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Resumo: Este trabalho apresenta a implementação da filosofia do 5S no almoxarifado da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da UNICAMP com objetivo de reduzir o tempo de 
resposta aos pedidos solicitados pelos usuários do almoxarifado na Divisão de Suprimentos 
da FCM. A metodologia de implementação consistiu da aplicação dos cinco senso, dos 
elementos do Sistema de Produção Enxuta e de workshop para treinamento dos funcionários, 
de forma a integrá-los no projeto de implementação e criar time de melhoria no 
almoxarifado. Seguindo a etapa anterior, desenvolve-se o cronograma para implementação 
utilizando as ferramentas 5W2H, com objetivo de dar transparência ao processo de melhoria. 
Os resultados da pesquisa demonstram que a implementação desta filosofia trouxe maior 
velocidade nas entregas, melhoria do layout e no fluxo interno de coleta de materiais com 
redução significante no tempo de entrega e no ressuprimento.  
Palavras Chave: Lean Administrativo; Gestão da Produção; 5S.  

1. Introdução 
O Sistema de Produção Enxuta tem sua origem datada da década de 50 no Japão e foi 

desenvolvida por Taiichi Ohno na Toyota, conforme descrito por Womack e Jones (1998), 
para resolver problemas de alta variação nos processos, eliminação dos desperdícios e redução 
dos custos operacionais. 

O lean Administrativo tratado no ambiente prestador de seviços, especificamente na 
Faculdade de Ciências Médicas tem os mesmos princípios do Sistema Toyota de Produção 
porém, na implementação da filosofia 5S somente alguns elementos do STP são aplicados 
para melhoria do processo interno no almoxarifado da FCM.   

Para George (2004), a meta do Sistema de Produção Enxuta é acelerar a velocidade de 
qualquer processo através da redução de desperdício em todas as suas formas. Os conceitos do 
Lean Administrativo seguem os mesmos princípios do STP, ou seja, a abordagem para este 
ambiente não poderia ser diferente uma vez que também desenvolvem produtos que geram 
desperdícios através da prestação de serviços.  

A criação do fluxo de processo contínuo deve contemplar a eficácia no processo para 
fazer fluir de forma contínua na separação e dispensação de materiais desde a emissão do 
pedido  até a entrega do produto nas mãos dos clientes. Para tanto, é necessário que o foco do 
processo seja atender as necessidades dos clientes, portanto, as empresas prestadoras de 
serviço também devem se adequar às modernas formas de gerenciar seus negócios para 
eliminar os desperdícios, reduzir custos e atender seus clientes com qualidade, eficácia e 
respostas rápidas. Segundo Liker (2005), criar fluxo significa reunir operações que de outro 
modo estariam separados. Destaca ainda que, quando as operações são conectadas, há mais 
trabalho em equipe, rápido feedback quanto a problemas de qualidade precedentes, controle 
sobre o processo e pressão direta das pessoas para solucionar problemas, pensar e 
desenvolver-se.  

Com o objetivo de reduzir o tempo de processamento no almoxarifado da FCM, como 
extensão da aplicação do Lean Administrativo na Divisão de Suprimentos detectou-se que o 
almoxarifado é um setor gargalo para a cadeia, portanto, requerendo um tratamento de 
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melhorias que possam eliminar as perdas geradas no processo de compras.  Neste sentido 
percebe-se melhorias substanciais na Cadeia de Suprimentos da FCM com introdução da 
filosofia 5S gerando reflexo em outras áreas, clientes deste setor da faculdade. 

Neste estudo são utilizados alguns elementos do Sistema da Produção Enxuta descrito 
por Pyzdek (2000) que são: Controle Visual, Operação Padrão, Fluxo de Produção e 
Manutenção e Segurança, elementos estes que complementam a filosofia 5S.  

2. Justificativa da Pesquisa 
A Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP preocupada com os resultados dos 

seus segmentos administrativos, busca através de ferramentas gerenciais otimizar os processos 
de compras de forma eficaz com objetivo de reduzir os custos de aquisição. Porém se deparou 
com gargalos e desperdícios localizados em alguns setores como o almoxarifado. A 
dificuldade de atender a todos os clientes internos é o grande problema, porém custos com 
desperdícios também é notório dentro do setor, custos estes gerados por estoques excessivos, 
produtos fora do prazo de validade e retrabalho no processo de entrega de materiais 
solicitados e ainda, sistema informação truncada, sem confiabilidade.  

Por outro lado, o número de pedidos é alto dificultando o atendendimento no prazo 
exigido pelos clientes e gerando um lead time longo o que leva a um descrédito no processo, 
implicando em custos adicionais para a Divisão de Suprimentos e reclamações junto à 
Direção da faculdade. Partindo desta premícia, é necessário uma intervenção no almoxarifado 
para que se consiga responder com eficiência e eficácia às atribuições para o qual o setor 
justifica sua existência dentro da estrutura organizacional. 

Partindo desta problemática foi aplicado a fiosofia 5S, como elemento do lean 
administrativo, no amoxarifado para solucionar o incômodo gerado pela ineficiência do setor, 
e detectado no Mapeamento da Cadeia de Valor realizado na Divisão de Suprimentos da 
FCM.  

3. Definição e metodologia de implementação 
O 5S trata de uma “ferramenta básica” da Qualidade Total que mobiliza esforços em 

prol da melhoria constante dos locais de trabalho através da utilização, da ordenação, da 
limpeza, da padronização e da disciplina. 

Os conceitos são descritos por vários estudiosos, porém para França (2003), uma 
forma simples de definir 5S é: “Atividades que praticadas por todos, com determinação e 
métodos, resultarão em um ambiente (casa, local de trabalho, clube ou mesmo cidade) 
agradável e seguro”.  

Para Lee (2006), 5S é um procedimento que organiza os locais de trabalho ou 
departamento, cujo objetivo é aumentar a eficiência do macro nível, tornando o local de 
trabalho arrumado, ordenado e acessível gerando um impacto visual drástico e também 
aumentando o orgulho e o moral da equipe. 

Os cinco sensos, são a porta de entrada de uma eficaz implementação do Lean 
Administrativo e de Gestão da Qualidade Total. Este fato é percebido pelo grande 
envolvimento dos funcionários e pela motivação dos membros da equipe de melhoria uma vez 
que os resultados são rápidos e de fácil visualização. Para França (2003), na verdade a 
essência dos 5S é outra: mudar atitudes e comportamento. Sua prática contínua e insistente 
leva, inevitavelmente, a uma mudança interior que resultará, ao final, em uma disposição 
mental para a prática de um programa onde os resultados, são de médio ou longo prazo. O 5S 
é então um processo educativo que possibilita a mudança comportamental e cultural das 
pessoas na organização. 

Com a implementação do programa 5S a faculdade pode: eliminar desperdício, reduzir 
risco de acidente de trabalho, reduzir o tempo de respostas aos clientes do setor, reduzir e 
melhorar o índice e o giro de estoque de materiais, entre outras vantagens da implementação. 
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Para tanto, aplicou-se no almoxarifado os cinco sensos de melhoria, descritos abaixo, 
que consiste de etapas definidas através de planejamento para  implementação. 
Seiri – consiste na seleção de materiais desnecessário e que devem ser descartado após 
criteriosa avaliação de sua utilização. 
Seiton –  processo para ordenação, arrumação e organização da área estudada, com 
identificação dos locais certos para cada material utilizado. 
Seiso – consiste em estabelecer cronograma de limpeza e manutenção do ambiente. 
Seiketsu – Definição e padronização dos processos de trabalho, abordando a qualidade de 
vida do usuário do processo. 
Shitsuke – é a preparação para o auto-gerenciamento, auto disciplina para manutenção da 
ordem.  

A implementação da filosofia 5S, é uma trilha que pode e deve ser adaptada de acordo 
com as características e necessidades de cada empresa, tendo o cuidado de não entrar em 
choque com a cultura local. Cada passo tem que ser muito bem entendido, e o porque da sua 
execução tem de ser sempre levado em conta. Sabendo-se qual o objetivo a ser atingido será 
mais fácil desdobrá-lo para dentro da organização. Para tanto, foi aplicado o modelo de sete 
passos (FRANÇA, 2003).  
1° Passo – Comprometimento da Alta Direção 
Para dar início ao 5S é importante a participação e o comprometimento da Alta Direção na 
liderança das atividades, demonstrando o comprometimento oficial da empresa na condução 
do Programa. 

2° Passo – Criação do Time do 5S (Facilitadores) 
A formação de uma equipe de apoio ao projeto o chamado “Time do 5S” será responsável 
pela realização de todas as ações necessárias para a implementação do programa.  

3° Passo – Diagnóstico 
O diagnostico é uma auditoria informal, feito pelo “Time do 5S” que deve fazer registros de 
como a empresa se encontra com relação ao acúmulo de materiais desnecessários para a 
realização das tarefas, organização e limpeza dos setores antes do inicio da implementação 
dos 5S. O registro é feito por meio de fotos e filmagem da situação atual, principalmente dos 
locais considerados críticos.  

4° Passo – Disseminação dos conceitos do 5S 
O 5S, é acima de tudo, um processo educacional. Os colaboradores devem ser capacitados nos 
seus fundamentos e na sua prática. Esses fundamentos são adquiridos em cursos e literaturas 
específicas. 

5° Passo – Preparativos para o “Dia D” 
O “Dia D” ou dia da limpeza deve ser planejado e programado as atividades (infra-estrutura e 
eventos) com antecedência, e fazendo a divulgação, principalmente criando a expectativa para 
o Dia da Limpeza, tomando-se o cuidado para garantir a eficácia deste dia. Agendar o “Dia 
D”, uma vez que neste dia as atividades de rotina serão suspensas, portanto, deve-se escolher 
um dia que não provoque transtorno para a empresa, empregados, fornecedores e clientes. 

6° Passo – O Dia da Limpeza 
Estando tudo planejado com antecedência, o “Dia D” transcorrerá sem problemas. Este dia é 
considerado o grande marco da implantação do 5S. É o dia em que todos irão se dedicar 
exclusivamente à limpeza e a organização do local de trabalho, seguindo a metodologia do 
5S. 

7° Passo – A Arrumação 
Depois de ficar na seção com apenas o necessário para a execução das tarefas chegou a hora 
de arrumar tudo. Um arranjo simples que facilite e que permita a realização das tarefas com 
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um mínimo de esforço. O “Time do 5S” deve incentivar e cobrar de cada colaborador 
individualmente sua participação na realização dos demais Sensos. 

O processo de implementação poderá ser dado como concluído quando o padrão de 
avaliação for superior à 90%, por três meses consecutivos, partindo-se então para a 
manutenção e melhoramento. 

4. Resultados e Análises 
A implementação do programa 5S é um resultado da implementação do Lean 

Administrativo na Divisão de Suprimento onde a Diretoria percebeu a necessidade de atuar no 
almoxarifado, uma vez que este apresentou-se como um gargalo para o processo de compras. 
Seguindo os passos descritos acima, a aplicação da metodologia teve como atividade inicial o 
treinamento e preparação para as mudanças necessárias que ocorreriam em função da nova 
forma de tratar os processos internos. 

Após reunião do Time de melhoria da Divisão de Suprimentos, foi eleita o “Time de 
5S” para o setor e definido o início da implementação no almoxarifado para depois se 
estender para toda a divisão. 

Para definição da data inical para implementação, foram realizadas várias reuniões 
preliminares para definição de local para descarte, transporte, classificação dos materiais, etc.. 
e o cronograma de implementação definida pela ferramenta 5W2H, onde ficou definido os 
responsáveis para gerar os resultados esperados neste primeiro momento. 

Na aplicação do senso de descarte, adotou-se o critério de avaliação do processo de 
ação para descarte mostrado na Tabela 1, combinado com a metodologia para análise de 
descarte apresentado na Figura 1. 

          TABELA 1 – Metodologia para análise do material a ser descartado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE FREQUÊNCIA AÇÃO TOMADA 

Constantemente Acondicionar no posto de 
trabalho ou próximo dele 

Ocasionalmente Manter um pouco afastado do 
posto de trabalho 

Pouco (necessário) Acondicionar no local de 
depósito 

Quando é 
usado? 

Nunca (freqüência muito longa) Destino = Descarte 
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           Figura 1 – Fluxograma para o processo de ação para o descarte 

Observa-se neste primeiro momento, que o local de trabalho não apresenta segurança 
para os funcionários uma vez que há muitos atropelos no fluxo dentro do ambiente sendo 
observado ainda que os materiais não possuem um local definido para armazenamento 
causando um tempo excessivo para encontrá-los.  

A Figura 2, mostra o diagnóstico do ambiente interno no almoxarifado, onde observa-
se materiais dispostos no chão causando perda na qualidade de alguns produtos, e desordem 
existente com materias de vários tipos misturados e várias caixas sobre as prateleiras com 
risco de acidente, no momento da retirada das mesmas.  

  
              FIGURA 2 – Foto mostrando o diagnóstico no almoxarifado 

Após avaliação do diagnóstico no almoxarifado foi marcado o “Dia D” para 
implementação do primeiro senso, foi realizado a avaliação utilizando o modelo da Figura 1 e 
Tabela 1, o que resultou no descarte de materiais inservíveis, fora de validade, e sem uso para 
a FCM. Neste instante, o custo do descarte foi assustador para a Diretoria da faculdade, uma 
vez que o valor descartado corresponde a 28% do custo total do almoxarifado, o que revela a 
ineficiência do setor. 

Seguindo a etapa de descarte, o ”Time do 5S” passou então a ordenar e organizar o 
ambiente de trabalho, sendo que esta fase foi realizada em dois instantes, primeiro utilizando 
os móveis existentes e depois quando da aquisição dos novos móveis, resultado do projeto de 
melhoria da área. O resultado desta fase é mostrado na Figura 3. 
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              FIGURA 3 – Fotos mostrando as etapas de arrumação e ordenação no almoxarifado 

Neste mesmo instante, foi realizado o senso de limpeza o que fez com que o programa 
de implementação avançasse em direção dos objetivos traçados. 

O próximo passo foi a implementação do senso de padronização, o que resultou em 
boas discussões para que se chegasse a resultados que pudessem atender aos objetivos da 
faculdade desdobrados para a Divisão de Suprimento. 

Neste sentido, fez-se uma avaliação no fluxo interno do almoxarifado para que a 
distribuição das estantes pudesse dar maior velocidade na busca e seleção dos materiais, bem 
como na identificação do local do armazenamento e ressuprimento. Ainda nesta fase de 
implementação, definiu-se as instruções de trabalho para atendimento interno no 
almoxarifado, ou seja, ficou definido: o tempo de solicitação de ressuprimento; data para os 
usuários solicitarem material; informatização dos pedidos; local para expedição de materiais; 
entrega programada aos clientes e redução do lead time no processo de coleta interna.    

A Figura 4 apresenta o resultado da implementação do senso de padronização no 
almoxarifado mostrando os dois ambientes após definição do novo fluxo. 

       
              FIGURA 4 – Foto mostrando novo layout e padronização do almoxarifado 

Após definição do layout para a área, que gerou melhor fluxo interno, o próximo passo 
é criar operações-padrão que garantam o bom desempenho do almoxarifado reduzindo as 
variações existentes no armazenamento e na dispensação dos materiais. Para isso, definiu-se a 
identificação dos materiais nas prateleiras, local para aramazenamento de produtos perigosos, 
local de material para expedição, de material em trânsito, etc.  

Os resultados encontrados com a implementação da filosofia 5S na Faculadade de 
Ciências Médicas vem apresentando ganhos muito signigficativo na Divisão de Suprimento, 
Almoxarifado e na Manutenção de Serviços Auxiliares. Porém, o programa avançou mais 
rapidamente no almoxarifado, uma vez que, este setor vinha apresentando baixo desempenho, 
sendo avaliado como setor gargalo da faculdade. 

Os resultados alcançados são apresentados na Tabela 2 e comparados com padrões de 
melhoria já consolidada em alguns segmentos (LEE, 2006). 

Outros resultados encontrados foram:  
- redução do lead time na entrega dos pedidos de 121 dias para 12 dias. 90% 
- eliminação dos desperdícios gerados pela perda de validade de produtos em 69%. 
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- custo de estoque reduzido em 38%. 
- utilização de espaço físico – ganho de 28% de área útil. 
- gestão visual de todos os processos internos – recebimento, armazenamento e 

dispensação. 
- pedidos de materiais on line reduzindo em 69% o tempo de ciclo do processo de separação 

dos materiais.  

    TABELA 2 – Resultados alcançados e comparados com outros padrões 

   Adaptado: Lee (2006)  

5. Conclusão 
A implementação dos conceitos do Sistema de Produção Enxuta, neste trabalho, 

chamado de lean Administrativo é uma nova forma de gerenciar processos dentro do 
ambiente em estudo, gerando resultados surpreendentes para a alta direção da faculdade, 
porém o sucesso do projeto de melhoria é reflexo do comprometimento dos diretores e do 
envolvimento de todos os funcionários e clientes da Divisão de Suprimentos. 

O passo seguinte na implementação, consiste na manutenção das operações-padrão 
estabelecidos, na eliminação de desperdícios ainda não detectados e  atendimento dos pedidos 
com lead time menor que 10 dias, utilizando o conceito (PEPS), ou seja, primeiro que entra, 
primeiro que sai. 

Este trabalho quebra um paradigma existente de que, em ambientes administrativos 
públicos não é possível atingir padrões de excelência com modernas ferramentas gerenciais. 
Os resultados alcançados mostram sim que é possível, desde que o ambiente seja preparado e 
as pessoas estejam motivadas para as mudanças advindas da implementação desta ferramenta.   
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BENEFÍCIO COMENTÁRIOS PADRÃO ALM/FCM 

SEGURANÇA Redução de risco de acidente em função da 
organização e padonização 

Redução   < 
70%  85% 

ESPAÇO Espaço maior apreveitado na melhoria do 
layout interno 

Redução entre 
5% - 60% 28% 

PRODUTIVIDADE Aumento de produtividade interna no 
almoxarifado é percebido pelos clientes 

Aumento de 
15% a +50% 80% 

MORAL DA EQUIPE O moral é percebido pelo envolvimento e 
comprometimento com a melhoria 

Melhoria 
significante 

Bons 
resultados 

MOVIMENTAÇÃO A movimentação excessiva foi eliminada 
com a organização e padronização 

Redução de 
20% - 50% 45% 

MELHORIAS A disciplina é o ponto máximo para a busca 
de novas melhorias 

Alto número 
de sugestão 

Tomadas de 
decisão 
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