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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Sendo a construção civil sensível às variações da economia interna do país, os últimos anos têm 

exigido cada vez mais das empresas construtoras. Segundo Limmer (1997), as flutuações da 

economia e a conscientização do consumidor para questões relacionadas a custos elevados e à 

não qualidade dos serviços e produtos têm alertado alguns empresários do setor a buscar pelo 

aprimoramento do processo construtivo como um todo. 

Nesse sentido, um bom planejamento de obra se faz imprescindível para cumprir os prazos de 

entrega dos empreendimentos com a qualidade exigida e a máxima economia de recursos.  

Segundo Bernardes et al. (2002), na última década, diversos autores têm apontado para a falta 

de planejamento como uma das principais causas para a ocorrência de perdas na construção, 

sendo, então, importante o desenvolvimento de trabalhos que melhorem o desempenho deste 

processo. Complementa ainda Ulhôa (2012), que a inadimplência generalizada quanto ao prazo 

se deve ao caráter de improvisação presente no desempenho empresarial na construção civil. 

Muitas obras ainda são executadas com base na experiência. A maioria dos profissionais do 

campo da construção não se preocupa com o controle de execução do projeto, ou no máximo, 

utilizam sistemas informais para controlar a chegada e saída de materiais na obra. Quanto ao 

controle de execução, são raros os casos de controle formalizado. Ocorre normalmente um 

controle informal, realizado pelos mestres de obra e encarregados, extremamente variável de 

um profissional para outro (SCARDOELLI et al., 1994; HERNANDES, 2002). 

Estas circunstâncias demandam mudanças na organização e no comportamento, ou seja, tanto 

na estrutura e nos procedimentos administrativos e gerenciais, quanto na busca por novas 

soluções para melhorar o desempenho dos processos da empresa (ASSUMPÇÃO, 1996; 

TRIGUNARSYAH; ABIDIN, 1997).  

A construção civil busca extrair e adaptar conceitos, métodos e técnicas desenvolvidas para a 

produção industrial. Porém, nem sempre os modelos desenvolvidos para a produção industrial 
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conseguem se adaptar às situações de uma obra, fazendo com que acabem se tornando conceitos 

e modelos de baixa eficiência e aplicação (ASSUMPÇÃO, 1996).  

São motivos dessa baixa eficiência as inúmeras particularidades que existem na construção civil 

e a defasagem de alguns anos em relação aos setores industriais mais dinâmicos no que diz 

respeito ao gerenciamento do processo produtivo (PICCHI, 1993). Ainda assim, a Indústria da 

construção civil tem avançado lentamente, mas de forma crescente, buscando se adaptar às 

condições financeiras atuais, exigência de usuários, prazos de entrega e competição (MOURA, 

1998).  

No caso particular de obras caracterizadas pela repetitividade, em conjunto com a ênfase na 

padronização de processos e modularização de componentes que a construção civil tem buscado 

ao longo dos últimos anos, é impulsionado o desenvolvimento de várias técnicas e estratégias 

de planejamento para estes tipos de construções tanto a nível macro, ou tático, como a nível 

micro, ou operacional. Destaca-se entre estas a técnica da Linha de Balanço - LDB (Line of 

Balance – LOB) (LUTZ, 1990; LUMSDEN, 1968 apud MENDES JR, 1999). 

A Linha de Balanço é um método que permite fechar o ciclo do planejamento, programação e 

controle, sem que se perca a operacionalidade necessária, de rápida aplicação e sem custo do 

processo de coordenação da obra. Sua aplicação apresenta resultados claros e de fácil 

entendimento, transmitindo com simplicidade informações a respeito do tempo e 

posicionamento do trabalho em obra (MAZIERO, 1990). 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos Gerais 

O objetivo principal do estudo é mostrar os benefícios da aplicação da técnica da Linha de 

Balanço em um edifício multipavimentos, especialmente através da redução das 

descontinuidades nos serviços executados pelas equipes na obra durante o período de execução 

do empreendimento. Para isso, será envolvida a equipe de obra e de planejamento da empresa 

construtora. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

• Simplificar os modelos de visualização do planejamento na obra; 

• Demonstrar o aumento da produtividade das equipes balanceadas; 

• Verificar o efeito aprendizado na mão de obra; 

• Identificar o aumento da qualidade dos serviços balanceados. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo busca fornecer uma base teórica que ofereça sustentação necessária às análises 

dos resultados deste trabalho, apresentando conceitos relacionados ao planejamento e controle 

de obras. 

Algumas técnicas de programação de obras serão discutidas, destacando as vantagens e 

desvantagens de cada uma, com destaque para a técnica da Linha de Balanço - LDB, ferramenta 

em estudo neste trabalho. 

2.1. PLANEJAMENTO E CONTROLE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

O processo de planejamento tem como foco as antecipações de um futuro desejado, envolvendo 

um grande número de atividades e um elevado grau de incertezas em relação ao tempo, espaço, 

custo e a disponibilidade de recursos. (ASSUMPÇÃO, 1996; MENDES Jr., 1999). 

O planejamento é um instrumento de ligação entre o projeto e a construção do empreendimento. 

Outro ponto é que durante a elaboração do projeto, o planejamento auxilia os estudos de 

viabilidade, sendo capaz de fornecer análises quanto a custos, prazos e necessidade de recursos 

financeiros (ASSUMPÇÃO, 1988). 

Assim sendo, com a concepção de projeto definida, o planejamento estabelece diretrizes para a 

construção, por meio de análises via orçamentação e cronogramas, afim de estruturar a empresa 

para a execução da obra. 

Mattos (2010), elenca como os principais benefícios do planejamento os seguintes: 

• Conhecimento pleno da obra; 

• Detecção de situações desfavoráveis; 

• Agilidade nas decisões; 

• Relação com o orçamento; 

• Otimização e alocação de recursos; 
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• Referência para acompanhamento; 

• Padronização; 

• Referência para metas; 

• Documentação e rastreabilidade; 

• Criação de dados históricos; 

• Profissionalismo. 

O mesmo autor, contudo, constata deficiência no processo de planejamento em grande parte do 

setor da construção civil, deficiência esta que se manifesta em diferentes graus. Enquanto há 

empresas que planejam, mas o fazem de modo ineficiente, outras planejam bem, mas não 

controlam. Há ainda as que funcionam completamente baseadas na improvisação. Mattos 

(2010) cita como causas da deficiência em planejamento e controle: 

• Planejamento e controle como atividade de um único setor; 

• Descrédito por falta de certeza nos parâmetros; 

• Planejamento excessivamente informal; 

• Mito do tocador de obras. 

2.2. NÍVEIS DO PLANEJAMENTO 

O processo de planejamento envolve duas dimensões distintas, uma vertical e outra horizontal 

(LAUFER; TUCKER, 1987). A primeira dimensão está relacionada à estratificação do 

planejamento em diferentes níveis gerenciais, compreendendo a coleta de informações, 

elaboração dos planos, difusão das informações e avaliação do processo; a segunda dimensão 

refere-se as etapas que compõem o planejamento de longo, médio e curto prazo. 

2.2.1. Planejamento de longo prazo 

Também conhecido como planejamento estratégico, abrange as principais atividades 

relacionadas à execução do empreendimento. Tem como principal produto o plano mestre 

(ASSUMPÇÃO, 1996; MENDES Jr., 1999). 

Um dos pontos mais fortes desse nível é o estabelecimento do ritmo de produção, a coordenação 

dos fluxos de trabalho e materiais. Um exemplo é a compatibilização entre o fluxo de despesas 

e o fluxo de caixa, representada pelo cronograma físico – financeiro (PRADO, 2002). O ritmo 
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das equipes é a variável principal nesse estudo, é por meio de sua análise que poderão ser 

verificadas as flutuações entre o previsto e o realizado. Em conjunto com os dados do 

orçamento, o ritmo define um fluxo de despesas, este que deverá ser sustentável para o estudo 

de viabilidade desenvolvido anteriormente (BERNARDES et al., 1999). 

Portanto, o planejamento de longo prazo deverá ser retroalimentado periodicamente, em função 

de empecilhos durante a obra, atrasos ou mudanças no fluxo de receitas (BERNARDES et al., 

1999). As principais atividades desenvolvidas neste processo estão compreendidas na Figura 1 

e no Quadro 1. 

Figura 1 – Fases do Ciclo de Planejamento 

 

Fonte: LAUFER e TUCKER (1987) 

Quadro 1 – Planejamento Longo Prazo 

 

Fonte: adaptação de PRADO (2002) 

1. Coleta de 

Informações

✓ Compreende o processo de coleta de todas as informações necessárias para

gerar o plano mestre de produção. Durante as retroalimentações, a coleta advém

principalmente do planejamento de médio prazo.

2. Gerar Fluxo 

de Caixa

✓É toda a base para o controle financeiro da obra, obtido através do plano 

mestre. Algumas vezes é necessário modificar o plano mestre da obra, afim de 

tornar mais viável o fluxo de despesas, principalmente quando esta é financiada 

por um agente financeiro, como por exemplo um banco.

3. Preparação 

do Plano

✓ Diversas técnicas são utilizadas nesta etapa para otimizar o plano mestre,

como o diagrama de Gantt, os diagramas de precedência de atividades, as

técnicas de rede e a linha de balanço, técnica em estudo deste trabalho.

4. Difusão do 

Plano Mestre

✓Normalmente é conduzido através de reuniões com membros da diretoria, 

engenheiros e encarregados.

5. 

Programação 

de recursos

✓ É representado pela programação de compras ou aluguéis que deverão ser

realizadas a partir do plano mestre. É caracterizado pelo longo ciclo de

aquisição, e baixa repetitividade.

6. Difusão dos 

Recursos

✓ É a disseminação das necessidades aos setores de recursos humanos e de

suprimentos, contratação de mão de obra e aquisição de materiais

respectivamente.

ATIVIDADE DESCRIÇÃO

PLANEJAMENTO LONGO PRAZO
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2.2.2. Planejamento de médio prazo 

De uma maneira simplificada, o médio prazo constitui a vinculação entre o plano mestre e os 

planos operacionais. É o nível que está mais sujeito a alterações, em função da retroalimentação; 

também é conhecido como lookahead planning (BERNARDES et al., 1999). 

Os procedimentos adotados para realizar o planejamento de médio prazo é uma característica 

interna da empresa. Por exemplo, existem casos em que o planejamento pode ser bimestral ou 

trimestral, em outros casos mensais. O mais comum é a subdivisão em duas linhas de tempo, 

uma com ciclos mensais e uma outra com ciclos trimestrais, interligadas. Entretanto sabe-se 

que a faixa de tempo escolhida varia consideravelmente em função ao prazo da obra, e o nível 

de detalhamento a ser atingido (BERNARDES et al., 1999). 

Um dos focos deste nível de planejamento é dar mais segurança quanto a disponibilidade de 

recursos, tentando minimizar as incertezas associadas, através da aferição da realidade atual 

vide o trabalho previsto no plano mestre (BERNARDES et al., 1999). O Quadro 2 traz um 

resumo das principais atividades envolvidas no planejamento de médio prazo. 

Quadro 2 – Planejamento Médio Prazo 

 

Fonte: adaptação de PRADO (2002) 

1. Coleta de 

Informações

✓ O plano de médio prazo é gerado a partir do

plano mestre e de informações retroalimentadas do

gerenciamento operacional.

2. Realizar 

simulação em 

planta

✓Por meio de análises dos fluxos de trabalho e das 

tarefas envolvendo tanto o espaço quanto o tempo, é 

possível realizar simulações em planta para 

identificar possíveis interferências.

3. Preparação 

do Plano

✓ Normalmente gerado pelo gráfico de Gantt ou

desdobramentos do diagrama de precedência de

atividades.

4. Difusão do 

Plano

✓Normalmente é conduzido através de reuniões 

com membros envolvidos no processo, ideal incluir 

quem gere a cadeia de suprimentos.

5. Programação 

de recursos
✓Programação da aquisição dos materiais.

6. Difusão dos 

Recursos

✓ É a disseminação das necessidades aos setores de

recursos humanos e de suprimentos, contratação de

mão de obra e aquisição de materiais

respectivamente. Libera previamente as ordens de

produção

PLANEJAMENTO MÉDIO PRAZO

ATIVIDADE DESCRIÇÃO
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2.2.3. Planejamento de curto prazo 

Também chamado de planejamento operacional e planejamento de comprometimento, este 

nível tem a função de proteger a produção contra as incertezas que por ventura poderiam surgir 

ao longo do tempo de obra. Nesta etapa são atribuídos os recursos físicos às tarefas do 

lookahead planning, além de dividi-las em lotes menores, conhecidos como pacotes de trabalho 

(FORMOSO et al., 1999; BALLARD, 1997). 

Protege-se a produção ao adotar planos passíveis de serem atingidos, submetidos anteriormente 

a uma análise do cumprimento de seus requisitos, e investigando as causas do não cumprimento 

do planejamento feito para cada atividade (BALLARD, 1997).   

A elaboração deste nível de planejamento é responsabilidade da equipe da obra (engenheiro 

responsável pela produção, mestre de obra e chefes das equipes de produção). Este aspecto é 

imprescindível para que haja engajamento das equipes de produção na busca por cumprir o 

estabelecido no planejamento (BALLARD, 1997). Além disso, essa prática provoca os 

envolvidos a estudar as metas estabelecidas no médio prazo, a fim de diminuir as chances de 

eventuais imprevistos que possam comprometer o andamento da obra (CONTE, 1999). 

Segundo Bernardes et al. (1999) e Choo et al. (1999), são necessárias as seguintes atividades 

para a elaboração do planejamento de curto prazo:   

1. Coletar informações: as principais informações que servem de suporte para a elaboração do 

plano de curto prazo são o plano de médio prazo e o plano de curto prazo do ciclo anterior. É 

importante também que se obtenha informações sobre os fluxos de trabalho das equipes e sobre 

os fluxos de materiais na obra, de formar e identificar se alguns dos problemas detectados nos 

ciclos anteriores estão relacionados a deficiência nestes fluxos. 

2. Preparar o plano de curto prazo: pode-se utilizar a ferramenta last planner, conforme 

apresentado no fluxograma da Figura 2. Em geral, o mestre de obra elabora numa primeira 

versão que é revisada pelo gerente da obra antes da reunião semanal. 

3. Difundir o plano: este plano deve ser difundido em toda a obra assim como as avaliações 

periódicas realizadas a partir do indicador PPC (Porcentagem do Planejamento Concluído) e do 

gráfico de causas do não cumprimento do planejamento. 

4. Difundir programação: a programação deverá ser difundida para o setor de suprimentos, para 

que o mesmo tenha condição de repor os estoques no prazo previsto. 
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A Figura 2 traz fluxograma prático para a elaboração de planejamentos de curto prazo. 

Figura 2 – Fluxograma para elaboração de curto prazo 

 

Fonte: adaptação de BALLARD e HOWELL (1994) 

O Planejamento de Curto Prazo é muito importante para que a equipe gerencial da obra tenha 

alto comprometimento com os objetivos definidos no Planejamento de Longo Prazo e consiga 

atingi-los ao planejar o que deve ser feito no dia a dia da obra. Sem este Planejamento de Curto 

Prazo a equipe gerencial se perde e quando descobre que a obra está defasada em relação aos 

objetivos do Planejamento de Longo Prazo, pode ser já tarde, dentro daquele período 

considerado. 

2.3. PREPARAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO 

Um roteiro de elaboração de planejamentos de longo prazo, que funciona de forma abrangente 

para obras de construção civil, foi sugerido por Mattos (2010): 

2.3.1. Identificação das atividades 

Como o próprio nome sugere, esta etapa se dedica a discretizar as atividades que virão a integrar 

o planejamento. A maneira mais prática e mais utilizada para isso é a Estrutura Analítica de 

Projeto (EAP), representada na figura 3, que parte da totalidade da obra para decompô-la em 

parte tão menores quanto o planejador necessite (MATTOS, 2010).  

Ainda que seja uma etapa inicial, a identificação da EAP é de fundamental importância para o 

sucesso do planejamento. A não identificação de uma ou mais atividades no cronograma pode 
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assumir grandes proporções no futuro, podendo gerar atraso e aumento de custos à obra 

(MATTOS, 2010). 

Figura 3 – Modelo de Estrutura Analítica de Projeto (EAP) 

 

Fonte: OLIVIERI (2016) 
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2.3.2. Definição das durações 

Trata-se do ato de associar a cada atividade do cronograma o tempo necessário para sua 

execução, seja em horas, dias, semanas ou meses. A duração de cada tarefa depende da 

produtividade, da quantidade de serviço e dos recursos alocados. Cabe, portanto, ao planejador 

definir a relação entre duração e equipes conforme for mais conveniente a cada projeto 

(MATTOS, 2010). 

Vale ressaltar que a duração é sempre uma estimativa, e, por mais crítico que seja o planejador 

e o processo adotado, o resultado está sujeito a uma margem de erro. Por isso torna-se 

indispensável a retroalimentação do planejamento na etapa de controle, para eliminar ao 

máximo as incertezas que cercam as atividades (MATTOS, 2010). 

2.3.3. Definição da precedência 

Nesta etapa, define-se a sequência das atividades, ou seja, estabelecer as relações de 

dependência entre as mesmas. Para isso, é preciso levar em consideração as particularidades de 

cada tarefa, bem como dos locais onde serão executadas. Pode-se usar, neste caso, fluxos 

orientados ou quadros de sequenciação (MATTOS, 2010). 

2.3.4. Montagem do diagrama de rede 

Definidas as durações e a sequência lógica de execução das atividades, representa-se o resultado 

graficamente, por meio de um diagrama de rede. Além de simplificar a visualização clara do 

inter-relacionamento entre as atividades, o diagrama de rede serve também de base para o 

cálculo do caminho crítico e folgas pela técnica PERT/COM (MATTOS, 2010). 

Quando se faz uso de programas de planejamento como o MS Project, pode-se obter o diagrama 

de rede de forma automática inserindo como dados de entrada os mesmos explicitados 

anteriormente (MATTOS, 2010). 

2.3.5. Identificação do caminho crítico 

O caminho crítico é, por definição, a sequência de atividades que produz o tempo mais longo 

dentro do projeto, definindo, portanto, seu prazo final. Como consequência, atrasos ou 

adiantamentos na execução das chamadas atividades críticas afetam diretamente o prazo global 



 

CASTRO, C. L. F.; BORGES, M. R.    

20 
Aplicação e controle da técnica da Linha de Balanço no planejamento de obra vertical 

da obra. Identificar e monitorar as atividades críticas é umas das principais atribuições do 

planejador e da equipe de obra. Mais uma vez, com o uso de programas de planejamento pode-

se obter de forma automática o caminho crítico do planejamento elaborado (MATTOS, 2010). 

2.3.6. Utilização de Buffers 

São elencados por Russel et al. (2013), cinco tipos principais de buffers: 

• Buffer de Tempo: entendido tanto como uma folga entre duas atividades quanto a adição 

de tempo diretamente sobre uma atividade (HOPP; SPEARMAN, 2008), além da 

duração calculada para a mesma (HORMAN; THOMAS, 2005); 

• Buffer de Planejamento: as conhecidas tarefas “reservas”, utilizadas para manter o 

andamento da produção quando uma tarefa principal não pode ser concluída ou foi 

finalizada antes do previsto (BALLARD; HOWELL, 1995); 

• Buffer de Capacidade: incrementa o dimensionamento de recursos para atividades 

críticas (HORMAN; THOMAS, 2005); 

• Buffer de Estoque: medida de proteção da produção contra interrupções, que considera 

o estoque de alguns materiais além do necessário para o momento (HORMAN; 

THOMAS, 2005); 

• Buffer Financeiro: ferramenta orçamentária para a cobertura de imprevistos (RISNER, 

2010). 

Conceito mais amplo que o simples uso de folgas, os buffers, em suas diversas aplicações, 

fornecem um método de gerenciamento das incertezas e condições variáveis. Geralmente estão 

atrelados a ocorrência de custos, mas, se utilizados de forma efetiva, podem permitir que o 

trabalho seja concluído no prazo planejado, ao aumentar a previsibilidade das condições de 

incerteza (HORMAN et al., 2003). 

2.3.7. Geração do cronograma 

Por fim, chega-se ao produto final da elaboração do planejamento, o cronograma do projeto. 

Sua função é organizar e apresentar de forma fácil a posição de cada atividade programada ao 

longo do tempo, como mostra o exemplo da Figura 4: 
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Figura 4 – Exemplo de cronograma de um projeto, elaborado no MS Project 

 

2.4. TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 

Várias técnicas podem ser empregadas no planejamento das atividades de um projeto. Dentre 

as mais conhecidas destacam-se o gráfico de barras, ou gráfico de Gantt, os métodos de rede 

tais como o CPM (Critical Path Method) e o PERT (Project Evaluation and Review Technique) 

e a Linha de Balanço. 

2.4.1 Diagrama de barras ou de Gantt 

Trata-se do método mais simples e ainda mais utilizado tanto para planejamento quanto para 

controle de obras na construção civil (MENDES JR, 1999). Plota-se graficamente atividades 

versus tempo, onde as atividades são listadas na vertical, preferencialmente em ordem 

sequencial. O nível de detalhamento em ambas as escalas, de atividades e tempo, depende do 

interesse do planejador (MAZIERO, 1990). 

Sua vantagem reside na clareza, simplicidade e poder de comunicação, tendo fácil compreensão 

até mesmo para aqueles pouco habituados à técnica (ASSUMPÇÃO, 1988; SCHMITT, 1992). 

Contudo, o Diagrama de Barras não mostra a sequência e interdependência das operações. Ou 

seja, indica o atraso das operações em relação ao programa, mas não indica a consequência 

desse atraso no final do projeto (CARR, 1974 apud MAZIERO, 1990).  
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Esse aspecto pode tornar a representação da técnica confusa em projetos longos, o que fez o 

diagrama de barras ser rotineiramente usado, então, para expor os resultados obtidos através de 

outras técnicas de planejamento, em especial as técnicas de rede (ASSUMPÇÃO, 1988; 

SCHMITT, 1992). 

2.4.2 Técnicas de rede 

Os métodos baseados em redes, tais como o CPM (Critical Path Method) e o PERT (Project 

Evaluation and Review Technique) são aplicáveis a obras com necessidade de mais 

detalhamento do que aquelas onde se aplica o Diagrama de Barras. Na construção de suas 

operações, as redes usam flechas e nós (MAZIERO, 1990). 

Ainda segundo Maziero (1990), a rede CPM é um modelo utilizado em projetos logicamente 

determinísticos e consiste de operações que assumem características determinísticas. A Rede 

CPM ilustra claramente a sequência lógica das operações, usando as dependências e durações 

estimadas para determinar o tempo necessário para conclusão do projeto. 

Ao longo do tempo, as duas técnicas passaram a ser tratadas quase sempre como uma só, o 

PERT/CPM, pois ambos os processos envolvem muitas atividades encadeadas. A diferença se 

encontra fundamentalmente em como se determina a duração de cada tarefa (PRADO, 2002). 

A base de cálculo do PERT é probabilística, através de estimativas de tempo para as atividades. 

Enquanto isso, o CPM utiliza medidas baseadas na experiência de quem elabora o planejamento 

(BARRAZA et al., 2000). 

A sequência de atividades que concorrem para a determinação da duração total é definida como 

o caminho crítico do planejamento. Ou seja, antes do prazo definido por este conjunto de 

atividades, de acordo com os dados informados, o projeto não pode ser concluído. Dessa forma, 

a identificação do caminho crítico é de fundamental importância pois um atraso em qualquer 

de suas atividades significa atraso no prazo de conclusão do projeto (MATTOS, 2010). 

Entre as principais vantagens das técnicas de rede estão a ajuda para determinar a lógica de 

construção da obra, e a visualização dos desvios no tempo e sua influência adiante na obra 

(MENDES JR, 1999). Por outro lado, a Rede CPM em obras repetitivas pode tornar-se 

extremamente detalhada e de difícil execução e entendimento para um usuário não treinado 

(MAZIERO, 1990). Além disso, alguns trabalhos têm questionado até mesmo a precisão dos 

detalhamentos de longo prazo dos planos CPM, devido à falta de informações sobre pacotes de 

serviços e durações nas fases iniciais de projeto (OLIVIERI, 2016). 
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2.4.3  Técnicas em rede x Diagrama em barras 

A técnica PERT-CPM, através de um diagrama de precedência em forma de rede, expõe as 

relações de dependência entre as atividades do projeto, a sequência e a duração estimadas para 

as mesmas. Por sua vez, o gráfico de Gantt, ou simplesmente gráfico de barras, representa 

analogicamente o andamento e duração dos serviços no tempo. 

Separadas, ambas as ferramentas se mostram insuficientes para a visualização de todo o 

processo. Enquanto o gráfico de barras apresenta a dificuldade de caracterizar as relações de 

dependência entre os serviços de maneira clara, a rede PERT-CPM mostra perfeitamente essas 

relações, no entanto, sem expor em escala de tempo a duração das atividades, dificultando assim 

a leitura analógica do andamento do programa (FERNANDEZ;HEINECK, 1996). 

Pode-se dizer, então, que as duas técnicas se complementam, tornando-se uma poderosa 

ferramenta para o planejamento, fornecendo informações ao engenheiro nos processos de 

tomada de decisão (PRADO, 2002). 

2.4.4 Linha de Balanço 

A técnica da linha de balanço para a organização das tarefas foi criada pela empresa Goodyear 

nos anos de 1940. Suas primeiras aplicações foram na indústria de manufaturados para 

programar o fluxo de produção, além de ter sido utilizada pela Marinha dos Estados Unidos na 

Segunda Guerra Mundial (MATTOS, 2010).  

Seu uso na construção civil se difundiu primordialmente na Europa em obras como estradas e 

pontes, caracterizadas essencialmente pela repetitividade em seus processos executivos. Desde 

então, vários pesquisadores têm buscado diferentes formas de difundir o uso da LDB em 

conjuntos habitacionais e edifícios altos, estudando os seus conceitos juntamente com outras 

técnicas matemáticas ou computacionais (MENDES Jr., 1999). 

2.4.4.1 Definição da técnica da Linha de Balanço 

A linha de balanço é uma técnica de programação essencialmente gráfica. As atividades são 

dispostas e representadas num eixo cartesiano, de forma que no eixo das ordenadas se 

encontram as unidades de repetição previamente definidas, e no eixo das abcissas o tempo 

(LIMMER, 1997). Esta representação é entendida como diagrama Tempo x Caminho, 
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ferramenta corriqueiramente confundida com Linha de Balanço, dada a grande interação que 

costuma ser feita entre ambos.  

Trata-se de uma ferramenta poderosa para a programação, capaz de fornecer relatórios visuais 

fundamentais para o gerenciamento de empreendimentos (ALVES et al., 1996). Quando 

acompanhada de tratamento gráfico, é capaz de relacionar os recursos alocados (identificação 

das equipes), a atividade em análise, a duração (início e término) e o local (pavimento, 

apartamento). A representação gráfica da Linha de Balanço é mostrada na Figura 5. 

Figura 5 – Representação da Linha de Balanço 

 

Fonte: MENDES Jr. e VARGAS (1999) 

Nota-se que as inclinações das linhas determinam o ritmo a ser imposto às atividades, de forma 

a possibilitar a conclusão da tarefa de acordo com o prazo estabelecido. Na Figura 6 tem-se 

duas representações: uma de serviços não balanceados, variável, e outra balanceada, linear. 

Figura 6 – Ritmo das Atividades 

 

Fonte: PRADO (2002) 

Diversos autores afirmam ainda que a linha de balanço é uma técnica que constitui um 

instrumento dinâmico capaz de destacar graficamente as informações que podem passar 
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despercebidas devido ao grande volume de dados, mais uma vez sendo representada de forma 

prática através do Gráfico Tempo x Caminho (PRADO, 2002). 

2.4.4.2 Definição de obras repetitivas e unidade básica   

Os projetos de construções lineares podem ser definidos como aqueles que requerem um 

elevado número de atividades repetitivas. Neste caso, se enquadram os edifícios de múltiplos 

pavimentos, conjuntos habitacionais, estradas, entre outros (MENDES Jr., 1998). 

Estes projetos repetitivos são compostos por unidades básicas, as quais devem ser repetidas até 

a sua devida conclusão. Para essa definição de unidade básica, o projeto deve ser dividido em 

seções que representem o mesmo conjunto de operações ou tarefas que são repetidas ao longo 

do projeto; os conjuntos de operações semelhantes tomam como base alguns serviços, e na sua 

grande maioria o formato geométrico (MAZIERO, 1990; PRADO, 2002). 

A determinação da unidade básica depende consideravelmente da dimensão do problema. A 

programação pode se tornar minuciosa ao considerar como unidade básica a menor unidade 

repetitiva (MENDES Jr., 1999). 

Segundo Prado (2002), após a determinação das unidades básicas, passa-se à estruturação dos 

processos que serão repetidos em cada unidade; que no caso de um edifício de múltiplos 

pavimentos podem incluir: levantamento da estrutura, alvenaria, regularização de piso, 

revestimento das paredes, pintura, dentre outras. 

2.4.4.3 Vantagens e Desvantagens da Linha de Balanço 

Em geral, as técnicas de redes mostram-se ineficientes ao serem aplicadas em obras 

caracterizadas pela execução de uma série de atividades repetitivas, pois não contam com a 

própria simplificação resultante das repetições das unidades básicas. É um dos motivos de 

defesa de diversos autores quanto à técnica de linha de balanço para programação (MAZIERO, 

1990).  

Portanto uma das vantagens é que essa simplificação relacionada com o tratamento gráfico 

permite uma agilidade muito grande no manuseio das informações constituindo uma forte 

ferramenta de comunicação dentro da obra (HEINECK, 1996). 
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Foram também apontadas como vantagens de aplicação da técnica por Frugoni et al (2014): 

aumento da produtividade a partir do caráter repetitivo das atividades a serem desenvolvidas e 

a organização do plano de ataque à obra, fornecendo informações importantes referentes à 

utilização de equipamentos, contratação de mão de obra e compra de insumos. 

A principal desvantagem da Linha de Balanço, reside no nicho limitado de aplicações dentro 

da construção civil, além de o mercado não fornecer programas computacionais específicos 

para a automatização da técnica (HERNANDES, 2002). Além disso, como a técnica foi 

desenvolvida para processos repetitivos, é preciso elaborar uma programação a parte para 

processos que não possuem essa mesma característica dentro do projeto (LOSSO; ARAÚJO, 

1995). 

Alguns entraves ressaltados por Alves et al. (1996) para aplicação da técnica são: 

✓ Variabilidade acentuada das durações das atividades e do tamanho das equipes devido à falta 

de padronização dos serviços e de uniformização dos projetos. Por conta dessa variabilidade, a 

definição das durações e tamanho das equipes se tornam muitas vezes algo subjetivo; 

✓ Projetos que não levam em conta a facilidade em executar a obra, o que facilitaria também 

a sua programação; 

✓ Inadequação dos programas de orçamentos e controle de obras com a realidade do canteiro 

e com a metodologia da Linha de Balanço. 

2.4.4.4 Metodologia da Aplicação e Cálculos da Linha de Balanço  

Segundo Mendes Jr. (1999), os passos para a aplicação da Linha de Balanço estão intimamente 

relacionados com a tomada de decisões táticas ou operacionais, que originam os principais 

fatores intervenientes na programação da construção. 

Assim como outras técnicas de programação de obra baseados em produtividade, a linha de 

balanço exige o dado básico que é o pacote de serviço a se executar e principalmente a 

produtividade da equipe, fatores cruciais para determinar a demanda de mão de obra necessária 

para executar a tarefa (PRADO, 2002). 

Segundo Mendes Jr. (1999), a aplicação da linha de balanço se resume a: 
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1. Determinação das atividades envolvidas na execução de uma unidade básica previamente 

definida e das relações de dependência entre as mesmas; 

2. Construção da rede considerando as possibilidades de agregação entre as atividades; 

3. Com a rede definida, estima-se a equipe e a duração necessária para a execução de cada 

atividade. Através do caminho crítico, calcula-se o tempo total necessário para a execução da 

unidade básica; 

4. Tendo os parâmetros básicos necessários iniciais (equipe, atividades críticas, tempo de 

execução de cada unidade básica), calcula-se o ritmo a ser imposto ao deslocamento das equipes 

ao longo das diversas unidades que compõem o canteiro de obras, atentando se não há 

interferência entre as atividades e se cumpre o prazo previamente estabelecido; 

5. Escolhem-se as escalas para melhor visualização e, num gráfico, plotam-se as retas 

representativas do desenvolvimento das atividades ao longo do tempo; sendo que este gráfico, 

conhecido como Tempo x Caminho é capaz de informar a movimentação das equipes ao longo 

do canteiro de obras. 

2.4.4.5 Processo de cálculo da linha de balanço e variáveis 

Existem diversos trabalhos que detalham um roteiro de cálculo da linha de balanço, sendo os 

seguintes aqui destacados: Maziero (1990), Alves et al. (1996); Mendes Jr. e Heineck (1998); 

Mendes Jr. (1999); Prado (2002). 

Contendo todas as informações necessárias para a aplicação da linha conforme o item anterior, 

deve-se determinar as variáveis a seguir e calcular o ritmo das atividades: 

1. Unidade de repetição (n): a determinação da unidade de repetição é uma decisão estratégica 

que depende de vários fatores, em função do tipo de obra, disponibilidade de recursos, 

equipamentos, tecnologias, ou seja, fatores muito relacionados à estratégia definida pela 

empresa; 

2. Duração Total (DT): a duração total de empreendimento pode ser uma imposição técnica, 

comercial ou até política; 

3. Tempo de Mobilização (tm): é o tempo necessário para executar os serviços preliminares 

não repetitivos, ou seja, de preparação. Exemplo: fundação; 

4. Tempo de Base (tb): tempo necessário para execução de uma unidade básica; 
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5. Tempo de Ritmo (tr): é o tempo necessário para a execução de todas as unidades de repetição 

(exceto a primeira); 

6. Ritmo (R): é a taxa de produção, tempo necessário para cada unidade básica, ou razão de 

execução que é definido pelo número de unidades no tempo; 

7. Tempo para Imprevistos (k): numa obra real é necessário considerar tempos para absorção 

de atrasos, para dar uma margem de segurança para o cumprimento do prazo. Podem ser 

considerados diretamente no tempo da unidade básica, ou acrescentado no prazo final de 

duração. 

A Figura 7 traz representação gráfica relacionada ao cálculo dos ritmos das atividades. 

Figura 7 – Demonstração do cálculo dos Ritmos 

 

Fonte: HEINECK (1996) 

Segundo Heineck (1996) a declividade da reta indica o maior ou menor ritmo com que a 

atividade será executada. Se as retas forem paralelas significa que todas as atividades possuem 

o mesmo ritmo. Ritmos diferentes causam esperas entre uma atividade e sua sequência. As 

Figuras 8 e 9 detalham esta abordagem. 

Figura 8 – Declividades da linha de balanço 

 

Fonte: HEINECK (1996) 
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Figura 9 – Identificação de Esperas 

 

Fonte: HEINECK (1996) 

Nota-se então que a continuidade dos serviços é a condição ideal para aplicar a técnica da linha 

de balanço, portanto é sempre desejável manter os trabalhos de forma contínua com a redução 

dos tempos de espera. O objetivo é minimizar os efeitos negativos das interrupções e das 

paradas, e maximizar os benefícios da continuidade, possibilitando a redução de custos e o 

surgimento dos efeitos de aprendizagem (HEINECK, 1996).  

2.4.4.6 Balanceamento das Atividades 

O objetivo do balanceamento é dar a possibilidade de executar todas as atividades de uma 

maneira contínua sem interferências. A simulação das linhas de produção pode demonstrar a 

interferência de algumas atividades em outras; assim sendo é necessário fazer uma análise 

destas interferências e de toda a malha de processos (MENDES Jr, 1999). 

A seguir serão exibidos gráficos, métodos e fórmulas para balancear as atividades, segundo 

Mendes Jr (1999). 

Na Figura 10 apresenta-se o gráfico e as fórmulas para calcular o ponto de balanceamento entre 

duas atividades quaisquer. Tem-se as seguintes variáveis: 

✓ D1: Duração Total da Atividade 1. 

✓ D2: Duração Total da Atividade 2. 

✓ te: Tempo de espera ou folga. 

✓ tb: Tempo de base da Atividade. 
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✓ X: Número de dias a acrescentar na relação de precedência das Atividades. 

Figura 10 – Gráfico e Fórmula para balanceamento de Atividades 

 

Fonte: MENDES Jr. (1999) 

Resumidamente, segundo Mendes Jr. (1999) existem três casos, detalhados abaixo e 

representados nas Figuras 11 a 14: 

1. Ponto de balanceamento igual ao tempo de base da Atividade 1 para redes de precedências 

com obrigações horizontais. 

a. Atividades com Ritmos Iguais 

Figura 11 – Gráfico e Fórmula para balanceamento com Ritmos Iguais 

 

Fonte: MENDES Jr. (1999) 
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b. Atividade 1 com Ritmo maior que Atividade 2. 

Figura 12 – Gráfico e Fórmula para balanceamento com R1 > R2 

 

Fonte: MENDES Jr. (1999) 

2. Ponto de balanceamento determinado pela fórmula geral para redes de precedências com 

obrigações horizontais para Atividade 1 com ritmo menor que Atividade 2. 

Figura 13 – Gráfico e Fórmula para balanceamento com R1 < R2 

 

Fonte: MENDES Jr. (1999) 
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3. Ponto de balanceamento igual a duração da Atividade 1 para redes de precedência com 

obrigações horizontais e/ou verticais com direção igual ou diferente. 

Figura 14 – Gráfico e Fórmula para balanceamento com te1=te2 

 

Fonte: MENDES Jr. (1999) 

2.4.5 Linha de Balanço integrada ao CPM 

A combinação entre CPM e Linha de Balanço já foi apontada por Suhail e Neale (1994) como 

solução para o planejamento de obras repetitivas, por potencializar as qualidades individuais de 

cada técnica. A integração entre as técnicas se torna ainda mais prática quando se faz uso de 

programas de planejamento como o MS Project, que utilizam os conceitos de rede. Coelho 

(1998), elenca os seguintes conceitos da Linha de Balanço aproveitados quando se aplica a 

técnica a um programa que trabalha sob a lógica PERT-CPM: 

• Programação por unidade básica: essa característica facilita a elaboração da rede de 

precedências, a repetição da programação de uma unidade básica e o posterior controle do 

planejamento; 

• Equipes especializadas: o conceito de utilização de equipes especializadas em cada serviço 

é de suma importância, pois permite a realização de simulações de programação com diferentes 

situações de disponibilidade de recursos e estratégias de ataque às frentes de serviço; 

• Continuidade do trabalho: ao associar este conceito à lógica de programação do programa, 

obtém-se uma série de vantagens, como a otimização na utilização de recursos empregados no 

empreendimento, redução da ociosidade das equipes, organização de abertura de frentes de 

serviço e definição de metas para contratações de empreiteiros. 
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2.5. EFEITO APRENDIZADO 

Denomina-se efeito aprendizagem o fenômeno onde, ao aumentar o número de unidades a 

serem produzidas, decresce o montante de trabalho executado por unidade. Credita-se ao efeito 

aprendizagem o aumento de produtividade na indústria manufatureira, através do 

desenvolvimento dos métodos de produção com base em séries idênticas de produtos 

(VERSHUREN, 1987). Dessa maneira, consegue-se produzir grandes quantidades de produtos 

com baixo custo e alta qualidade. 

Um dos grandes trabalhos realizados nessa área foi o desenvolvido pela ONU (Organização das 

Nações Unidas), no ano de 1965, em que o foco era agrupar o máximo de informações possíveis 

sobre o efeito da repetição nos canteiros de obra de alguns países da Europa. Em síntese, este 

trabalho demonstrou que o efeito da repetição é a redução sucessiva do tempo necessário para 

executar operações idênticas, de forma repetitiva e sucessiva. 

Especificamente na indústria da construção, é possível deduzir que em obras onde se criam 

situações de repetição e continuidade, cria-se um ambiente favorável ao surgimento deste 

fenômeno. Gates e Scarpa (1972) consideram ainda a importância de se levar o efeito 

aprendizagem em consideração nos planejamentos, especificamente no cálculo de consumo da 

mão de obra. 

A repetição de uma tarefa, além do treinamento e aprendizagem em sua execução, enfim a 

experiência, conhecidamente conduzem ao melhor desempenho, a um aumento da 

produtividade (HEINECK, 1991). São razões que explicam o efeito aprendizagem, segundo 

Thomas et al. (1986):  

• Familiarização com o trabalho; 

• Melhoria da coordenação da equipe e dos equipamentos; 

• Melhoria na organização do trabalho; 

• Melhor gerenciamento e supervisão no dia a dia; 

• Desenvolvimento de melhores métodos de execução; 

• Melhores formas de suprimento às tarefas; 

• Menores alterações nos trabalhos e reduções de retrabalhos. 
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2.6. CURVAS DE APRENDIZADO 

Trata-se da ilustração, através de curvas, do decréscimo de mão de obra necessária para a 

realização de um mesmo serviço através do número de operações executadas (ONU, 1965). Ou 

seja, trata-se da representação gráfica do efeito aprendizagem, através da evolução da 

produtividade apresentada. Sua principal aplicação na construção civil é prever o desempenho 

da mão de obra, além de controlar custos e durações das atividades (GATES; SCARPA, 1972). 

Na Figura 15 pode-se observar um exemplo de curva de aprendizagem, onde nota-se o aumento 

gradual dos índices de produtividades, medidos em forma da Razão Unitária de Produção, RUP. 

Figura 15 – Curva de aprendizagem para o serviço de alvenaria 

 

Fonte: MARCHIORI (1998) 
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  CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Este capítulo visa detalhar a metodologia adotada neste estudo, referente à revisão bibliográfica, 

ao modelo de pesquisa (pesquisa-ação), à empresa a ser analisada, o empreendimento e a 

aplicação da técnica propriamente dita. 

3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta etapa, foram apresentados os temas principais abordados no trabalho, de modo a fornecer 

o embasamento teórico necessário ao desenvolvimento da pesquisa. Explanou-se conceitos e 

técnicas de planejamento na construção civil, detalhando especialmente a Linha de Balanço, 

objeto de estudo principal deste trabalho. Para isso, tomou-se como base alguns dos principais 

autores que se dedicaram à área de planejamento e à técnica da LDB em si. 

O objetivo principal foi mostrar como a técnica da Linha de Balanço pode ser integrada ao 

planejamento de longo prazo de uma obra caracterizada pela repetitividade em seus serviços, 

como ocorre normalmente em edifícios multipavimentos. 

3.2 PESQUISA-AÇÃO 

A metodologia de pesquisa adotada foi a pesquisa-ação. TRIPP (2005) distingue a pesquisa-

ação da pesquisa científica tradicional principalmente porque aquela ao mesmo tempo altera o 

que está sendo pesquisado e é limitada pelo contexto e pela ética da prática. Neste caso, busca-

se aprimorar a prática através da ação em campo e a investigação sobre a mesma, através do 

ciclo representado na Figura 16. 

Tomou-se a pesquisa ação como método para atingir os objetivos do trabalho devido ao caráter 

prático e investigativo do mesmo. Neste sentido, escolheu-se uma construtora aberta à 

realização da pesquisa, o que foi facilitado pelo vínculo de um dos pesquisadores à mesma. 

Desta forma, foi possível completar o ciclo da pesquisa-ação, sob constante investigação do 

método adotado e tomada de ações para melhorar a prática.  
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Figura 16 – Ciclo da pesquisa-ação 

 

Fonte: TRIPP (2005) 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA CONSTRUTORA 

A construtora que forneceu todos os dados para o trabalho se encontra em atividade há 35 anos, 

atuando em todo o estado de Goiás, com foco em obras residenciais, comerciais e de 

infraestrutura. Até o final de 2017 terá entregue mais de 1.000.000,00 m² em área construída. 

Possui, para as obras residenciais, as certificações ISO 9001:2008 e PBQP-h nível A. 

O processo de planejamento é totalmente feito internamente na empresa, que nunca optou pela 

terceirização desta etapa em seus empreendimentos. A empresa utiliza o programa MS Project 

para os cronogramas de longo prazo, mas até então nunca havia aplicado a técnica da Linha de 

Balanço nos mesmos. 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento escolhido trata-se de uma obra em Goiânia-GO, com as seguintes 

características: 

• Edifício residencial com 163 apartamentos; 

• Área construída de aproximadamente 31.000 m²; 
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• Torre única composta por três subsolos, pavimento térreo, dois pavimentos garagem, um 

pavimento lazer, 27 pavimentos tipo e uma cobertura. 

Previamente à pesquisa, a obra já contava com um planejamento de longo prazo formalizado, 

atualizado, suficientemente detalhado e organizado. É importante salientar que este 

planejamento de longo prazo formalizado inicialmente não fazia uso da técnica LDB. 

Durante o período da pesquisa, estiveram em execução diversos serviços, da estrutura de 

concreto a serviços de acabamentos. 

Todos estes são fatores fundamentais para que a aplicação da LDB pudesse ser feita em 

congruência com a realidade do canteiro, observando na prática as dificuldades encontradas na 

execução do planejamento e os benefícios obtidos pelo uso da técnica. 

A Figura 17 mostra a planta de arquitetura do pavimento tipo, enquanto a Figura 18 traz a 

fachada do empreendimento onde foi realizada a pesquisa. 

Figura 17 – Planta de arquitetura do pavimento tipo 

 

Fonte: Empresa 
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Figura 18 – Fachadas do Empreendimento 

 

Fonte: Empresa 

3.5 DESENVOLVIMENTO DA LINHA DE BALANÇO 

A concepção da técnica no empreendimento se deu entre os meses de abril e maio de 2017, 

sendo aplicada desde então, e perdurando durante todo o ano de 2017, período deste estudo. 

Sua programação se deu sobre o cronograma de longo prazo original da obra elaborado no 

programa MS Project, com base na técnica PERT/CPM e fazendo uso de planilhas auxiliares 

elaboradas no programa Excel. 

Vale ressaltar que para a linha de balanço foi considerada apenas a fase de construção dos 

pavimentos tipo. Como ressalta Maziero (1990), essa é a única fase de execução da obra onde 

a repetitividade é constante. As outras fases são, portanto, suprimidas na elaboração da Linha 

de Balanço, e cabe a outras técnicas de planejamento, neste caso o PERT/CPM já existente, 

realizar seu planejamento. 
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3.5.1 Determinação da unidade básica 

Unidade básica é aquela que além de compor o projeto, é repetida até sua conclusão. Sua 

determinação depende da dimensão do problema. Para o caso de edifícios multipavimentos, 

pode-se levar em consideração como unidade básica um pavimento ou parte dele (MAZIERO, 

1990).  

Foi determinada a unidade básica para o planejamento da Linha de Balanço a partir das 

características peculiares do empreendimento executado, levando também em consideração o 

planejamento já existente baseado na técnica PERT/CPM. Para o planejamento inicial já 

estabelecido na obra, foram determinadas duas unidades básicas: o pavimento e o apartamento. 

Embora seja uma decisão incomum e pouco encontrada na literatura da área, a decisão foi 

motivada por uma característica peculiar e de grande impacto à execução da obra: a opção 

oferecida aos clientes de livre personalização quanto à arquitetura do apartamento. 

A presença de personalizações exige um rígido controle durante a execução da obra, por ser 

uma potencial quebra à característica repetitiva encontrada nos pavimentos tipo desse tipo de 

empreendimento. Todavia, tendo como base a experiência de empreendimentos similares já 

entregues pela mesma empresa, chegou-se à conclusão de que as execuções de certos serviços 

sofrem impacto muito pequeno dos processos de personalização das unidades. Para esses 

serviços, portanto, determinou-se a unidade básica como sendo o pavimento, o que simplificaria 

o processo de controle, sem que o mesmo perdesse sua eficácia. Enquanto isso, para os demais 

serviços determinou-se que o apartamento seria a unidade escolhida. 

Contudo, devido ao período de abrangência deste estudo, serão considerados para o 

dimensionamento da Linha de Balanço apenas o serviço cuja unidade básica foi definida como 

o pavimento. Caso fosse continuado o método para os serviços seguintes, seriam necessários 

artifícios de planejamento para manter o ritmo constante entre unidades básicas diferentes. 

3.5.2 Determinação das atividades envolvidas  

Nesta etapa, foram discretizadas as tarefas que deveriam ser executadas para entregar cada 

unidade básica. São estas tarefas, por se repetirem ao longo das unidades básicas, que serão 

planejadas através da técnica da Linha de Balanço.  
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O grande número de tarefas envolvidas em cada unidade de produção, e a variedade de recursos 

(materiais, equipamentos, mão de obra, tempo) requeridos por cada uma naturalmente dificulta 

a utilização de um ritmo constante de produção, princípio empregado na aplicação da técnica 

da LDB. Além disso, devido ao prazo extremamente enxuto para a execução da obra, não foi 

possível fazer uso de buffers de tempo no planejamento, método que gerencia condições 

variáveis, incertezas e riscos dentro da cadeia produtiva. Dessa forma, foi preciso tomar a 

decisão de restringir o balanceamento a um grupo limitado de serviços para viabilizar a 

aplicação da técnica. 

Os serviços escolhidos foram aqueles que geram maior impacto dentro da cadeia de produção, 

em termos de logística e uso de recursos, e serão desenvolvidos dentro do período da pesquisa. 

Além disso, foram levados em consideração apenas suas frentes de execução nos pavimentos 

tipo, onde existe de fato a repetitividade requerida pela técnica da Linha de Balanço (LDB). 

Foram os serviços escolhidos: 

• Marcação de alvenaria; 

• Alvenaria externa; 

• Contrapiso; 

• Alvenaria interna; 

• Taliscamento de paredes; 

• Reboco interno. 

3.5.3 Construção da rede lógica 

Para a determinação da rede lógica de execução dos serviços determinados na etapa anterior, 

leva-se em consideração as relações de dependência entre os mesmos, bem como o 

desenvolvimento lógico em obra (MAZIERO, 1990).  

Neste caso, decidiu-se por seguir a rede estabelecida pelo planejamento PERT/CPM já 

elaborado para a obra, pois a mesma já havia sido elaborada levando em consideração diversos 

aspectos pertinentes à obra, como custo, prazo e qualidade na execução de cada serviço. A 

seguir, na Figura 19, a sequência utilizada para o pavimento tipo com destaque para os serviços 

replanejados a partir da técnica da Linha de Balanço. 
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Figura 19 – Parte da rede lógica desenvolvida para o planejamento inicial do empreendimento, considerando os 

serviços pertinentes aos pavimentos tipo 

 

3.5.4 Determinação das durações e dimensionamento das equipes 

Trata-se do ato de associar a cada atividade do cronograma o tempo necessário para sua 

execução, seja em horas, dias, semanas ou meses. A duração de cada tarefa depende da 

produtividade, da quantidade de serviço e dos recursos alocados. Cabe, portanto, ao planejador 

definir a relação entre duração e equipes conforme for mais conveniente a cada projeto 

(MATTOS, 2010). 

A estimativa das durações de cada serviço levou em consideração índices de produtividade 

extraídos do banco de dados da empresa e do engenheiro da obra, de tabelas de composição e 

pesquisas no mercado, junto aos levantamentos de quantitativos dos serviços a partir dos 

projetos do empreendimento. Dessa forma, estabeleceu-se um processo iterativo com 
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participação das equipes de planejamento e produção para definir durações e equipes próximas 

entre os serviços, numa tentativa de estabelecer um fluxo ininterrupto de recursos, mas ainda 

sem um processo ou técnica específica. Para esta pesquisa o tempo foi considerado em dias. 

Utilizou-se como base para o balanceamento das atividades a duração do ciclo de concretagem 

da estrutura, pois esta seria a mínima duração possível para que as atividades pudessem ser 

balanceadas, uma vez que se determinou o não uso de folgas entre os serviços da estrutura e os 

demais. Inicialmente, executava-se a concretagem de uma laje ao fim de um ciclo de 5 dias 

úteis, sendo esta, portanto, a duração adotada para o balanceamento dos serviços. 

A seguir está a Tabela 1, com o resumo dos índices de produtividade utilizados e equipes 

dimensionadas inicialmente para cada serviço, tendo como base a duração inicial de 5 dias por 

pavimento. Os valores para o número de integrantes de cada equipe foram aproximados para 

números inteiros, o que não tira a validade dos cálculos, já que naturalmente existe uma 

incerteza inerente ao processo. 

Tabela 1 – Cálculo das equipes dos serviços definidos por pavimento a partir da duração de 5 dias por pavimento 

 

3.5.5 Desenvolvimento gráfico da técnica 

O cuidado principal durante a elaboração do gráfico Tempo x Caminho é torná-lo prático, ou 

seja, após constantes retroalimentações no planejamento elaborado pelo MS Project, o gráfico 

deverá sempre ser atualizado. Para que isso ocorresse de forma mais simples, foi necessária a 

criação de vínculos entre o planejamento no MS Project e o Tempo x Caminho no Excel. 

O primeiro suporte para extrair os dados para o Excel foi localizar os serviços repetitivos, e isso 

só é possível de forma mais simplificada quando o planejamento é bem estruturado, 

Serviço
Quantidade 

por pvto tipo
Unidade

Produtividade 

Esperada (Hh/und)

Nº de 

equipes

Oficiais 

por equipe

Ajudantes 

por equipe

Duração 

(dias/pav)

Marcação de alvenaria                

(interna e externa)
460 m 0,20 1 2 2 5,0

Alvenaria externa 180 m² 0,45 1 2 2 5,0

Taliscamento e execução contrapiso 680 m² 0,21 1 3 3 5,0

Alvenaria interna 965 m² 0,20 1 4 4 5,0

Taliscamento de paredes 2001 m² 0,05 1 2 2 5,0

Reboco interno 2001 m² 0,26 6 2 2 5,0

DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES (DURAÇÃO FIXADA EM 5 DIAS) - SERVIÇOS BALANCEADOS
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principalmente na organização dos itens dos serviços. Esta metodologia de estruturar os 

serviços possibilitou criar as lógicas no Excel, para representar a evolução dos serviços ao longo 

dos pavimentos. A Figura 20 retrata esta estruturação. 

Figura 20 – Estrutura de serviços no cronograma da obra no MS Project 

 

Partindo disto, o MS Project possui um assistente de exportação de dados, e com ele é possível 

criar um Mapa, elencando as informações a serem extraídas. Portanto, criou-se este mapa para 

retirar as seguintes informações: 

• Item; 

• Serviços; 

• Início planejado do Serviço; 

• Término planejado do Serviço; 

• Início Real do Serviço; 

• Término Real do Serviço. 
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Com os dados extraídos para a tabela do Excel, utilizou-se algumas lógicas dentro do Excel 

para organizar a representação dos serviços ao longo da obra. Utilizou-se tabelas e gráficos 

dinâmicos, com segmentações de dados com os filtros: pavimentos, serviços, balanceamento 

(sim ou não) e linha de tempo. Este modelo de análise no Excel possibilita maior simplificação 

das informações. A Figura 21 retrata um exemplo de um Tempo x Caminho gerado: 

Figura 21 – Gráfico Tempo x Caminho gerado através de planilha Excel 

 

3.6 TRATAMENTO DE DESCONTINUIDADES NA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

O tipo de balanceamento adotado neste estudo, sem a utilização de buffers de planejamento, 

mantém o fluxo ininterrupto das equipes através da igualdade das durações das mesmas, que 

são executadas em sequência dentro da unidade básica. Por isso, alterações na produtividade 

dos funcionários podem causar imediatamente descontinuidades no andamento das equipes. 

Além disso, a descontinuidade pode ocorrer devido a outros fatores recorrentes nas obras de 

construção civil, como intempéries, problemas relacionados a logística, aquisição e 

recebimento de material, entre outros. Durante a pesquisa este fato ocorreu em alguns 

momentos, por diferentes fatores. As descontinuidades serão explicadas detalhadamente para 

cada serviço, assim como as medidas tomadas para tratá-las.  

3.7 ENVOLVIMENTO DAS EQUIPES DE PRODUÇÃO 

Durante todo o processo de desenvolvimento da técnica da Linha de Balanço houve 

participação direta de todos que se relacionam à produção não apenas no momento da aplicação 
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da técnica, mas na elaboração do planejamento como um todo, incluindo engenheiros, mestre 

de obras e encarregados. Planejamentos e ações de melhoria que não envolvem as equipes de 

obra em sua concepção fatalmente tendem ao fracasso, pois além de não levarem em 

consideração certos aspectos gerenciais do canteiro, também criam certa resistência dentro da 

obra quanto à sua aplicação. Os gerentes precisam se sentir “donos” do planejamento para se 

sentirem comprometidos com a “causa”. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, o envolvimento das equipes se deu de forma diária, 

devido à presença constante dos planejadores no canteiro de obras, acompanhando o dia a dia 

da produção. Além disso, foram realizadas reuniões semanais para acompanhamento do 

planejamento de curto prazo, onde se discutiu as metas alcançadas e os problemas encontrados. 

Participaram destas reuniões o engenheiro de produção da obra, planejadores, mestre de obras 

e encarregados da produção. 

3.8 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E CONTROLE DOS 

SERVIÇOS BALANCEADOS 

Durante esta fase da pesquisa, compreendida entre os meses de setembro e novembro de 2017, 

foi acompanhada a execução dos serviços e o processo de controle do planejamento junto à 

obra, de modo a verificar na prática os efeitos da aplicação da técnica da LDB. Foram abordados 

nos resultados também os processos de replanejamento, decorrentes de situações adversas no 

canteiro de obras e do processo de melhoria contínua implantado pela empresa.   

Além disso, durante o estudo, foram observadas as práticas adotadas pela obra no controle das 

atividades planejadas. Como visto na revisão bibliográfica, um controle formalizado e 

difundido entre os profissionais envolvidos no processo construtivo é fundamental para o 

sucesso de qualquer planejamento e consequentemente o cumprimento dos prazos estabelecidos 

para o empreendimento. Além disso, observou-se também o controle de qualidade realizado, 

pois um grande número de retrabalhos é também conhecidamente causa de atrasos em obras. 

O empreendimento em estudo tem por característica uma grande quantidade de unidades 

residenciais a serem executadas, como foi dito anteriormente, com liberdade de personalização 

das mesmas por parte dos clientes. Por este motivo, a equipe de planejamento, logo na 

concepção do cronograma da obra, percebeu a futura necessidade de um rígido controle da 

produção para que o planejamento não se tornasse distante da realidade do canteiro. Isso exigiu 
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um nível de detalhamento altíssimo das atividades no planejamento de longo prazo. Para se ter 

uma ideia, o cronograma da obra no programa MS Project possui pouco menos de 10 mil linhas, 

o que o torna bastante complexo. 

Somado ao elevado ritmo de produção necessário para entregar o empreendimento no prazo 

estabelecido, tem-se uma grande quantidade de tarefas sendo executadas simultaneamente em 

diversos locais. Ainda que a Linha de Balanço tenha como vantagem a simplificação da 

visualização e compreensão do planejamento, é preciso lembrar que neste estudo a aplicação 

da técnica contempla um grupo limitado de serviços. O restante das tarefas foi alocado seguindo 

o método PERT/CPM, que tem como principal desvantagem tornar-se extremamente complexo 

quando há elevada repetibilidade no projeto. 

Por tudo isso, foi necessário adotar outros mecanismos de controle da produção além da Linha 

de Balanço e do PERT/CPM, que possibilitassem acompanhamento e visualização das metas 

estabelecidas de uma forma mais próxima, atendendo aos critérios estabelecidos de prazo e 

qualidade.  

3.8.1 Planejamento de Curto Prazo 

O período de controle no curto prazo para a obra foi definido em uma semana. Dessa forma, os 

planejamentos de curto prazo foram elaborados em reuniões semanais que contaram com a 

presença do engenheiro da obra, do mestre de obras, dos encarregados e dos planejadores. 

Nestas reuniões foram discutidas as causas de não cumprimento de tarefas durante a semana, e 

apresentado o índice PPC referente ao mesmo período. 

Coube ao setor de planejamento elaborar, quinzenalmente, relatórios com análise da eficiência 

de cada equipe e principais causas de não cumprimento do planejamento. Tais relatórios 

ofereceram ao gerente de obras um panorama da eficiência do planejamento de curto prazo 

realizado pela equipe de produção. 

Percebeu-se que a difusão dos planejamentos de curto prazo entre todos da equipe de produção, 

assim como a participação dos mesmos nas reuniões semanais criou um ambiente de maior 

familiaridade e receptividade ao planejamento como um todo e à própria Linha de Balanço. 

Na Figura 22, está retratada uma das planilhas utilizadas para o controle de curto prazo na obra, 

elaborada no programa Excel: 
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Figura 22 – Planilha de controle do planejamento de curto prazo 

 

3.8.2 Controle de Qualidade 

Durante o período da pesquisa, notou-se uma grande preocupação por parte da empresa com 

relação à qualidade dos serviços executados, especialmente através das Fichas de Verificação 

de Serviço (FVS). O preenchimento das fichas foi de responsabilidade dos estagiários da obra, 

sob supervisão do engenheiro residente e do coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ). 

O ritmo intenso adotado em função do curto prazo de execução do empreendimento fez com 

que inspecionar a qualidade dos serviços fosse, além de uma obrigação, um desafio. A pequena 

presença de folgas entre o fim de um serviço e o início do próximo dentro das unidades de 

produção, ofereceu pouquíssimo tempo para a análise da qualidade dos produtos recebidos por 

cada frente de trabalho. 

A solução adotada, além de aumentar a equipe de estagiários, foi otimizar a logística das 

inspeções, que passaram a ser feitas de forma quase simultânea à execução dos serviços. Além 

disso, designou-se, para cada estagiário um grupo de serviços a serem inspecionados. Dessa 

forma, buscou-se através da especialização, o aumento na produtividade das próprias inspeções, 

sem que se perdesse o rigor exigido. 
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Um dos fatores positivos de se fazer a verificação de serviços quase ao mesmo tempo da 

execução dos serviços, como mencionado no parágrafo anterior, é que a verificação acaba tendo 

também um pouco de monitoramento que é o acompanhamento das diversas etapas de um 

serviço. Assim, dá para verificar não só o estado final do serviço, mas também um pouco das 

etapas intermediárias que são importantes. 

Na Figura 23, exemplo de FVS preenchida na obra, para o serviço de instalações 

hidrossanitárias: 

Figura 23 – FVS preenchida em obra 

 

Fonte: Empresa. 

O Sistema de Gestão de Qualidade da empresa produz, mensalmente, relatórios compilando 

dados das Fichas de Verificação dos Serviços da obra, destacando o número de não 

conformidades encontradas por serviço e a proporção dos mesmos em relação ao total. A Figura 

24 traz trecho de um dos relatórios gerados durante a pesquisa: 
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Figura 24 – Relatório mensal gerado pelo SGQ da empresa 

 

Fonte: Empresa. 

Foi estabelecido também como procedimento a realização de reunião entre o coordenador do 

SGQ, o engenheiro residente da obra e os estagiários responsáveis pelo preenchimento das FVS 

após a divulgação de cada relatório. Na Figura 25, parte da ata de uma destas reuniões, em 

outubro de 2017: 
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Figura 25 – Ata de reunião realizada pelo SGQ 

 

Fonte: Empresa. 

Estes procedimentos adotados estão diretamente ligados ao trabalho constante do coordenador 

do Sistema de Gestão da Qualidade para que os responsáveis por inspecionar dos serviços 

trabalhassem com a disciplina e rigor necessários à função. 

3.9 CONSEQUÊNCIAS DA REDUÇÃO DE DESCONTINUIDADES NA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Dentro de um canteiro de obras, existem diversos fatores que podem gerar quebras de 

continuidade na execução de serviços em uma obra. Foi proposto então, o uso agregado da 

Linha de Balanço ao cronograma PERT/CPM para redução de descontinuidades na execução 

dos serviços.  

A identificação das descontinuidades se deu através da comparação entre as datas programadas 

para os serviços e as datas reais observadas no canteiro. A partir de então, partiu-se para a 
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análise das causas e das ações tomadas caso a caso. Para isso, foram utilizados os dados gerados 

pelos planejamentos semanais e relatos dos envolvidos na produção e no planejamento, além 

da própria observação dos pesquisadores. A identificação destes elementos foi importante não 

apenas para a pesquisa mas também para a prática, de modo que não se perdesse o 

balanceamento dos serviços durante sua execução. 
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 REPLANEJAMENTO DA LINHA DE BALANÇO 

O grande desafio, em termos de planejamento, enfrentado durante a aplicação da técnica da 

Linha de Balanço na obra se deu por questões técnicas de execução. Por conta de prazos de 

retirada dos escoramentos da estrutura, houve a necessidade de alterar o ciclo de concretagem 

das lajes de 5 para 6 dias úteis. Dessa forma, caso fosse mantida a duração de 5 dias por 

pavimento para os serviços balanceados, inevitavelmente ocorreria folga de um dia a cada 

pavimento, o que inviabilizaria a aplicação da Linha de Balanço. 

Houve a necessidade, então, de alterar a duração dos serviços por pavimento para no mínimo 6 

dias, o que sabidamente poderia acarretar em mudanças nas composições das equipes e até 

mesmo no prazo global do empreendimento. A primeira possibilidade testada foi de aumentar 

a duração para 7 dias úteis. Porém, ao alterar as durações no cronograma no MS Project, houve 

alteração na data final da obra. Sendo a duração dos serviços maior que a do ciclo de 

concretagem, nesta tentativa, criou-se uma folga crescente entre a retirada dos escoramentos do 

pavimento e o início do serviço de marcação de alvenaria. Dessa forma, a execução dos serviços 

balanceados passou a ser o caminho crítico do empreendimento, e não mais a execução da 

estrutura em si.    

Adotou-se então, a duração de 6 dias por pavimento para os serviços contemplados na Linha de 

Balanço. O redimensionamento da equipe foi feito de maneira mais assertiva que o próprio 

dimensionamento original, pois agora os planejadores já tinham em sua posse índices de 

produtividade dos próprios funcionários da obra, muito mais precisos que os índices utilizados 

na concepção do planejamento.  

Foi possível perceber como a confiabilidade dos índices de produtividade é importante para a 

precisão da programação dos serviços e dimensionamento das equipes. Segundo Maders 

(1987), a programação em si, se não estiver baseada em fatos reais, não gera benefícios à 

produção. 
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Neste caso a dificuldade partiu inicialmente do acervo limitado de índices de produtividade da 

construtora, que foram efetivamente medidos apenas nas obras mais recentes. Além disso, há 

de se levar em conta que a obra pesquisada tem características diferentes dos últimos 

empreendimentos executados pela empresa, tanto em relação à concepção dos projetos quanto 

às definições de planejamento, influenciadas pelo curto prazo de execução. 

Percebeu-se, mais uma vez, a importância da velocidade dos replanejamentos quando da 

execução dos serviços. Como discutido anteriormente, o caráter dinâmico dos processos na 

indústria da construção permeia o processo de planejamento de incertezas, como no cálculo das 

durações. Além disso, foi imprescindível a discussão conjunta de todo o processo entre a equipe 

da obra e os planejadores tanto para a alteração das durações estabelecidas quanto para o 

redimensionamento das equipes. A troca constante de informações e experiências, além do 

entrosamento das equipes, é fundamental para que o planejamento não perca sua conexão com 

a realidade da obra, e seja endossado por todos envolvidos na produção. 

A Tabela 2 traz o resultado dos cálculos feitos com os novos índices de produtividade, para 

adequar a duração padrão dos serviços para 6 dias. 

Tabela 2 – Cálculo das equipes dos serviços definidos por pavimento a partir da duração de 6 dias por pavimento 

 

4.2 ENVOLVIMENTO DAS EQUIPES DE PRODUÇÃO 

Durante o processo de execução da obra acompanhado pela pesquisa, sugestões de melhoria 

foram constantemente realizadas pelos membros das equipes, a partir da observação no dia a 

dia no canteiro e pelo hábito de pensar a obra a longo prazo incentivado pela participação de 

todos no processo de planejamento. Tais sugestões são sempre colocadas em discussão, 

Serviço
Quantidade 

por pvto tipo
Unidade

Produtividade 

Esperada (Hh/und)

Nº de 

equipes

Oficiais 

por equipe

Ajudantes 

por equipe

Duração 

(dias/pav)

Marcação de alvenaria                

(interna e externa)
460 m 0,12 1 1 1 6,0

Alvenaria externa 180 m² 0,31 1 1 1 6,0

Taliscamento e execução contrapiso 680 m² 0,16 1 2 2 6,0

Alvenaria interna 965 m² 0,23 1 4 4 6,0

Taliscamento de paredes 2001 m² 0,09 1 3 3 6,0

Reboco interno 2001 m² 0,26 5 2 2 6,0

DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES (DURAÇÃO FIXADA EM 6 DIAS) - SERVIÇOS BALANCEADOS
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resultado da filosofia kaizen (ou melhoria contínua, da construção enxuta) adotada pela empresa 

em seus empreendimentos e podem eventualmente provocar mudanças no processo executivo 

da obra e consequentemente exigir replanejamentos. 

Para exemplificar, será apresentado um exemplo de mudança que levou a um replanejamento 

do cronograma da obra. Antes de se iniciar a execução dos serviços referentes ao pavimento 

tipo, e consequentemente das tarefas balanceadas, entrou em discussão a possibilidade de 

dividir o serviço de passagem da tubulação elétrica em duas etapas: passagem de tubulação 

elétrica aérea e passagem de tubulação elétrica nas paredes. 

A discussão para decidir sobre a possível divisão da tarefa envolveu as equipes de produção de 

todas as obras similares em execução pela empresa, o gerente de obras e os setores de 

planejamento, qualidade e assistência técnica. Levou-se em consideração a experiência de todos 

os envolvidos, dados do setor de pós-obra e a realização de benchmarking junto a outras 

empresas com obras similares. 

Por fim, decidiu-se por dividir a tarefa, visando ganhar tempo na execução das unidades, pois 

a primeira etapa poderia ser executada consideravelmente antes da segunda. Naturalmente, as 

mudanças no fluxo de serviços, assim como quaisquer outras na cadeia de produção, exigem 

replanejamentos do cronograma, cuja velocidade deve ser suficiente para atender à obra. Dessa 

forma, evita-se que ocorram improvisações nas frentes de serviço por falta de planejamento. 

Ainda que esta alteração não tenha surtido efeito nos serviços balanceados, é importante 

perceber o quão importante foi a velocidade do replanejamento, devido a obra já estar em 

execução e na iminência de executar os serviços afetados. Isto só foi possível devido à presença 

constante dos planejadores no canteiro de obras, conhecendo intimamente os processos 

executivos dos serviços. 

Além disso, é notável como o engajamento das equipes de produção em participar do processo 

de planejamento tornou seu resultado, o cronograma da obra, mais confiável e eficaz. Sem estes 

dois aspectos durante os processos de planejamento e controle de uma obra, seria iminente o 

fracasso dos mesmos.  
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4.3 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E CONTROLE DOS 

SERVIÇOS BALANCEADOS 

Naturalmente, devido à adaptação das equipes aos projetos e particularidades executivas da 

obra, era esperado que houvesse certa variação em sua produtividade e consequentemente a 

ocorrência de descontinuidades. A partir de sua experiência profissional, as equipes de 

produção e planejamento se anteciparam ao surgimento destas dificuldades e reservaram certas 

tarefas não-críticas para absorver tais variações, determinando que este fosse o principal 

tratamento de descontinuidades da mão de obra. Ou seja, quando houvesse a iminência de 

ociosidade das equipes em sua frente de serviço principal, seriam deslocadas para frentes não-

prioritárias. 

A utilização destas tarefas reservas, assim como de outras medidas para garantir o fluxo das 

equipes, será detalhada a seguir, junto aos demais aspectos observados no acompanhamento à 

execução da obra, para cada serviço onde foi aplicada a técnica da Linha de Balanço. 

4.3.1 Marcação de alvenaria 

O serviço marcação de alvenaria, que neste caso inclui também o taliscamento da 1ª fiada de 

blocos, se deu no dia 04/09/2017, através da marcação de alvenaria do 1º pavimento tipo. A 

equipe foi dimensionada com 2 oficiais e 2 serventes. Porém, logo nos primeiros dias surgiu 

um primeiro problema na obra. A produtividade dos funcionários foi muito abaixo do que se 

esperava e que havia sido considerada no planejamento, devido à dificuldade dos mesmos em 

entender e executar o projeto. Como ocorre comumente na construção civil, a contratação destes 

funcionários, que ainda não haviam trabalhado na empresa, se deu por indicação de empresas 

conhecidas. Neste caso, os mesmos estavam habituados a obras de menor complexidade e 

padrão de execução. 

A decisão gerencial foi de trocar imediatamente os componentes da equipe, além de 

excepcionalmente deslocar, por dois dias, um oficial e um ajudante inicialmente alocados em 

outros serviços, estes não críticos e/ou desbalanceados, para a marcação de alvenaria. Dessa 

forma, conseguiu-se cumprir o prazo estabelecido de 5 dias para a execução do serviço no 

pavimento. 
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Na sequência, outro problema, desta vez no 5º pavimento. O setor comercial da empresa 

determinou que dois, dos seis apartamentos, fossem executados como modelos, acabados e 

mobiliados, dentro do prazo de trinta dias. Devido ao ritmo totalmente atípico de execução, 

decidiu-se que seriam executados por empresa terceirizada, de modo independente ao restante 

da obra. Isso implicou em uma quantidade de serviços neste pavimento menor do que seu 

antecessor e seu sucessor, possivelmente quebrando o balanceamento das equipes baseado na 

igualdade de durações. Contudo, como as equipes ainda se encontravam em etapa de 

aprendizagem dos projetos, a produtividade continuou abaixo do esperado, e manteve-se a 

duração de 5 dias para o pavimento. Dessa forma, não foi necessária a utilização de buffers de 

planejamento, que chegou a ser cogitada. 

Nos pavimentos seguintes, a equipe, cada vez mais familiarizada com os projetos e métodos de 

execução exigidos pela obra, passou a produzir consideravelmente mais do que inicialmente. 

Esse aumento da produtividade, combinado à mudança necessária da duração do pavimento 

para 6 dias, possibilitou a redução da equipe de dois pedreiros e dois ajudantes para apenas um 

pedreiro e um ajudante, a partir do 11º pavimento. A medida, até o fim do período de pesquisa 

mostrou-se acertada, pois os funcionários remanescentes na execução do serviço conseguiram 

cumprir os prazos estabelecidos. 

Para este serviço, a única descontinuidade observada ocorreu no dia 26/10/17, nos pavimentos 

10º e 11º pavimento, devido à mudança na duração dos serviços balanceados para 6 dias por 

pavimento. A equipe foi reduzida apenas após o fim da execução do 10º pavimento, por 

questões de pagamento de tarefas, pois os funcionários recebem por pavimento executado. 

Desse modo, o serviço foi concluído em 5 dias, como a equipe já estava habituada, ou seja, 

antes da próxima frente estar liberada.  

Para evitar a folga dos funcionários, foi utilizado um buffer de planejamento, ou tarefa reserva, 

nesse caso o assentamento dos blocos de alvenaria nos fossos dos elevadores do mesmo 

pavimento. Vale ressaltar que este foi um buffer definido pela equipe de gerenciamento da obra, 

não tendo sido previsto no planejamento da técnica. A tarefa foi escolhida por ser de execução 

no mesmo pavimento onde a equipe já estava alocada, evitando assim deslocamento extra de 

mão de obra e equipamentos. 
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O gráfico Tempo x Caminho com a linha de balanço para o serviço de marcação de alvenaria, 

assim como as datas reais do que foi executado em obra e foto do serviço concluído na unidade 

básica são exibidos a seguir, nas Figuras 26, 27 e 28: 

Figura 26 – Datas reais do serviço de marcação de alvenaria 

 

Figura 27 – Gráfico Tempo x Caminho – marcação de alvenaria  
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Figura 28 – Serviço de marcação de alvenaria concluído em um pavimento tipo 

 

4.3.2 Alvenaria externa 

O início do serviço de alvenaria externa, planejado para o dia 11/09/17, acabou sendo adiantado 

para o dia 05/09/17, antes que seu serviço predecessor, marcação de alvenaria, fosse 

completamente executado no pavimento. A iniciativa partiu do mestre de obras, que ainda não 

estava totalmente familiarizado ao conceito dos fluxos ininterruptos, e entendia que o 

adiantamento do início das frentes de serviço necessariamente proporcionaria redução no prazo 

de execução do projeto. 

Foi preciso, então, decisão firme e imediata do engenheiro da obra para que o serviço fosse 

interrompido e retomado na data planejada inicialmente, evitando assim o atropelamento das 

frentes de serviço.  

Em seguida, o próprio engenheiro, junto à equipe de planejamento, dialogou com toda a equipe 

de produção para explicar os prejuízos causados pela entrada de uma tarefa em um pavimento 

antes de seu antecessor ser concluído, em termos de logística e qualidade, e como esta medida 

gera folgas no desenvolvimento das frentes de serviço e em nada reduz o prazo global do 

empreendimento. 
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No pavimento seguinte, que como explicado anteriormente, teria dois apartamentos a menos 

em execução, a equipe foi reduzida circunstancialmente pela metade, alocando o excedente de 

mão de obra em frentes consideradas não prioritárias.  

À medida em que a equipe avançava pelas frentes de serviço, notou-se um aumento gradual em 

sua produtividade, de modo que quando houve a mudança do ritmo de execução do serviço para 

6 dias por pavimento, foi possível, assim como no serviço de marcação de alvenaria, reduzir 

permanentemente a equipe pela metade.  

Ocorreram duas descontinuidades no período da pesquisa. A primeira no dia 15/09/17, entre os 

pavimentos 4º e 5º, e a segunda no dia 26/10/17, entre o 9º e o 10º pavimento. Na primeira 

situação, a descontinuidade ocorreu devido à entrada prematura da equipe na execução do 4º 

pavimento, como explicado anteriormente. A solução adotada, assim como na marcação de 

alvenaria, foi o uso de tarefa reserva. Neste caso, escolheu-se a elevação das alvenarias em 

torno das caixas de medição do pavimento, com o mesmo objetivo de não deslocar os recursos 

ali empregados.  

A segunda descontinuidade foi originada pela mudança na duração dos serviços balanceados 

para 6 dias por pavimento. Do mesmo modo como ocorreu para a marcação de alvenaria, a 

redução no número de integrantes da equipe se deu apenas ao fim da execução do 9º pavimento, 

que teve duração de 5 dias. Utilizou-se mais uma vez a elevação das alvenarias em torno das 

caixas de medição do pavimento como tarefa reserva para evitar folga da equipe. 

A seguir o gráfico Tempo x Caminho com a linha de balanço para o serviço de alvenaria 

externa, assim como as datas reais do que foi executado em obra e foto da execução do serviço 

na obra, nas Figuras 29, 30 e 31. 

 

 

 

 

 

 



 

CASTRO, C. L. F.; BORGES, M. R.    

60 
Aplicação e controle da técnica da Linha de Balanço no planejamento de obra vertical 

Figura 29 – Gráfico Tempo x Caminho – alvenaria externa 

 

Figura 30 – Datas reais do serviço de alvenaria externa 
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Figura 31 – Execução de alvenaria externa 

 

4.3.3 Contrapiso 

O serviço de execução do contrapiso, que inclui também o taliscamento do mesmo, teve início 

no dia 18/09/2017 no 4º pavimento. A equipe prevista inicialmente, de 3 pedreiros e 3 serventes, 

apresentou produtividade próxima do esperado, mas boa parte do serviço executado foi 

reprovado nas inspeções de qualidade da obra, exigindo retrabalhos. Sabendo que o 5º 

pavimento possuiria quantidade menor de serviço a ser executado, decidiu-se por executar os 

retrabalhos necessários após a conclusão deste pavimento. Portanto, a descontinuidade gerada 

ao fim deste pavimento por sua duração menor, no dia 29/09/17, foi tratada alocando a equipe 

para fazer reparos no pavimento anterior. Pode-se dizer, portanto, que os retrabalhos exigidos 

pelos critérios de qualidade foram transformados em uma tarefa reserva de caráter excepcional. 

Nos pavimentos seguintes a equipe apresentou aumento gradual considerável em sua 

produtividade, de modo que ao chegar no 8º pavimento já conseguia executar toda a unidade 

básica em 4 dias. Nesse momento, como coincidiu a necessidade de mudar o ritmo por 

pavimento para 6 dias, foi possível reduzir a equipe para 2 oficiais e 2 ajudantes. A 
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descontinuidade gerada, nos dias 25/10/17 e 26/10/17 foi tratada com o uso de tarefa reserva, 

desta vez a execução do contrapiso do térreo.  

Além do aumento gradual na produtividade, as recorrentes inspeções e treinamentos junto aos 

funcionários diminuíram consideravelmente o número de não conformidades observadas no 

serviço. Consequentemente, os reparos e retrabalhos se tornaram cada vez mais escassos. 

Na Figura 32 está representado o gráfico Tempo x Caminho completo do serviço, enquanto a 

Figura 33 traz as datas reais observadas. 

Figura 32 – Gráfico Tempo x Caminho – contrapiso 

 

Figura 33 – Datas reais do serviço de execução de contrapiso 
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4.3.4 Alvenaria interna 

O serviço de alvenaria teve início, no 4º pavimento, em 25/09/17. Desde o princípio, mostrou-

se um dos serviços mais desafiadores dentre os balanceados. Devido às características do 

empreendimento, a quantidade de paredes por pavimento é considerada alta, e bastante 

concentrada, o que dificulta o desenvolvimento do serviço. Por este motivo, houve pouca 

evolução na produtividade dos funcionários ao longo do desenvolvimento dos serviços, ao 

contrário do que foi observado nos serviços anteriores. 

Desde o princípio, a equipe composta por 4 oficiais e 4 ajudantes mostrou ser capaz de executar 

a unidade básica em 6 dias, com pequenas variações ao longo dos pavimentos. A equipe da 

obra, ainda aguardando aumento de produtividade dos funcionários, não agiu inicialmente para 

aumentar o número de integrantes da mesma. Ainda que o aumento não tenha ocorrido como 

esperado, durante o período analisado, nada foi preciso ser feito pois logo houve a necessidade 

de aumentar a duração do serviço no pavimento coincidentemente para 6 dias. 

Neste serviço, ao contrário dos anteriores, não foi necessária a utilização de tarefas reservas 

durante a execução dos primeiros pavimentos, pois o fluxo da equipe através das frentes de 

serviço ocorreu por si só de forma ininterrupta. Segue o gráfico Tempo x Caminho deste 

serviço, na Figura 34, bem como as datas reais do cronograma, na Figura 35, e foto do serviço 

parcialmente executado, na Figura 36, onde nota-se também o contrapiso anteriormente 

concluído. 

Figura 34 – Gráfico Tempo x Caminho – alvenaria interna 
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Figura 35 – Datas reais do serviço de elevação de alvenaria interna 

 

Figura 36 – Serviço de alvenaria interna parcialmente executado em pavimento tipo 
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4.3.5 Taliscamento de paredes 

O taliscamento de paredes teve início no dia 02/10/17, mais uma vez no 4º pavimento, de uma 

forma bastante problemática. Os funcionários alocados para a equipe, 3 oficiais e 3 ajudantes, 

estiveram bastante aquém do esperado, tanto em termos de qualidade quanto de produtividade. 

Além de não conseguir concluir o serviço dentro do prazo estabelecido, foram necessários 

diversos retrabalhos.  

A decisão imediata da equipe de produção foi trocar 2 oficiais da equipe, além de utilizar horas 

extras ao sábado e a folga natural do 5º pavimento para alcançar o cronograma da obra, o que 

ocorreu a partir do 7º pavimento. O atraso neste período acabou gerando atropelamento das 

frentes seguintes, tais como a passagem de tubulações elétricas e hidráulicas nas paredes, antes 

que o serviço de taliscamento de paredes estivesse completamente concluído no mesmo 

pavimento. 

Ao longo do período de observação da pesquisa, notou-se que houve aumento na produtividade 

da equipe, assim como diminuíram as ocorrências de não conformidades, o que tornou o 

andamento do serviço mais estável e fiel ao planejamento estabelecido. Além disso, não foram 

utilizadas tarefas reservas, pois assim como no serviço de alvenaria, as próprias frentes de 

serviço originais foram suficientes para que houvesse o fluxo ininterrupto da equipe.  

O gráfico Tempo x Caminho referente ao serviço encontra-se na Figura 37, as datas reais do 

cronograma na Figura 38 e foto de parede taliscada na obra na Figura 39. 

Figura 37 – Gráfico Tempo x Caminho – Taliscamento de Paredes 
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Figura 38 – Datas reais do serviço de Taliscamento de Paredes 

 

Figura 39 – Serviço de Taliscamento de Paredes 
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4.3.6 Reboco interno 

O início serviço de reboco interno nos pavimentos tipo teve previsão de início para o dia 

20/10/17, no 4º pavimento. Contudo, complicações ocorreram no processo de definição do 

método executivo a ser utilizado, bem como da logística de materiais para abastecer a frente de 

serviço.  

Após muitas discussões e estudos detalhados de viabilidade, definiu-se pela projeção 

mecanizada da argamassa, realizada por empresa terceirizada à obra. Além disso, a obra 

contratou um sistema inovador de armazenamento e transporte de argamassa com a utilização 

de silo. Por meio dos estudos de viabilidade, demonstrou-se que esta era a única opção para 

cumprir o prazo de 6 dias para a execução do reboco interno de cada pavimento. 

No momento da definição, porém, o serviço já estava atrasado nos dois primeiros pavimentos 

tipo, o que invariavelmente acarretaria atraso em todos os outros serviços posteriores. Foi 

tomada então uma decisão conjunta entre a gerência da construtora, da obra e o setor de 

planejamento em iniciar o serviço diretamente no 6º pavimento, na data prevista pelo 

cronograma de 07/11/17. Portanto, o balanceamento do reboco interno e qualquer outro serviço 

posterior dentro da sequência executiva de uma unidade básica, se iniciaria no 6º pavimento. 

Os pavimentos tipo inferiores seriam executados por equipe reduzida da obra em ritmo 

diferente.  

A decisão foi tomada especialmente devido ao 5º pavimento, que por ter 02 apartamentos e seus 

respectivos halls completamente executados, possui quantidade de serviços menor a ser 

completada, dando margem a ser executado por equipes independentes àquelas envolvidas nos 

serviços balanceados. 

O momento de início de fato do reboco interno com uso de projeção se deu no dia 07/11/17 no 

6º pavimento. A primeira grande dificuldade enfrentada foi que o silo adquirido pela obra ainda 

não havia sido entregue. Dessa forma, foi necessário utilizar argamassa ensacada, do mesmo 

sistema, para abastecer o pavimento. Ainda que não tenha se perdido em qualidade, aumentou-

se tempo no processo de logística, afetando a produtividade da mão de obra. 

Além disso, a obra tem por característica arquitetônica a grande presença de requadrações, que 

afetam diretamente a produção da equipe, e foram também responsáveis pelo baixo rendimento 

inicial verificado nesta tarefa. A questão das requadrações, assim como outras definições 
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arquitetônicas tem grande impacto na execução de obras verticais, sendo apontada por Siqueira 

(2016), como uma das causas que podem inviabilizar os custos do sistema de projeção 

mecânica. 

Devido à baixa produtividade da equipe terceirizada contratada para a execução do serviço, 

decidiu-se por executar parte do pavimento com mão de obra própria da construtora, através do 

método tradicional, para que o prazo planejado pudesse ser cumprido até o início de operação 

do sistema de abastecimento para a projeção. Nas Figuras 40 e 41 encontram-se as datas reais 

do serviço executado em obra e o gráfico Tempo x Caminho do mesmo, enquanto a Figura 42 

retrata funcionário executando a projeção da argamassa na obra.  

Figura 40 – Datas reais do serviço de Reboco interno 

 

Figura 41 – Gráfico Tempo x Caminho – Reboco Interno 
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Figura 42 – Execução do serviço de reboco interno com uso de projeção mecanizada 

 

4.4 CONSEQUÊNCIAS DA REDUÇÃO DE DESCONTINUIDADES NA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A redução de descontinuidades, obtida através do fluxo ininterrupto inerente à aplicação da 

técnica da Linha de Balanço trouxe diretamente uma série de consequências positivas 

observadas ao longo do desenvolvimento dos serviços acompanhados pela pesquisa. As 

principais, e mais nítidas, destas consequências estão listadas a seguir. 

4.4.1 Aumento gradual da produtividade dos trabalhadores 

Na explicação detalhada do desenvolvimento das frentes de serviço, observou-se que em grande 

parte das mesmas foi possível reduzir o número de integrantes das equipes. Tal situação não se 

deu apenas pelo aumento na duração dos serviços em cada unidade básica, mas também, e 

principalmente, pelo aumento observado na produtividade dos funcionários. 

O aumento da produtividade em diversas frentes de serviço, nesse caso, pode ser explicado pela 

atuação do efeito aprendizagem, como abordado já em outros estudos mencionados no item 2.4. 

Observou-se, na prática, como a repetição de uma tarefa e o gradual aprendizado dos projetos 

e das metas de planejamento, inevitavelmente conduzem os trabalhadores a um melhor 

rendimento em sua função. 
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A seguir, lista-se os índices de produtividade das equipes para os serviços monitorados, a cada 

pavimento, nas Figuras 43 a 47. O serviço de reboco interno não foi contemplado por possuir 

poucos dados, o que inviabilizou a análise deste item. 

Percebe-se, ao analisar os dados tratados, forte tendência para aumento da produtividade 

durante o desenvolvimento das frentes de serviço, como esperado. Contudo, uma análise mais 

completa necessitaria de maior base conceitual e quantidade de dados coletados, como fizeram 

Marchiori (1998) e Leite (2002). 

Figura 43 – Efeito Aprendizado marcação de alvenaria 

 

No serviço de marcação de alvenaria, excetuando-se desvio no 9º pavimento, percebe-se que a 

equipe logo se adequou à produtividade necessária para cumprimento do prazo estabelecido. 

Mais do que isso, notou-se que a presença de dois oficiais na realização do serviço tornou-se 

desnecessária, o que se mostrou acertado ao reduzir a equipe, momento em que houve um salto 

na produtividade do oficial remanescente, aumentando consideravelmente seu ritmo de 

produção. 
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Figura 44 – Efeito Aprendizado alvenaria externa 

 

Na alvenaria externa percebeu-se comportamento parecido ao observado para o serviço de 

marcação da alvenaria. Da mesma forma, ao reduzir a equipe de dois oficiais percebeu-se antes 

os mesmos não produziam em sua máxima capacidade. 

Figura 45 – Efeito Aprendizado contrapiso 

 

Quanto à execução do contrapiso, percebe-se mais uma vez o aumento gradual na 

produtividade, ainda que bastante influenciada pela qualidade exigida no serviço, como 

abordado no item dedicado ao acompanhamento dos serviços. 
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Figura 46 – Efeito Aprendizado alvenaria interna 

 

No serviço de elevação da alvenaria interna, a variação na produtividade foi mínima, sendo 

necessária alteração na escala vertical do gráfico para ser possível sua visualização. A principal 

causa levantada para tal acontecimento é a complexidade da execução deste serviço devido às 

características de projeto do empreendimento. Dessa forma, os pesquisadores acreditam num 

desenvolvimento mais lento do efeito aprendizagem. 

Figura 47 – Efeito Aprendizado taliscamento 

 

Por fim, no serviço de taliscamento é possível observar a grande dificuldade inicial demonstrada 

pela equipe, exigindo inclusive a troca de funcionários alocados para a tarefa, como abordado 

anteriormente.  
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4.4.2 Maior facilidade na visualização e compreensão do planejamento pelo 

pessoal do canteiro de obras 

O ritmo constante adotado na execução dos serviços escolhidos para aplicação da técnica da 

Linha de Balanço facilitou consideravelmente a compreensão do planejamento por parte de 

todos envolvidos na cadeia de produção da obra. Os funcionários, por exemplo, ao iniciar uma 

frente de serviço sabiam claramente o prazo que teriam para concluir a mesma, assim como a 

seguinte e todas as outras na sequência.  

Ainda que, através do planejamento de curto prazo seja feito o máximo esforço para integrar o 

cronograma da obra à realidade do canteiro, a grande quantidade de tarefas executadas 

semanalmente pode torná-lo relativamente complexo. Complexidade esta que pode ser 

contornada pela clareza quanto ao ritmo esperado para a execução de cada serviço na unidade 

básica. 

Visualmente, o gráfico Tempo x Caminho possibilitou uma melhor compreensão pelo pessoal 

do canteiro de obras e a evolução dos serviços ao longo do tempo. Um detalhe muito importante 

foi a questão da velocidade do replanejamento, ou seja, rapidamente após a atualização do 

cronograma no MS Project, foi possível gerar o novo Tempo x Caminho através da planilha 

desenvolvida em Excel sem grandes esforços e retrabalhos. 

Esta facilidade no replanejamento e atualização dos dados na ferramenta foi fundamental para 

a mesma se tornar prática, ou seja, realmente ser utilizada pela equipe de obra. Na comparação 

entre as Figuras 48 e 49, a seguir, percebe-se o quão mais simples é a visualização do 

planejamento quando usa a combinação entre a Linha de Balanço e o gráfico Tempo x Caminho 

em relação ao gráfico de Gantt associado ao PERT/CPM, para o caso de tarefas repetitivas. 
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Figura 48 – Gráfico Tempo x Caminho gerado através de planilha Excel 

 

Os patamares observados no desenvolvimento das Linhas, que a princípio poderiam ser 

interpretados como descontinuidades das equipes, na verdade ocorrem devido à escala de tempo 

utilizada, no caso semanal.  

A Figura 49 retrata o Gráfico de Gantt e fica evidente como se trata de um modelo de 

representação muito mais carregado e “poluído” do que o gráfico Tempo x Caminho, tornando-

se de fácil compreensão por pessoas menos familiarizadas com o cronograma. O gráfico Tempo 

x Caminho pôde proporcionar uma visualização da evolução dos serviços ao longo da obra de 

uma forma muito mais sintética, rápida e prática do que ao Gráfico de Gantt associado ao 

PERT/CPM. 
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Figura 49 – Gráfico de Gantt associado ao PERT/CPM 

 

4.4.3 Maior compromisso com a terminalidade e qualidade dos serviços 

Nos serviços balanceados, todo o tempo disponível dos funcionários é destinado a atividades 

ligadas diretamente à execução de cada produto final, seja este uma parede de alvenaria, o 

contrapiso, o reboco etc. O tempo para reparos e retrabalhos é mínimo, e como explicado 

anteriormente, é feito concomitantemente à execução do serviço. Além disso, não há outra 

opção que não executar por completo as tarefas em cada unidade, pois como as frentes de 

serviço se sucedem ininterruptamente, não há momento para as equipes retornarem a frentes 

anteriores. 

Esta mentalidade, durante toda a pesquisa, foi repassada e reforçada no dia a dia da obra, 

passando por todos da cadeia produtiva, do engenheiro aos serventes. São apresentados nas 

Figuras 50 a 53, o número de não conformidades encontradas durante as inspeções de qualidade 

nos serviços a cada pavimento. Foram utilizadas linhas de tendência para melhor visualizar o 

comportamento dos dados coletados. Não foram incluídos nesta análise os serviços de 

taliscamento de paredes e reboco interno por possuírem poucos dados catalogados pelo sistema 

de qualidade à época do tratamento dos dados para a pesquisa. 
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Figura 50 – Ocorrência de não-conformidades marcação de alvenaria 

 

Figura 51 – Ocorrência de não-conformidades alvenaria externa 

 

Figura 52 – Ocorrência de não-conformidades contrapiso 
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Figura 53 – Ocorrência de não-conformidades alvenaria interna 

 

Dentre os serviços analisados, apenas a execução do contrapiso teve claramente o 

comportamento esperado, com o decréscimo do número de não conformidades observadas à 

medida em que a equipe avançou pelas frentes de serviço. Porém, pode-se notar que, à exceção 

do serviço de marcação de alvenaria, ao final do estudo todos os outros apresentavam queda no 

número de não-conformidades registrado. A explicação encontrada junto ao sistema de 

qualidade foi o aumento do rigor nas inspeções deste serviço, visto que à medida que serviços 

posteriores foram iniciados, se encontraram defeitos que passaram despercebidos inicialmente. 

É necessário ainda ponderar o aumento do rigor nas inspeções ao longo dos primeiros 

pavimentos de execução de cada serviço, em função dos treinamentos intensivos realizados 

pelo Sistema de Gestão da Qualidade com os responsáveis pelas inspeções. Seria necessário um 

maior tempo de coleta de dados para que se pudesse ter certeza da evolução na qualidade dos 

serviços balanceados. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista da conhecida deficiência da construção civil em planejar e controlar suas obras, 

mesmo em tempos de grandes desafios aos empreendedores, buscou-se estudar não apenas o 

processo de programação da técnica da Linha de Balanço, mas também as medidas tomadas 

pela obra para seguir o planejamento proposto. 

Foram observadas, na prática, diversas vantagens do uso da Linha de Balanço em relação ao 

planejamento convencional que se vale apenas das redes PERT/CPM, como se objetivou 

anteriormente ao início da pesquisa. A visualização do planejamento tornou-se mais clara, o 

que permitiu a todos os envolvidos na cadeia produtiva, do engenheiro da obra aos 

encarregados, pensar a execução do empreendimento em um horizonte de longo prazo. Dessa 

forma, evitou-se em muitos casos as tomadas de decisões emergenciais, comumente conhecidas 

como “apagar incêndios”. 

Além disso, foram conduzidas importantes análises relacionadas à produtividade da mão de 

obra. Notou-se primeiramente que a produtividade medida na obra foi consideravelmente maior 

daquela considerada no planejamento inicial, o que demandou grande esforço tanto da gerência 

da obra quanto dos planejadores para alinhar execução e cronograma. Na Figura 54 é 

apresentada a comparação entre os índices de produtividade esperados e os obtidos ao final da 

pesquisa. 
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Figura 54 – Comparação entre produtividade prevista inicialmente e a última medição da pesquisa 

 

Os próprios índices de produtividades medidos na execução, por sua vez, se alteraram à medida 

que as equipes se tornaram mais familiarizadas com os projetos e as práticas executivas, 

permitindo aos pesquisadores verificar a potencialização do efeito aprendizagem quando da 

aplicação da Linha de Balanço. 

A partir da análise do número de não-conformidades registradas nas inspeções dos serviços, a 

cada pavimento, pode-se mostrar que o aumento da produtividade observado não impactou 

negativamente a qualidade dos produtos entregues. Em certos casos notou-se, inclusive, uma 

gradual redução no número de reprovações nas inspeções de qualidade, também em função da 

repetitividade e do fluxo contínuo proposto pela aplicação técnica. 

Mesmo de forma mensurada, tantos os pesquisadores quanto os gestores da produção na obra 

identificaram melhores condições para planejar a aquisição e utilização dos recursos. Quando 

não existem descontinuidades das equipes ao longo das frentes de serviço, é possível determinar 

com facilidade as quantidades necessárias de materiais e equipamentos para qualquer horizonte 

desejado. Dessa forma, pôde-se programar com antecedência a aquisição e entrega destes 

insumos, evitando a formação de estoques no canteiro, considerada por Ohno (1998) como um 

dos tipos de desperdício na produção, o que inclusive aproxima-se do conceito just in time. 

Por fim, o esforço em gerar um fluxo ininterrupto das equipes ao longo das frentes de serviço 

reduziu a movimentação de trabalhadores quase exclusivamente ao deslocamento entre as 
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frentes de serviço programadas. Dessa forma, diminui-se ao máximo esta que é uma das etapas 

da cadeia produtiva que não agregam valor ao produto final. 

Quanto às dificuldades observadas durante a aplicação e controle da técnica, a primeira foi 

observada logo na concepção do trabalho. A falta de índices de produtividade confiáveis e 

recentes, somada a própria incerteza que ainda se tem em muitos processos dentro da construção 

civil exigiu, após o início da execução dos serviços, grande velocidade e precisão nos 

replanejamentos. Conclui-se, então, que é imprescindível a presença constante de planejadores 

dentro do canteiro de obras, vivenciando o dia a dia da produção, para que conheçam a fundo 

o processo executivo do empreendimento como um todo. 

As características da obra também incrementam consideravelmente o desafio de aplicar a 

técnica com sucesso. Por se tratar de uma obra vertical, foi preciso definir muito bem onde seria 

possível se obter frentes de serviço suficientemente repetitivas e restringir o número de serviços 

para os quais se fez o balanceamento, de modo a torna-lo exequível na prática, e não apenas 

uma programação teórica.  

Além disso, o prazo extremamente curto para a execução do empreendimento restringiu o uso 

de artifícios de planejamento como os buffers de tempo e planejamento, o que levou à 

padronização da duração dos serviços considerados para a aplicação de técnica. Coube então, a 

gerência da obra administrar e modificar as equipes até que se conseguisse a situação almejada.  

Constatou-se, na prática, como uma gestão eficaz do canteiro é pré-requisito para o 

funcionamento de qualquer planejamento de obras, independente da técnica utilizada. Mais 

ainda, é preciso que a gerência da obra acredite no planejamento elaborado e se sinta 

responsável pelo mesmo, sendo a forma mais eficaz para isso envolver todos em sua elaboração. 

A adoção destas práticas por parte dos pesquisadores, inspirados especialmente em Ulhôa 

(2012), foi fundamental para os resultados obtidos no trabalho. 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Foram observados ao longo do trabalho, diversas outras possíveis frentes de estudo que 

requerem um maior aprofundamento. Cita-se por exemplo, o Efeito Aprendizagem relatado por 

Marchiori (1998) e por este estudo, além de pesquisas relacionadas à otimização da logística 

do canteiro e disponibilização dos recursos devido ao balanceamento dos serviços. 
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