funcionalismo público para com mudanças por conta do 

comodismo, há uma enorme dificuldade em quebrar paradigmas, em mudar o processo diário, 

trazendo cada vez mais consequências no ambiente de trabalho. 

A partir daí, percebe-se a relevância do presente artigo, para que se possa compreender 

a importância e os benefícios de assumir outro tipo de postura no serviço público, para o 

trabalho seja desenvolvido de modo melhor dentro deste ambiente, portanto, de forma que 

este passe de fato a ser organizado, limpo, saudável, racionalizado, disciplinado, e estes 

quesitos podem ser encontrados mediante o Programa 5S, consolidado no Japão ainda na 

década de 50, onde seus sensos representam SEIRI – Organização, SEITON – Utilização, 

SEISO – Limpeza, SEIKETSU – Saúde e SHITSUKE – Autodisciplina, ou seja, representará 

uma mudança no comportamento organizacional. 

Desta forma então, este artigo tem a seguinte problemática, Como o Programa 5S pode 

contribuir no setor público? 

Este programa em sua essência busca a mudança nos detalhes que formam a rotina 

laboral, de forma a educar, treinar, e trazer a qualidade ao desenvolver o trabalho diário e 

todos os níveis hierárquicos devem incorporar o conceito do programa (TOLDO, 2008). 

Sendo assim, o objetivo geral deste artigo será o de apresentar os benefícios da 

aplicação do programa 5S na administração pública mediante revisão bibliográfica.  
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E para alcançar o objetivo geral, foram elaborados os seguintes objetivos específicos: 

abordar os fundamentos do programa “5S”; levantar as etapas de implementação do programa 

no setor público; e, verificar os aspectos positivos e negativos do programa. 

Portanto, o presente artigo se justifica no âmbito social, pois, é de interesse comum 

que o poder público adote novos métodos que oportunizem a melhora dos diversos segmentos 

da sociedade, partindo da própria administração pública, com a adoção de novas posturas no 

âmbito do trabalho de todos os colaboradores do nível hierárquico, para as funções tenham 

um bom desenvolvimento e comprometimento com a melhoria do setor público. 

Quanto à importância pessoal para a elaboração desta pesquisa, se dá pela própria 

experiência do autor no setor público, a fim de encontrar métodos que melhorem o 

desenvolvimento do trabalho nos órgãos públicos, bem como, entendam a importância do 

comprometimento e do conhecimento dos programas de qualidade. 

No que tange a importância acadêmica desta pesquisa, se dá pelo próprio 

conhecimento gerado com o esclarecimento do tema, assim como, oportunizará mais uma 

referencia sobre assunto, visto que, este tipo de pesquisa não se esgota e pela grandiosidade da 

discussão que será gerada. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia é entendida como o caminho do pensamento e o instrumental próprio 

de abordagem da realidade, ou seja, a metodologia deve incluir, simultaneamente, o método, 

as técnicas e o potencial criativo do pesquisador (GIL, 2007). 

Quanto à metodologia, a pesquisa é exploratória, uma vez que, busca levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando um campo de trabalho, e assim 

mapeando as condições de manifestação desse objeto, pois, visa também proporcionar maior 

contato com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Isto é, 

analisar profundamente o caso e entender se realmente há algum impacto no desempenho 

(GIL, 2007). 

É também bibliográfica, pois, trabalha com levantamentos doutrinários e buscas por 

web site, que é elaborada a partir de livros, artigos científicos já publicados e disponíveis em 

bibliotecas e internet, conforme Gil (2007), a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a 

partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 

sendo assim, foram utilizados dados ou categorias teóricas já trabalhadas por outros 
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pesquisadores e devidamente registradas, sendo realizada revisão bibliográfica, mediante 

levantamento da produção científica brasileira relacionadas à importância da implementação 

dos 5S no serviço público, nos últimos 10 anos, na base de dados da SciElo Brasil, para a 

realização da revisão bibliográfica. 

A busca foi realizada utilizando-se as palavras-chave: “implementação dos 5S”; “setor 

público”, contudo, estudos publicados anteriormente a este período, desde que pertinentes, 

não serão descartados. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 A Metodologia do Programa 5S 

 

Na década 50, após a segunda guerra mundial o programa 5S passou a se consolidar 

no Japão, por conta da grande demanda por produtos fabricados nas grandes indústrias, 

conforme conta Ribeiro: 

 
Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países encontravam-se destruídos, entre 

eles o Japão. Dessa forma houve um grande aumento na demanda por produtos 

industrializados, na qual os Estados Unidos da América começaram a ganhar novos 

mercados rapidamente, visto que a demanda era maior do que a oferta, e que suas 

indústrias possuíam boa capacidade de investimento (RIBEIRO, 2006, p. 23).  

 

Contudo, ainda neste período, o Japão não tinha as mesmas condições que os países da 

America do Norte, mais precisamente os Estados Unidos da America, portanto, passou a focar 

na qualidade dos produtos produzidos em suas indústrias, como ainda leciona Ribeiro: 

 
Como a capacidade de investimento no Japão era pequena se comparada aos Estados 

Unidos, o governo japonês concentrou-se em difundir os conceitos da Qualidade nas 

suas indústrias, podendo melhorar assim, a qualidade dos produtos fabricados 

(RIBEIRO, 2006, p. 27). 

 

Desta forma, então, o foco foi difundir a ideia de qualidade em todas as empresas do 

Japão, para isto, utilizou do renomado autor Deming para realizar palestras sobre os 

conceitos, ferramentas e princípios para alcançar a qualidade (RIBEIRO, 2006). 

Esta ferramenta passou a ser definida como 5S que originalmente foi concebida por 

Kaoru Ishikawa, sendo principal pilar da cultura de qualidade no país, e esta ferramenta visa 

mudar o modo como os indivíduos em uma organização se comportam para que assim a 

produtividade aumente, e ainda segundo Ribeiro (2006, p. 34) “é um processo educacional 

utilizado de base para implantação de outras ferramentas de Qualidade”. Para o autor Campos 

a respeito desta ferramenta, diz que a mesma: 
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Trata-se, basicamente, de uma ferramenta que tem a proposta da melhoria do 

ambiente de trabalho, permitindo imediatamente maior produtividade, segurança, 

motivação dos funcionários e consequente melhoria na competitividade e nos 

resultados da organização que põe em prática seus conceitos (CAMPOS, 1999, p. 

32). 

 

Os indivíduos da organização, então, mudam sua cultura para um ambiente mais 

econômico, organizado, limpo, higiênico e disciplinado, elementos que são primordiais para o 

alcance de uma alta produtividade (CAMPOS, 1994), o referido autor ainda complementa: 

 
O 5S é definido como uma ferramenta que visa mudar a maneira de pensar das 

pessoas na direção de um melhor comportamento para toda a vida, e é uma nova 

maneira de conduzir a empresa a ganhos efetivos de produtividade. Outra 

informação importante a respeito do programa é dada por Ribeiro (2006), que afirma 

que o 5S é um processo educacional utilizado de base para implantação de outras 

ferramentas de Qualidade (CAMPOS, 1999, p. 44). 

 

Não só a qualidade, esta ferramenta objetiva também satisfazer o cliente, motivar seus 

colaboradores, melhorar o ambiente de trabalho, bem como, economizar os recursos que 

estejam escassos, e tudo isso com baixo custo de investimento com retorno em curto prazo e 

alto em relação a produtividade e qualidade (VANTI, 1999). 

5S, então, origina das palavras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, que 

significa, respectivamente, organização, utilização, limpeza, saúde e autodisciplina, sendo 

estes entendidos como sensos, para que assim a mudança no comportamento da organização 

seja profunda (OSADA, 1992), conforme corrobora Campos: 

 
Seiri (整理): O primeiro senso é definido como “saber usar sem desperdiçar” e é 

conhecido como senso da utilização. Tem como principais objetivos a redução do 

consumo, manutenção dos recursos, reutilização dos recursos e compartilhamento 

dos mesmos. Seiton (整頓): O segundo senso é definido como “saber ordenar para 

facilitar o acesso e a reposição”. É conhecido no Brasil como o senso da ordenação, 

ou segundo senso, e visa a otimização do espaço e do tempo. Seiso (清掃): O 

terceiro senso é definido como “saber usar sem sujar, atacando as fontes de sujeira”. 

Tem como objetivos a redução da sujeira, a inspeção no momento da limpeza e o 

ataque às fontes de sujeira visando obter a limpeza dentro do ambiente, a fim de 

melhora-lo. Seiketsu (清潔): O quarto senso também conhecido como senso de 

saúde. É definido como “manter e padronizar os três primeiros “S” no dia-a-dia, 

além de cuidar da saúde do corpo e da mente”. Visa melhorar a condição das 

pessoas no programa através dos três sensos anteriores sem esquecer-se de seu bem-

estar. Shitsuke (躾): O quinto senso é definido como o senso de autodisciplina. 

Considerado por muitos autores o senso mais importante de todos, ele busca 

desenvolver o espírito de equipe dos trabalhadores, o comprometimento com as 

regras e o respeito para com as normas e as leis (CAMPOS, 1999, p. 34). 

 

Os três primeiros sensos Seiri, Seiton e Seiso são considerados mecânicos, já que os 

sentidos são usados para colocá-los em prática, sendo mais fácil de entendê-los também, 
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diferentemente dos dois últimos, Seiketsu e Shitsuke, que são de cunho psicológico, como a 

saúde e autodisciplina sendo mais complicados de serem entendidos. 

O programa, então, tem como objetivo educar, treinar para alcançar a qualidade 

aperfeiçoando cada detalhe das tarefas diárias de uma organização, e ainda, é fundamental 

para obter e consolidar o processo de educação dessas atividades. 

E para sua implantação é necessário entender, incorporar e praticar o programa em 

toda a hierarquia da organização, de forma que, não haja mais desperdícios e que a imagem 

do indivíduo tanto “público, como da organização” melhore, para que assim se tenha um 

ambiente organizacional mais saudável (TOLDO, 2008). 

Cabe ressaltar que, o programa pode ser aplicado em qualquer tipo de organização, 

seja ela pública ou privada. E para isto, todos devem estar comprometidos com a implantação 

das melhorias, desde o nível mais baixo, até o mais alto da hierarquia da organização, e antes 

de pedir qualquer colaboração é importante que a alta administração realize um evento de 

cunho oficial com a presença de autoridades tanto do município como do governo e 

convidados para que o público entenda a importância da implantação do programa, pois, a 

decisão envolve a todos na organização. 

 

3.2 Implantação do Programa 5s no Setor Público 

 

De acordo com William Edwards Deming (1990) as entidades públicas devem se 

destacar pelos bons serviços que executam, contudo, a realidade tem se mostrado diferente, 

pois, esses serviços prestados a sociedade nem sempre são bem executados e prestados com 

qualidade, do contrario, apresentam muitos problemas relacionados à burocracia e falta de 

eficiência. 

E como tentativa de melhorar vários aspectos na gestão das organizações públicas 

desde a década de 90 o governo federal vem demonstrando esforços com a criação de 

programas voltados para a melhoria da qualidade e da eficiência no setor publico. 

E após alguns programas sem tanto sucesso, foi criado, em fevereiro de 2005, o 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, tornando-se um 

referencial na gestão de instituições públicas brasileiras a partir de medidas que causam 

impactos e eficiência no processo da organização, gerando benefícios para todos a sua volta 

(PAULA et al. 2010).  

O programa, ainda, objetiva orientar e incentivar os demais órgãos públicos quanto à 

adoção de práticas de gestão que objetivam levar esses órgãos a padrões mais altos de 
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desempenho, eficiência, eficácia e qualidade em gestão, conforme dispõe o art. 2º do Decreto 

5.378 o GESPÚBLICA onde elenca os principais objetivos do programa: 

 
I: Eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento das competências 

constitucionais do Poder Federal;  

II: Promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas;  

III: Promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, 

relativamente aos resultados da ação pública; 

IV: Assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a 

adequação entre meios, ações, impactos e resultados;  

V: Promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética (BRASIL, 

2005, p. 32).  

 

No modelo do GESPÚBLICA, a gestão pública, para chegar a excelência, precisa de 

princípios aliados a critérios como liderança, resultados, estratégias e planos, foco no cliente, 

entre outros; e também alguns fundamentos, e esses princípios são segundo Paula et al. (2010, 

p. 65)  “legalidade, impessoalidade,  moralidade, publicidade e eficiência” 

 

Princípio da Legalidade: A Legalidade está no alicerce do Estado de Direito, no 

princípio da autonomia da vontade. É um dos mais importantes para a 

Administração Pública. Baseia-se no Art. 5º da CF, que diz que "ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", 

pressuposto de que tudo o que não é proibido, é permitido por lei. Portanto, só pode 

fazer o que a lei lhe autoriza. Ele não pode se distanciar dessa realidade, caso 

contrário será julgado de acordo com seus atos. Princípio da Impessoalidade: A 

imagem de administrador público não deve ser identificada quando a Administração 

Pública estiver atuando. Outro fator é que o administrador não pode fazer sua 

própria promoção, tendo em vista seu cargo, pois esse atua em nome do interesse 

público. E mais, ao representante público é proibido o privilégio de pessoas 

específicas. Todos devem ser tratados de forma igual (PAULA et al. 2010, p. 34).. 

 

Ou seja, o individuo deverá fazer somente o que a lei determina, nem mais, nem 

menos e ainda deverá atuar somente pelo interesse coletivo e ser identificado somente no 

cargo público somente quando estiver atuando. E, ainda de acordo com Paula et al. os 

princípios da moralidade, publicidade e eficiência na Administração pública: 

 

Princípio da Moralidade: Esse princípio tem a junção de Legalidade com 

Finalidade, resultando em Moralidade. Ou seja, o administrador deve trabalhar com 

bases éticas na administração, lembrando que não pode ser limitada na distinção de 

bem ou mal. Não se deve visar apenas esses dois aspectos, adicionando a ideia de 

que o fim é sempre será o bem comum. A legalidade e finalidade devem andar 

juntas na conduta de qualquer servidor público, para o alcance da moralidade. 

Princípio da Publicidade: Na Publicidade, o gerenciamento deve ser feito de forma 

legal, não oculta. A publicação dos assuntos é importante para a fiscalização, o que 

contribui para ambos os lados, tanto para o administrador quanto para o público. 

Porém, a publicidade não pode ser usada de forma errada, para a propaganda 

pessoal, e, sim, para haver um verdadeiro controle social. Princípio da Eficiência: 

O administrador tem o dever de fazer uma boa gestão. É o que esse princípio afirma. 
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O representante deve trazer as melhores saídas, sob a legalidade da lei, bem como 

mais efetiva. Com esse princípio, o administrador obtém a resposta do interesse 

público e o Estado possui maior eficácia na elaboração de suas ações. Esse princípio 

anteriormente não estava previsto na Constituição e foi inserido após a Emenda 

Constitucional nº 19/98, relativo a Reforma Administrativa do Estado (PAULA et al. 

2010, p. 36). 

 

Os direitos acima derivam do artigo 1ª da CF, onde prevê que o direito emana do 

povo. Sendo assim, os direitos fundamentais devem ser reconhecidos e respeitados não só 

pelo Estado, como pelas pessoas jurídicas e particulares, pois, estes direitos são invioláveis. 

Retomando, cabe inferir que, muitas são as dificuldades ao implementar um sistema de 

gestão de qualidade no setor público, como a resistência em aceitar por parte dos níveis 

hierárquicos mais abaixo da alta administração, os subordinados pode resistir a aderir as 

transformações para que os objetivos do programa sejam alcançados, este fator se dá muitas 

vezes pelo baixo nível educacional da população. 

Através do desenvolvimento da ferramenta 5S é possível que o ambiente 

organizacional transforme tanto o comportamento das pessoas, como suas atitudes, e o 

primeiro passo é introduzir novos conceitos de qualidade e procedimentos para que se inicie a 

implantação do programa (COSTA; ROSA, 1999). 

Outros tantos benefícios do programa no setor público e os resultados podem ser 

facilmente e rapidamente notados. Além de que, os conceitos aplicados são simples, o 

programa é participativo, pois, promove o envolvimento de todas as equipes da hierarquia da 

organização, e, ainda, propõe outras melhorias como a limpeza das dependências, além de 

provocar a mudança de comportamento dos profissionais com relação à cultura do desperdício 

(COSTA; ROSA, 1999). Os referidos autores, ainda elencam outras vantagens que podem ser 

alcançadas com o programa, sendo elas: 

 
Redução da quantidade de materiais utilizados nos afazeres do trabalho; Maior 

disponibilidade de espaço físico; Redução do desperdício; Economia de tempo; 

Reaproveitamento de materiais; Incentivo do trabalho em equipe; Melhoria da 

qualidade do ambiente de trabalho; Melhoria da organização e da limpeza; Melhoria 

da imagem política; Certificações ambientais e Prêmios de Qualidade (COSTA; 

ROSA, 1999, p. 54). 

 

Costa e Rosa, vão além e elencam algumas diretrizes para elaborar um plano de 

implementação do programa no setor público, bastante semelhante a um plano de ação, 

conforme a seguir: 

 
1- Ter em mente os objetivos gerais e específicos a atingir;  

2 – Adquirir conhecimento sobre o assunto por meio de seminários, cursos, 

materiais didáticos diversos, visitas a empresas modelos;  
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3 – Relacionar todas as ideias possíveis sobre o tema, incluindo as sugestões das 

pessoas que serão afetadas pelo mesmo;  

4 – Analisar criticamente as ideias e eliminar aquelas que não são adequadas às 

circunstâncias (COSTA; ROSA, 1999, p. 56). 

 

Logo, após definir as ações que serão executadas (O quê), outras questões devem ser 

elaboradas (Quem, Como, Onde, Porque, Quando) e dispostas em uma planilha de avaliações. 

E ainda deve-se, segundo Paula et al. devem ser seguidas outras orientações ao implantar o 

programa: 

 

1- Definir a forma de avaliação dos resultados, a periodicidade de avaliação e estar 

certo de que o sistema de gerenciamento garanta as ações corretivas necessárias;  

2- Esclarecer todos os aspectos complementares em um relatório;  

3- Prever os custos operacionais; Estar sempre atento às possíveis resistências à 

execução do plano, tais como, “Os 5S’s não são uma forma de eliminar o 

desperdício, eles são um desperdício de tempo”; “Certamente temos coisas mais 

importantes a fazer com o nosso tempo”; “Por que estamos perdendo tempo com os 

5S’s?”; “Aqui vamos nós novamente com todo este alvoroço que certamente não vai 

dar em nada” (PAULA et al. 2010, p. 34). 

 

E ainda, os fatores que possam beneficiar o sucesso do plano devem ser explorados ao 

máximo. Portanto, o “pontapé” inicial para implantar o programa é explicar a todos que fazem 

parte da organização os benefícios que poderão ser gerados com a implantação do mesmo.  

E para este momento, alguns passos devem ser seguidos para que os colaboradores 

compreendam a importância do programa e facilitem a mudança que irá se suceder no local de 

trabalho, nas instalações e neles próprios, conforme ainda referencia Paula et al.: 

 

Instruir os colaboradores da consciência crítica e responsável com relação à 

organização, arrumação, limpeza, saúde; segurança; Elevar a autoestima; Gerar a 

conscientização e a motivação para a qualidade e produtividade dos serviços; Gerar 

a participação e o comprometimento de todas as pessoas envolvidas no processo nas 

atividades de mudança; Melhorar a qualidade de vida dos funcionários em seu 

ambiente de trabalho; Melhorar a comunicação e o relacionamento nos setores 

administrativos; Propiciar ao operacional, treinamento e desenvolvimento dos 

conceitos do programa, com o objetivo de que estes sejam estendidos para o 

cotidiano dos colaboradores fora de seu ambiente de trabalho; Prevenir acidentes; 

Reduzir tempos improdutivos e aumentar os tempos produtivos; Incentivar a 

criatividade e a sugestões de soluções práticas entre os colaboradores, iniciando-os 

nos conceitos de Responsabilidade Social (PAULA et al. 2010, p. 36). 

 

A partir dessas medidas os servidores passarão a confiar no programa que será 

implantado e facilitarão o desenvolvimento do mesmo no ambiente organizacional.  

Ressalta-se que, durante a própria implantação muitos problemas podem ocorrer 

durante as atividades, por isto, é importante realizar preliminarmente uma avaliação de como 

se encontra o órgão público que receberá o Programa de qualidade.  
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E durante o processo, assim devem ser formadas as equipes de trabalho de acordo com 

o serviço prestado – Não desperdiçar; Organizar; Utilizar; Limpar; Autodisciplinar, conforme 

o quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1: Checklist programa 5s. 

Não Desperdiçar Os equipamentos e materiais de escritório deverão ser utilizados de forma 

racional, como por exemplo, nas impressões, só deverão ser impressos 

documentos que sejam pertinentes a organização. Folhas devem recicladas 

poderão ser utilizadas. 

Organizar Todos os arquivos e equipamentos utilizados no escritório deverão ser 

acondicionados, organizados e nomeados. 

Utilizar Todos os materiais e equipamentos que são desnecessários deverão ser retirados 

do local de trabalho. 

Limpar Todos os ambientes deverão ser limpos ao final do serviço. 

Autodisciplinar Os colaboradores deverão realizar todas as atividades do programa 

continuamente. 

Fonte: (PAULA et al. 2010, p. 36). 

 

As equipes, então, deverão ser monitoradas e avaliadas, com base nos princípios do 

5S, demonstrado no quadro anterior, para apresentar posteriormente os resultados do 

programa e mediante os resultados realizar palestras para motivar e corrigir. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitos são os problemas que podem ocorrer nos órgãos públicos, como por exemplo, 

a exacerbada burocracia, lentidão, falta de padronização no atendimento ao público interno e 

externo, entre tantos outros que desqualificam os serviços prestados ao público, tornando-os 

quase que ineficientes. 

E como alternativa recorre-se a ferramentas que melhorem a gestão e os serviços 

oferecidos ao público, como o programa 5s, que se trata de uma metodologia simples, mas 

importantíssima para a organização que deseja resultados significativos, pois, a mesma, 

contribui para um ambiente de trabalho melhor mediante a aplicação dos sensos, como por 

exemplo, espaço físico ordenado, melhor utilização do espaço, dos equipamentos e materiais, 

melhor distribuição de certos recursos, economizando tempo e agilizando os processos e seus 

resultados. Não só na estrutura física, o programa 5s causa mudança no comportamento dos 

servidores, os tornados mais simpáticos, prestativos, solícitos, tanto dentro, como fora do 

ambiente de trabalho, refletindo no atendimento ao público, gerando a satisfação de todas as 

pessoas que fazem parte da organização. 
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Contudo, algumas dificuldades comumente são notadas durante o processo, como a 

resistência dos servidores a mudança, bem como, a falta de comprometimento e interesse de 

mudar os conceitos tão enraizados, ou seja, há certa dificuldade em convencer os servidores 

da importância do programa e de sua participação de forma ativa para que assim, os objetivos 

sejam alcançados e isto ocorre geralmente pelo desconhecimento do método proposto. 

Sendo assim, ressalta-se que a mudança maior no decorrer do processo de implantação 

será comportamental e na atitude dos servidores, e, é natural que haja problemas ao iniciar até 

que os resultados positivos comecem a ser obtidos, portanto, os sensos devem ser reforçados 

continuamente por meio de treinamentos e dinâmicas, e principalmente, que a mentalidade do 

servidor seja de melhoria continua. e assim mantenham a disciplina e continuem aplicando os 

5 sensos no ambiente de trabalho. 
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