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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Desde meados de 2014 o Brasil tem estado em uma situação de depressão econômica, 

resultando em uma diminuição considerável dos investimentos internos. Sendo a construção 

civil um dos principais indicadores da economia brasileira, notou-se a queda dessa atividade, 

exigindo cada vez mais das empresas construtoras. A globalização dos mercados, o aumento 

do nível de exigência dos consumidores, o baixo índice de investimentos e a constante 

reivindicação por melhores condições de trabalho tem levado as empresas da construção civil 

a buscarem melhorias dos sistemas gerenciais (ISATTO et al., 1999). Segundo Limmer (1997) 

as variações da economia e a conscientização do consumidor quanto ao custo e qualidade 

do produto vêm incentivando empresários da construção civil a lançarem mão de um 

planejamento e controle de produção mais rigoroso. 

De acordo com Mattos (2010), as empresas finalmente começaram a entender que o 

investimento em sistemas e métodos de gestão e controle são indispensáveis para o sucesso 

dos seus empreendimentos, já que a ausência dessa sistemática acarreta na elevação dos 

custos, não cumprimento de prazos, baixa qualidade e produtividade dos serviços, redução 

nos lucros e prejuízos no retorno sobre o investimento e no fluxo de caixa. 

Sendo a construção civil uma atividade desenvolvida em diversos ambientes distintos, há uma 

grande quantidade de variáveis que podem acarretar em improvisações nos canteiros de obra 

dificultando o seu gerenciamento (MATTOS, 2010). Visando reduzir os conflitos existentes e 

prever, com antecipação, novos, o setor da construção vem adaptando conceitos e métodos 

originários da produção industrial, implementados em procedimentos administrativos e em 

planejamento e controle da produção (BERNARDES, 2001). 

Contudo, segundo Assumpção (1996), há uma certa ineficiência e inadequação desses 

sistemas devido à dificuldade de adaptação às características da construção civil. Essa certa 

ineficiência geralmente se deve à falta de abstração dos sistemas industriais e aplicação 

segundo as características intrínsecas do ambiente da construção civil (KOSKELA, 1992).  

Segundo Ulhôa (2017), mesmo após algumas décadas de evolução e desenvolvimento no 

planejamento e controle na construção civil, ainda é comum encontrar muitas obras sendo 

executadas com base apenas na experiência profissional adquirida de obras anteriores ou 
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ainda pelo “sentimento”. Observa-se, de maneira geral, que é reduzida a quantidade de 

empresas que possuem a capacidade de estruturar um bom planejamento e controle no 

cenário brasileiro, e que alguns profissionais da área, devido à falta de conhecimento, falta de 

disciplina e empenho na aplicação, ou por simplesmente não acreditarem na importância da 

sistemática, apresentam resistência e dificuldade no momento da implantação. Entretanto, de 

acordo com Moura (1998), a Indústria da construção civil vem avançando de forma gradual 

buscando o atendimento às exigências do mercado e à disponibilidade financeira. 

A função produção tem tomado a frente na determinação do grau de competitividade das 

empresas construtoras, fazendo com que o processo de Planejamento e Controle da 

Produção (PCP) tenha um importante papel na melhoria da qualidade e da produtividade na 

construção civil (COELHO, 2003; FORMOSO; BERNARDO; OLIVEIRA, 1999). Entretanto, há 

uma defasagem na evolução dos níveis do planejamento. Enquanto no Planejamento de 

Longo Prazo, o qual possui muitas ferramentas utilizadas como base do modelo PCP, e no 

Planejamento de Curto Prazo, por ser o primeiro modelo a ser implementado nas indústrias 

devido a sua simplicidade, há muitos estudos voltados a esses níveis gerenciais e o 

Planejamento de Médio Prazo, embora seja destacada sua importância no processo de PCP, 

não recebe devida atenção , resultando em poucos relatos de avanços nesse nível de 

planejamento (COELHO, 2003). 

Um dos itens de suma importância nos canteiros de obras, e presente nesse nível de 

planejamento é a logística, que deve ser pensada e repensada durante todo o período da 

construção, permitindo a fluidez na execução dos serviços. Entretanto, comumente se 

estabelece um plano na etapa de implantação do canteiro que não possui o devido controle e 

elaborações de revisões, mesmo que as características da obra mudem. Essa falta de 

acompanhamento pode acarretar em atrasos nos cronogramas e consequentemente estouros 

nos orçamentos das obras. 

Percebe-se então uma necessidade quanto a análise dessa estrutura logística rotineiramente, 

encaixando-a sempre às características da obra e do sistema do canteiro para que haja o 

atendimento das necessidades atuais e a previsão de incertezas e imprevistos futuros. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é acompanhar e realizar o diagnóstico da logística de um 

canteiro de obras, por meio do acompanhamento dos serviços que demandam maiores 
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volumes de materiais transportados, principalmente pelos elevadores cremalheira, visando a 

avaliação do tempo de transporte a fim de propor ajustes para uma maior produtividade 

atendendo aos prazos do planejamento de longo prazo da obra. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar o tempo requerido pelos elevadores cremalheira para o abastecimento dos 

pavimentos, atualmente e em períodos futuros. 

 Analisar a necessidade de outros equipamentos de transporte para auxílio dos 

elevadores de obra na distribuição dos materiais. 

 Avaliar os dados das produtividades das equipes para determinação dos tempos 

logísticos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo se destinou a fornecer uma base teórica sobre o assunto abordado 

possibilitando a definição da metodologia aplicada e a avaliação dos resultados obtidos. 

Primeiramente será apresentado o sistema de Planejamento e Controle da Produção voltado 

à construção civil e, em seguida, será identificada a organização do PCP em seus níveis 

gerenciais. Posteriormente, serão apresentados as características e importâncias do 

planejamento logístico dentro do canteiro, finalizando com uma revisão bibliográfica referente 

à produtividade. 

2.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

A indústria da construção tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo 

alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a 

globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que 

surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos clientes — sejam eles os 

usuários finais ou não — e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a 

realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e 

controle de processos é inevitável, pois sem essa sistemática gerencial os empreendimentos 

perdem de vista seus principais indicadores: o prazo, o custo, o lucro, o retorno sobre o 

investimento e o fluxo de caixa (MATTOS, 2010). 

O planejamento da produção tem um papel importante no gerenciamento dos 

empreendimentos e, mesmo que sua relevância dependa da filosofia, cultura e necessidade 

da empresa e/ou dos profissionais responsáveis por determinada obra, ele é essencial para o 

processo de gestão (ULHÔA, 2017). 

De acordo com Assumpção (1988), o planejamento é uma forma de integrar as fases de 

concepção e execução do empreendimento, fornecendo análises em relação aos custos, 

prazos, e necessidades de recursos financeiros, entre outros. A determinação dos prazos das 

atividades é muito importante na definição dos riscos e na forma de gerenciamento dos 

trabalhos (OLIVIERI, 2016). 
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O planejamento, segundo Formoso (1991), é caracterizado pela definição de objetivos e das 

atividades necessárias para alcançá-los, sendo possível somente com um controle de 

execução. O planejamento e o controle dos processos executivos de uma obra na construção 

civil são partes importantes do gerenciamento de projetos dessa indústria, em que o foco tem 

sido na organização e sequência dos serviços a serem executados e no controle de gastos 

(DVIR; LECHLER, 2004).   

Segundo Olawale e Sun (2014), o planejamento de uma obra é fundamental para que a 

mesma seja concluída no prazo estabelecido e dentro do orçamento estimado, entretanto 

sabe-se que existem grandes incertezas e imprevistos, que afetam o custo e o tempo de 

entrega da obra. Devido a esta incerteza é imprescindível a implementação de práticas 

gerenciais eficazes que podem ser elaboradas com o apoio de ferramentas que irão auxiliar 

no controle das ações e das tomadas de decisões.   

Planejar no âmbito da construção civil consiste em, como é descrito por SYAL et al (1992), 

um processo de tomada de decisão que resulta em um conjunto de ações necessárias para 

transformar o estágio inicial de um empreendimento em um determinado estágio final. Essas 

ações são fixadas por padrões de desempenho contra o qual o progresso do empreendimento 

é mensurado e analisado durante a fase de controle da produção. Entretanto, este conceito 

não se refere ao controle como parte do processo de planejamento. 

No Sistema Toyota de Produção, porém, há uma preocupação maior com a questão da 

ligação consistente e efetiva da função planejamento com as funções de controle, execução 

e monitoramento. Isto pode ser explicado na medida em que os defeitos vão sendo 

identificados na fase de execução e controle, fazendo com que essas duas últimas funções 

sejam fundamentais para a redução dos problemas operacionais, independentemente de 

quão consistente e perfeito tenha sido o planejamento. (GHINATTO, 1996).  

Ulhôa (2017) deixa claro que o controle da produção na construção civil não deve ser focado 

apenas no acompanhamento da evolução e desempenho das atividades, como também na 

elaboração e implementação de ações que corrijam as falhas e problemas, sempre que 

encontrados. 

Segundo Mattos (2010) o ato de planejar permite um amplo conhecimento da obra por parte 

do gerente, facilitando as tomadas de decisões e o aumento da eficiência na distribuição das 

atividades. Outros benefícios citados por Mattos (2010): 

 Detecção de situações desfavoráveis; 

 Relação com o orçamento; 
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 Referência para acompanhamento; 

 Padronização; 

 Referência para metas; 

 Documentação e rastreabilidade; 

 Criação de dados históricos; 

 Profissionalização e especialização. 

Contudo, conforme observado por Olivieri (2016), enquanto os projetos de construção 

crescem em questão de complexidade, quanto a técnicas utilizadas e quantidade de 

profissionais, ainda há empresas que fundamentam seus planejamentos em experiências 

anteriores, sem embasamento teórico. Ainda, segundo esse autor, o grande nível de 

informalidade dificulta o estabelecimento de vínculos entre os níveis de planejamento 

causando uma utilização ineficiente dos recursos adquiridos, como materiais, mão de obra e 

equipamentos. 

Mattos (2010) afirma que o fenômeno de ausência e inadequação do planejamento das obras 

é constatado, principalmente, em empresas de médio e pequeno porte, e os principais motivos 

para essa deficiência são agrupados em função dos seguintes aspectos: 

 Planejamento e controle como atividades de um único setor, ou seja, muitas empresas 

não o encaram como um processo gerencial que engloba toda estrutura, e, portanto, 

todos da obra deveriam estar envolvidos; 

 Descrédito por falta da certeza nos parâmetros, ou seja, muitas vezes o planejamento 

é ignorado pelas empresas por estabelecer premissas que podem não acontecer na 

realidade, porém elas não entendem que essas incertezas devem ser ajustadas e/ou 

acrescentadas à medida que as atividades evoluem, promovendo mudanças e 

adaptações para adequação dos planos inicialmente previstos; 

 Planejamento excessivamente informal, o que dificulta a informação e comunicação 

entre os diferentes setores da empresa, determinando uma inadequação dos planos 

de longo e curto prazo, e utilizando de forma ineficiente os recursos humanos e 

materiais de obra; 

 Mito do tocador de obras, já que algumas empresas, devido ao caráter histórico da 

informalidade da construção civil, preferem basear seus planejamentos em 

experiências anteriores, ou até mesmo pela intuição do engenheiro de campo, sem o 

devido planejamento. 
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2.1.1 CONSTRUÇÃO ENXUTA 

Pensando em um meio de qualificar o processo e o produto final, na Indústria da Construção, 

Koskela (1992) sugeriu a implantação de sistemas já existentes em indústrias automobilísticas 

que não eram utilizados na construção civil, visando a diminuição de perdas e a otimização 

dos serviços, utilizando as técnicas japonesas JIT (Just in Time) e TQM (Total Quality 

Management), conforme o Sistema Toyota de Produção. Conhecida como Construção Enxuta 

(Lean Construction), essa filosofia preza para uma nova forma de se entender os processos 

produtivos, com o planejamento e controle mais eficiente das atividades, visando reduzir 

processos que não agregam valor ao produto final. 

Segundo Koskela (1992), a visão tradicional considera o modelo de conversão, que divide o 

processo de produção em atividades de conversão de matérias primas (inputs), e produtos 

(outputs). Ainda segundo esse autor, o processo global pode ser dividido em outros 

subprocessos, que também são considerados como atividades de conversão, e que os custos 

do processo como um todo, podem ser reduzidos, diminuindo o custo dos subprocessos a ele 

associados. 

O modelo de conversão (Figura 2.1) é adotado, normalmente, nos processos de elaboração 

de orçamentos convencionais e planos da obra, na medida que são representados, nesses 

documentos, apenas atividades de conversão, sendo assim explicitadas unicamente as 

atividades que agregam valor ao produto (KOSKELA, 1992). Ainda sobre esse autor, as 

principais  deficiências encontradas nesse tipo de modelo são: (1) a não consideração dos 

fluxos físicos (mão de obra e materiais) entre as atividades de conversão, uma vez que 

originam a maior parte dos custos; (2) o fato do controle da produção ser mais focado nos 

subprocessos individuais do que em relação ao processo global, prejudicando a eficiência do 

empreendimento como um todo; e (3) a não consideração das exigências e necessidades dos 

clientes, resultando em produtos inadequados ao mercado, uma vez que o modelo de 

conversão estabelece que a agregação de valor a um produto pode ser melhorado apenas 

através da utilização de insumos de maior qualidade. 
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Figura 2.1 – Visão tradicional do processo de produção ou Modelo de conversão 

 

Fonte: Adaptado de KOSKELA (1992) 

Segundo Bernardes (2001), um dos conceitos que norteiam a filosofia Lean é o de “Produção 

Enxuta”, que tem como principais objetivos a eliminação de qualquer tipo de trabalho que seja 

considerado desnecessário, ou seja, que não agregue valor na produção de um bem ou 

serviço específico, o qual é determinado por esse motivo, de perda. Desse modo, qualquer 

forma de melhoria existente no ambiente produtivo deve ser focalizada na identificação 

dessas perdas, através da análise das causas que produzem desperdício e da realização de 

ações para reduzir ou eliminar essas causas (SERPELL; ALARCÓN; GHIO, 1996). 

Em oposição à visão tradicional e de acordo com Koskela (1992), o modelo de “Construção 

Enxuta”, esquematizado na Figura 2.2, considera que o ambiente produtivo é composto não 

só por atividades de conversão, como também, pelas atividades de fluxo. Embora sejam as 

primeiras que agreguem valor ao processo, o gerenciamento das atividades de fluxo constitui 

uma etapa essencial na busca do aumento dos índices de desempenho dos processos 

produtivos (KOSKELA, 1992). Aquelas podem ocorrer, ainda, através da atividade de 

transporte, movimentação ou espera (BERNARDES, 2001). 
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Figura 2.2 – Modelo Lean Construction ou Construção Enxuta 

 

Fonte: Adaptado de KOSKELA (1992) 

A consideração das atividades de fluxo é muito importante para a melhoria do processo de 

planejamento e controle da produção (BERNARDES, 2001). Isso pode ser explicado porque 

este processo tem sido desenvolvido nas empresas de construção tendo por base o modelo 

de conversão anteriormente apresentado (HOWELL, 1999; BALLARD, 2000). Sem a 

compreensão dos efeitos das atividades de fluxo na produção, torna-se difícil tomar decisões 

que venham a minimizar ou eliminar causas de desvios nos planos (BALLARD e HOWELL, 

1996). 

Ainda, segundo Bernardes (2001), a partir da implementação dos princípios e conceitos 

básicos da Lean Construction, é possível trazer benefícios, melhorando a eficiência e eficácia 

dos sistemas de produção. Os onze princípios da filosofia Lean, elaborados por KOSKELA 

(1992), são mostrados a seguir, e só são realmente aplicados se houver comprometimento 

da alta administração, envolvimento dos colaboradores, foco nas melhorias mensuráveis e 

viáveis e aprendizado continuo: 

1. Redução da parcela de atividades que não agregam valor; 

2. Aumento do valor do produto/serviço a partir da consideração sistemática dos 

requisitos dos clientes; 

3. Redução da variabilidade; 

4. Redução do tempo de ciclo; 

5. Introdução da melhoria continua do processo; 

6. Simplificação através do número de partes, passos e dependências; 

7. Aumento da flexibilidade de saída; 

8. Aumento da transparência do processo; 

9. Foco no controle do processo completo; 
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10. Balanceamento da melhoria dos fluxos com a melhoria das conversões;  

11. Prática do Benchmarking. 

De acordo com os princípios e características da “Construção Enxuta” mostrados 

anteriormente, nota-se a extrema importância dada ao processo de gerenciamento dos fluxos 

de mão-de-obra e materiais (fluxos físicos) no ambiente da construção civil, de forma a reduzir 

ou eliminar as perdas provenientes dos mesmos. 

Segundo Alves (2000), a gestão dos fluxos físicos é compreendida pelo planejamento e 

controle desses fluxos associados à realização das tarefas de produção. Para a gestão dos 

fluxos de materiais é necessário o planejamento de sua aquisição, alocação temporal e 

espacial, distribuição/movimentação dos materiais no canteiro e nos locais de trabalho, e o 

controle de sua utilização dentro de cada processo. Já em relação à gestão de mão-de-obra, 

Alves (2000) engloba a determinação das tarefas para as equipes, a consideração da melhor 

sequência de execução do processo, a continuidade do processo, a capacidade produtiva das 

equipes e a carga de trabalho designada a elas, e o efeito de aprendizado. 

Todavia, conforme a mesma autora, uma boa gestão dos fluxos físicos só é possível a partir 

de uma observação transparente e mais visível dos processos e operações envolvidos, 

identificando seus problemas e limitações para que possam ser solucionados, o que permite 

a realização de um melhor planejamento e controle, e consequentemente, redução das perdas 

e tempo de ciclo, aumento da continuidade e terminalidade dos serviços, entre outros. 

2.2 ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO 

2.2.1 NÍVEIS DE PLANEJAMENTO 

 Planejamento de Longo Prazo 

 Segundo Mendes Jr. (1999), o planejamento de longo prazo (ou planejamento estratégico) 

tem como horizonte todo o período de construção, ou seja, desde o início até entrega do 

empreendimento, tendo como principal produto a geração do plano inicial da obra, conhecido 

como plano mestre. 

Ulhoa (2017) afirma que o plano mestre deve ser elaborado segundo as principais 

características e objetivos do projeto, que podem sofrer algumas mudanças e adaptações ao 

longo da construção do empreendimento devido a modificações de projeto ou disponibilidade 

financeira, por exemplo. 
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Tommelein & Ballard (1997) destacam que o plano gerado nesse nível é responsável por 

descrever todo o processo a ser executado através do estabelecimento de metas gerais, e é 

destinado à alta gerência do empreendimento, de forma que eles tenham conhecimento e 

informação sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas. Além disso, devido à grande 

quantidade de variáveis e incertezas presentes no ambiente da construção, Bernardes (2001) 

afirma que tal nível de planejamento deve apresentar um baixo nível de detalhamento. 

O planejamento de longo prazo envolve decisões de caráter tático, tais como: datas para as 

principais fases da construção, plano de ataque à obra e definição do número de equipes 

(ASSUMPÇÃO, 1996). 

Para Bernardes et al. (1999), o ritmo de produção das equipes é a principal incerteza e variável 

presente no planejamento de longo prazo, e é a partir da sua análise e avaliação que poderá 

se verificar os motivos de não conformação entre o que foi previsto/estimado e o que foi 

realizado. Ainda segundo esse autor, o ritmo de produção deve ser analisado, também, em 

conjunto com a planilha orçamentária, de forma a se compatibilizar o fluxo de despesas 

gerados por ele com a disponibilidade financeira. 

Bernardes et. al (1999) destacam, também, que problemas como atrasos na execução dos 

serviços, mudanças no andamento da obra ou ainda mudanças no fluxo de caixa obrigam a 

atualização periódica do planejamento de longo prazo. Segundo Ulhôa (2017) os 

replanejamentos acontecem, de maneira geral, mensalmente, sendo elaborados quando 

alguma data prevista anteriormente para execução de algum serviço não é cumprida no 

período de análise. 

Bernardes et. al (1999) ainda descrevem as etapas necessárias ao processo de atualização 

periódica (ou retroalimentação) do planejamento estratégico, da seguinte forma: 

1. Coleta de informações: Compreende na coleta de todas as informações necessárias para 

elaboração e revisão do plano mestre, e para isso é necessário contar com informações 

provenientes dos outros níveis de planejamento, principalmente o de médio prazo. 

2. Geração de fluxo caixa: Através do plano mestre da obra é elaborado um fluxo de caixa 

que servirá de base para o controle financeiro da obra; 

3. Preparação do plano mestre: Para essa etapa podem ser utilizadas diferentes técnicas, 

como o Diagrama de Gantt, PERT/CPM, técnicas de rede e linha de balanço, entre outras. 

4. Difusão do plano mestre: O plano mestre deve ser apresentado em um ou mais formatos, 

de acordo com a necessidade dos usuários. 
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5. Programação de recursos: Consiste em programar as compras, aluguéis ou contratações 

necessárias de acordo com o que está contido no plano mestre. 

6. Difusão da programação de recursos: Consiste na disseminação da programação de 

recursos ao setor dos recursos humanos e de suprimentos a fim de adquirir materiais, 

equipamentos e mão-de-obra. 

 Planejamento de Médio Prazo 

De acordo com Bernardes et al. (1999), o planejamento de médio prazo ou planejamento 

tático, é aquele responsável pela interligação entre o plano inicial da obra (ou plano mestre) 

e o planejamento de curto prazo (ou operacional). Mendes Jr. (1999) descreve que o objetivo 

desse nível de planejamento é verificar e analisar as condições para o início e andamento dos 

serviços, identificando e compreendendo os eventuais problemas que possam afetar a 

execução das atividades, e propondo soluções e ajustes para corrigi-los. 

Ballard (1997) entende que tais ajustes necessários devem ser realizados de forma a 

compatibilizar disponibilidade de recursos (materiais, equipamentos, mão-de-obra, entre 

outros), capacidade de produção das equipes, e o atendimento às datas e orçamento 

estimados. Esse autor explica que a partir do planejamento de médio prazo, a gerência verifica 

o que espera ser feito dentro de um intervalo de semanas, contribuindo na elaboração de 

ações no presente para que o futuro previsto seja alcançado. Segundo Ulhoa (2017), o ciclo 

de tempo da vigência do planejamento de médio prazo geralmente é de noventa dias, 

entretanto varia de empresa para empresa. 

O planejamento de médio prazo (PMP) não precisa ser elaborado no mesmo nível de detalhes 

do planejamento de curto prazo uma vez que ele consiste no acompanhamento das atividades 

críticas referentes a contratos, projetos, logística, compras de materiais e equipamentos, 

contratação de mão de obra, ações relacionadas à segurança do trabalho e que serão 

executadas durante um período de médio prazo. (ULHOA, 2017) 

Bernardes et. al (1999) descrevem as etapas necessárias para o processo de elaboração do 

planejamento tático: 

1. Coleta de informações: A elaboração do planejamento tático ocorre a partir do plano inicial 

da obra (ou plano mestre) e de informações que foram retroalimentadas do gerenciamento 

operacional. 
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2. Realização de simulação em planta: A partir da análise e compreensão dos fluxos de 

trabalho e das tarefas no tempo e espaço, elabora-se uma simulação em planta do canteiro 

na qual é possível verificar as interferências operacionais.  

3. Preparação do plano de médio prazo: O planejamento de médio prazo é gerado, 

normalmente, por um gráfico de Gantt ou um desdobramento do diagrama de precedência de 

atividades.  

4. Difusão do plano: O plano tático pode ser apresentado em diversos formatos, de acordo 

com a necessidade dos usuários, com destaque ao setor de suprimentos.  

5. Programação da aquisição de recursos materiais  

6. Difusão da programação: A programação dos recursos deve ser disseminada para os 

setores de suprimentos e recursos humanos, de modo que se possa negociar e comprar 

materiais e adquirir mão-de-obra com antecedência, para que estejam disponíveis nos 

momentos apropriados. 

 Planejamento de Curto Prazo 

O planejamento de curto prazo representa a etapa em que todas as últimas decisões em 

relação ao cronograma de trabalho são tomadas (ULHOA, 2017). Segundo Ballard (1997) a 

elaboração do planejamento de curto prazo, também conhecido como planejamento 

operacional, envolve a participação conjunta do engenheiro da obra, mestre-de-obras e os 

encarregados das equipes de produção, o que é fundamental no engajamento das equipes 

de trabalho para cumprir todas as metas e resultados esperados. 

Segundo Ulhoa (2017), para elaboração do planejamento de curto prazo é necessário a 

análise sobre a terminalidade dos serviços anteriores, para que seja possível, caso 

necessário, a mudança das atividades para dias ou semana seguinte, de forma que haja 

compatibilidade com os recursos disponíveis (materiais, equipamentos e mão-de-obra). 

Dessa forma, o engenheiro da obra toma conhecimento sobre as atividades que devem ser 

executadas por cada equipe de trabalho a cada dia, para que se consiga atender ao plano 

mestre da obra. 

Conte (1999) observa que o planejamento de curto prazo oferece planos simples e 

transparentes, facilitando o comprometimento das equipes de produção no alcance das metas 

estabelecidas, e induzindo as mesmas no estudo mais aprofundado sobre o planejamento de 



Análise do desempenho logístico no atendimento das frentes de serviço... 25 

 

R.T. MORAIS; V.B.G. BARBOSA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

médio prazo, reduzindo, dessa forma, a quantidade de imprevistos que comprometam o 

andamento dos serviços. 

Bernardes (2001) explica que no fim de cada ciclo do planejamento de curto prazo, ocorre 

monitoramento das metas estabelecidas, e o registro e análise dos motivos pelas quais 

algumas delas não foram alcançadas. O autor fala ainda sobre a existência de indicadores 

relacionados a esse plano, como a Percentagem de Planejamento Concluído (PPC), que pode 

ser calculado pela relação entre a quantidade executada ou realizada e a quantidade 

esperada ou planejada, na semana. 

Para que o planejamento de curto prazo dificulte a produção de incertezas nos fluxos de 

trabalho e seja passível de ser cumprido, a sua elaboração deve atender os seguintes 

requisitos (BALLARD e HOWELL, 1997): 

1. Definição: Os serviços a serem executados devem estar bem definidos e detalhados para 

que seja possível a identificação e quantificação dos materiais, equipamentos, e equipes de 

trabalho a serem utilizados. 

2. Disponibilidade: Os recursos necessários para o início e término dos pacotes de serviços 

devem estar disponíveis no canteiro quando forem solicitados; 

3. Sequência: A seleção dos pacotes de trabalho deve levar em consideração o 

desenvolvimento das atividades em sequência, de forma a garantir a continuidade dos 

serviços realizados por outras equipes. 

4. Tamanho: Os pacotes de serviços devem ser compatíveis com a produtividade das equipes 

responsáveis pela execução. 

 5. Aprendizado: Os pacotes de serviços que não foram encerrados no prazo estabelecido 

pelo plano devem ser analisados, de forma a identificar e compreender os motivos para o não 

cumprimento da meta, e auxiliar no desenvolvimento de novos planos passiveis de serem 

concluídos. Isso ajuda no aprendizado, evitando a repetição dos mesmos erros numa situação 

futura. 

Bernardes et al. (1999) e Choo et al. (1999) descrevem as etapas necessárias para o processo 

de elaboração do planejamento operacional: 

1. Coleta de informações: O planejamento tático e o planejamento operacional do último ciclo 

são as principais fontes de informação para elaboração do novo plano de curto prazo. 
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2. Preparação do planejamento de curto prazo: De maneira geral, o planejamento de curto 

prazo é elaborado inicialmente pelo mestre-de-obras, que então repassa essa versão ao 

engenheiro da obra para revisão antes da reunião semanal.  

3. Difusão do plano: O plano de curto prazo deve ser difundido em toda obra, bem como as 

avaliações de indicadores como o PPC e o gráfico de causas do não cumprimento do 

planejamento.  

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

para que o mesmo tenha condição de repor os estoques no prazo previsto. 

2.3 PLANEJAMENTO E A GESTÃO DE FLUXOS FÍSICOS 

O processo de planejamento e controle da produção, como estabelece Laufer e Tucker 

(1987), engloba duas dimensões distintas, uma horizontal e outra vertical. A primeira 

dimensão compreende as etapas necessárias para realização do processo de planejamento 

e controle, e a segunda, como essas etapas estão ligadas e inseridas entre os diferentes 

níveis gerenciais (tático, estratégico e operacional). 

O Planejamento de Médio Prazo (PMP), uma das dimensões verticais do PCP, está em um 

nível tático no planejamento, visando permitir as condições necessárias para o andamento 

das frentes de trabalho. Mendes Jr. (1999) descreve que o objetivo desse nível de 

planejamento é verificar e analisar as condições para o início e andamento dos serviços, 

identificando e compreendendo os eventuais problemas que possam afetar a execução das 

atividades, e propondo soluções e ajustes para corrigi-los. 

Ballard (1997) entende que tais ajustes necessários devem ser realizados de forma a 

compatibilizar disponibilidade de recursos (materiais, equipamentos, mão-de-obra, entre 

outros), capacidade de produção das equipes, e o atendimento às datas e orçamento 

estimados. Esse autor explica que a partir do PMP, a gerência verifica o que espera ser feito 

dentro de um intervalo de semanas, contribuindo na elaboração de ações no presente para 

que o futuro previsto seja alcançado. 

Ainda segundo o autor, o PMP deve ser estendido além de uma semana para ser possível a 

coordenação com os fornecedores, tanto internos como externos, sendo identificado os 

seguintes propósitos: 

 Organizar o fluxo de trabalho na melhor sequência e ritmo que permitam atingir os 

objetivos dentro das capacidades da empresa no momento. 
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 Ajustar a mão de obra e outros recursos relacionados dentro do fluxo de trabalho 

 Produzir e manter uma reserva de tarefas para cada equipe, providenciando os 

projetos e materiais necessários, e a finalização das tarefas predecessoras. 

 Agrupar atividades que possuem grande interdependência, possibilitando o 

planejamento do método de execução para toda a operação. 

 Identificar operações de diferentes equipes que possam ser planejadas em conjunto. 

Segundo Bernardes et al. (1999) a coleta de informações decorrentes do gerenciamento 

operacional da obra e a realização de simulações em planta do canteiro, analisando os fluxos 

das tarefas no tempo e espaço e verificando interferências operacionais, são etapas 

necessárias para o processo de elaboração do planejamento PMP. 

2.3.1 PLANEJAMENTO DE RECURSOS 

Conforme apresentado por Coelho (2003), o PMP possui a função complementar de planejar 

a agregação e programação dos recursos, sendo caracterizado como um planejamento de 

recursos por Gehbauer et al. (2002). Segundo esse autor, esse planejamento tem a função 

de definir a quantidade de recursos necessários e o momento apropriado, sendo essas 

informações obtidas através do cronograma geral da obra. Os recursos são definidos como a 

mão de obra, os maquinários, os materiais de construção e o serviço de empresas 

terceirizadas. 

 Mão de Obra 

Conforme Gehbauer et al. (2002), o planejamento de mão de obra deve ser elaborado junto 

com o setor de administração de recursos humanos, visando obter um melhor aproveitamento 

da mão de obra, sendo que a disponibilidade desse recurso deve crescer aos poucos na parte 

inicial da obra e diminuir conforme a construção se aproxima do seu prazo final, considerando 

as condições de disponibilidade de recursos da empresa e na disponibilidade de espaço físico 

no canteiro de obras. Esse planejamento é apresentado normalmente em forma de 

histograma, junto com o cronograma da obra. 

 Maquinários e ferramentas 

O planejamento de maquinários tem que estar relacionado com o planejamento do canteiro 

de obras, permitindo uma melhor locação deles no espaço físico disponível. Para isso, é 

necessário um levantamento de todos os equipamentos necessários para a execução das 

atividades no canteiro, identificando os equipamentos permanentes e os temporários. 
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Também é necessário o estabelecimento das datas e prazos de utilização desses 

maquinários, definindo a forma de obtenção dos mesmos que melhor se enquadre nas 

características e condições da empresa responsável (GEHBAUER et al., 2002). 

 Materiais de construção 

Outro ponto importante considerado pelo autor Gehbauer et al. (2002) é de obtenção dos 

materiais de construção, sendo necessária uma antecedência no fechamento dos acordos 

com os fornecedores, sendo essa antecedência superior ao tempo de produção e chegada 

desses materiais no canteiro. O pedido dos materiais deve ser feito de acordo com o estágio 

da obra, a partir do levantamento da quantidade necessária e da disponibilidade de 

armazenamento dos mesmos no canteiro. 

2.4 LOGÍSTICA 

A logística sempre existiu, desde os tempos mais antigos, quando se iniciavam as atividades 

comercias onde o homem começou a produzir mais do que poderia consumir, surgindo assim 

os sistemas de transporte e comunicação entre cidades vizinhas (UELZE, 1974). 

A logística, para Vieira (2006), é algo que sempre esteve presente na nossa sociedade. 

Segundo o autor, a partir do momento em que as atividades de transporte, armazenagem ou 

comunicações se tornam necessárias, a logística está presente, portanto, é algo que sempre 

existiu, mas que evoluiu e tem se tornado mais integrador na atualidade, representando cada 

vez mais um diferencial estratégico e competitivo, à medida que as exigências da globalização 

e a evolução dos sistemas produtivos crescem. 

Vieira (2006) descreve que, ao longo da história, a logística foi impulsionada e implementada 

no ambiente do exército, servindo como um setor estratégico para as guerras ao longo dos 

anos, de modo a desenvolver um planejamento militar que consistia no estudo do adversário, 

da melhor posição e movimentação das frentes de batalha, bem como dos equipamentos 

bélicos e suprimentos necessários para que tudo acontecesse no momento e lugar certo. 

Após a Segunda Guerra Mundial, onde a logística foi amplamente empregada como estratégia 

para surpreender os adversários, as empresas perceberam a importância dos modelos 

logísticos desenvolvidos no ambiente militar, e sua afinidade com o setor empresarial, e pouco 

a pouco começaram a absorver e evoluir essa ideia. Segundo Vieira (2006) a logística se 

modernizou começou a abranger cada vez mais sistemas produtivos e empresariais 

diferentes, fazendo surgir assim estudos e conceitos mais abrangentes sobre o tema.  
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Christopher (1999) descreve a logística como um processo de gerenciamento estratégico 

quanto a aquisição, movimentação e armazenagem de insumos, visando o atendimento em 

um custo menor e gerando uma lucratividade maior. 

Esse conceito é moderno e, de acordo com Vieira (2006), a logística funciona como uma forma 

de integração de toda a cadeia de negócios, envolvendo clientes, fornecedores e todos 

aqueles que de alguma forma se relacionam com processo de produção, seja direta ou 

indiretamente (Cadeia de Suprimentos). Diferentemente da ideia de logística mais antiga que 

se referia somente à distribuição física e à distribuição dos produtos acabados. 

Uma cadeia de suprimento típica envolve três fases (Figura 2.3), que são: (1) a fase do 

suprimento; (2) a fase da manufatura; (3) a fase da distribuição física. Pode se considerar que 

essas fases são consideradas as etapas do fornecedor (suprimento); etapa do fabricante 

(manufatura); e a etapa do distribuidor, varejista e cliente (distribuição física) (VIEIRA, 2006). 

Figura 2.3 – Fases da dimensão horizontal do processo de planejamento 

 

Fonte: Vieira (2006) 

2.5 LOGÍSTICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Diferentemente da indústria manufatureira, explica Vieira (2006), a cadeia de suprimentos na 

construção civil se reduz a dois focos principais, e não três, que são a logística de manufatura 

(produção) e a logística de suprimentos. 

Todavia, a logística na construção civil não acompanhou a evolução acontecida nos sistemas 

industriais convencionais, e embora muitas empresas, nos últimos anos, tenham mudado 

suas posturas e investido em melhorias nos seus sistemas de gestão e controle da produção 

devido ao aumento de competitividade e as exigências do mercado, a realidade da maioria 

dos canteiros de obra ainda é de improvisações e desperdícios. 
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A construção civil necessita de melhoria contínua do processo construtivo e das condições 

gerenciais de seus canteiros de obras para que possa atingir objetivos como a agilização das 

atividades construtivas, aumento da produtividade e do nível de serviço e diminuição do 

desperdício. (VIEIRA, 2006) 

Segundo Souza e Tamaki (2005), a logística no ambiente da construção civil tem como 

objetivo conseguir atender todas as necessidades de produção em todas as fases de 

desenvolvimento da obra, de modo a garantir condições ideais, como por exemplo o 

fornecimento de materiais, mão-de-obra, e tecnologia para que se obtenha qualidade e 

continuidade dos serviços. 

Devem ser proporcionados melhores meios de transportar materiais e pessoas, por caminhos 

mais ágeis e seguros, materiais e insumos devem ser estocados de modo que não sejam 

danificados ou desperdiçados, o emprego de recursos humanos e das operações de carga e 

movimentações carece de serem minimizadas (SOUZA; TAMAKI, 2005). 

A logística na construção civil está diretamente atribuída ao modelo proposto por Koskela 

(1992), principalmente na eliminação das perdas ou parcelas que não agregam valor ao 

produto, e na gestão dos fluxos físicos (materiais e mão-de-obra). 

Vieira (2006) afirma que os principais vilões da construção civil sempre foram as perdas e 

desperdícios em obra, e que estes estão fortemente relacionados há uma gestão de logística 

pouco evoluída. Para o autor, a perda é entendida como qualquer ineficiência ou ainda 

negligência no uso de materiais, mão-de-obra e equipamentos, de modo que se use 

quantidades superiores, sem com isso, agregar mais valor ao produto final.  

O autor ainda cita alguns exemplos de como essas perdas e desperdícios se manifestam no 

processo produtivo: 

 Perdas por transportes; 

 Perdas por retrabalho (elaboração de produtos defeituosos); 

 Perdas de materiais por superdimensionamento; 

 Perdas por armazenamento (no estoque); 

 Perdas no procedimento com origem; 

 Tempo gasto com mão-de-obra para retrabalhos; 
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 Tempos ociosos de mão-de-obra por falta de continuidade dos serviços; 

 Tempos ociosos de equipamentos; 

2.6 PRODUTIVIDADE 

Existem algumas definições e termos utilizados para descrever e entender o conceito de 

“Produtividade” no âmbito da construção. Segundo Souza (1998), a produtividade pode ser 

entendida como a eficiência e eficácia em se transformar as entradas (recursos) em saídas 

(produtos, serviços) em um processo produtivo. Já para Marchiori (1998), produtividade é a 

capacidade de se produzir mais e com melhor qualidade, em um tempo menor, com um 

esforço menor, e sem alterar os recursos disponíveis. 

Thomas et al. (1990), estabelecem, que os fatores que afetam a produtividade na construção 

civil são, de modo geral, referentes à mão-de-obra, às características de projeto, às condições 

do canteiro, ao controle gerencial, aos métodos construtivos e à estrutura organizacional do 

projeto.  

Scardoelli et al. (1994), descreve que grande parte das baixas produtividades nas atividades 

da indústria da construção civil são resultados de problemas gerenciais que podem ser 

facilmente resolvidos com simples intervenções da gerência do canteiro. Problemas como 

falta de planejamento das atividades auxiliares, excesso de movimentação de materiais no 

ambiente de trabalho, a falta de equipamentos e ferramentas propícios para a correta 

execução das atividades ou ainda as carências de dimensões compatíveis dos materiais são 

citadas pelos autores. 

Serpell (1993), ainda cita alguns exemplos cotidianos de fatores, como a programação de 

horas-extras, cansaço de funcionários, mudança de projeto durante à execução, erros e 

omissões no planejamento, erro na quantificação das equipes de trabalho, que influenciam de 

forma negativa a produtividade na indústria da construção, e outros fatores como, a utilização 

de técnicas modernas de planejamento, boa supervisão dos serviços, pré- planejamento das 

operações, repetição e treinamento de tarefas, que influenciam de maneira positiva na 

melhoria da produção. 

A indústria da construção é muito complexa, e isso reflete numa grande variabilidade da 

produtividade. Desse modo, o processo produtivo deve ser estudado para que haja uma 

melhoria conjunta destes fatores que se traduza num aperfeiçoamento global do processo 

produtivo (MARTINS, 2013). 
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Ainda segundo Martins (2013), a medição/quantificação da produtividade é algo indispensável 

em qualquer indústria, pois é uma forma de avaliação física que permite aos gerentes um 

maior controle sobre o negócio, já que é obtido informações sobre o desempenho dos seus 

funcionários nas suas atividades, auxiliando, ainda, no processo de melhoria dos serviços e 

tarefas que não obtiveram resultado esperado. 

2.6.1 RAZÃO UNITÁRIA DE PRODUTIVIDADE 

Thomas e Yiakoumis (1987) introduziram em seu trabalho um método de medição e avaliação 

da produtividade, especialmente para a Industria da construção civil, devido às 

particularidades e características intrínsecas da mesma, que foi denominado Modelo dos 

Fatores.  

Segundo Thomas e Yiakoumis (1987), tal modelo assume que cada serviço ou atividade é 

influenciada por uma certa quantidade de fatores, que de forma sistêmica ou aleatória, afetam 

seu desempenho. O efeito do distúrbio desses fatores produz uma curva real de produtividade 

de difícil interpretação e entendimento. Todavia, se for possível retirar dessa curva real, de 

forma matemática, o efeito de tais fatores, poder-se-ia obter uma curva de produtividade que 

representasse uma referência para o serviço/atividade em questão, ou seja, uma curva da 

produtividade potencial para tal. 

Martins (2013) descreve que no Modelo dos Fatores, ilustrado na figura 2.4, a simples 

obtenção e medição de índices de produtividade não tem valor, sendo o objetivo maior focado 

no verdadeiro entendimento dos mesmos, e para isso, deve-se identificar e compreender os 

fatores que estão envolvidos na variação de produtividade, de forma a obter uma visão mais 

real. 
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Figura 2.4 – Representação gráfica – Modelo dos Fatores 

 

Fonte: Adaptado de Martins, 2013 

Segundo Souza (1996), a medição da produtividade pode ser feita a partir do cálculo de um 

indicador denominado Razão Unitária de Produtividade (RUP), que relaciona a quantidade de 

recursos despendidos na entrada do processo (homens-hora) com a quantidade de 

produtos/serviços obtidos na saída. A equação 2.1 fornece o cálculo da RUP: 

𝑅𝑈𝑃 =
𝐻ℎ

𝑄𝑆
 

(2.1) 

Em que:  

RUP = Razão unitária de produção; 

Hh = quantidade de recursos, sendo a quantidade de horas de um homem para execução do 

serviço, em homem*hora; 

QS = a quantidade de serviço executada, cuja unidade varia de acordo com a natureza do 

mesmo (m3, m2, kg, entre outros) 

De acordo com Souza (2001), uma das formas de classificar a razão unitária de produtividade 

(RUP) é de acordo com intervalo de tempo relacionado às entradas e às saídas, podendo ser: 

RUP diária, RUP cumulativa, RUP cíclica e RUP potencial. Esta diferenciação de medidores 

permite executar uma análise mais detalhada de um processo construtivo, na medida em que 

permite a realização de gráficos que traduzem a produtividade de uma tarefa de diferentes 

maneiras, permitindo assim diferentes análises. (MARTINS, 2013). 
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Segundo Souza (2001), a RUP diária representa a produtividade diária dos serviços, ou seja, 

refere-se à quantidade de serviço relativa ao dia de trabalho em análise, indicando o efeito 

dos fatores que afetam a produtividade no dia de trabalho em questão. Já a RUP cumulativa 

representa a produtividade acumulada durante um período de tempo, ou seja, refere-se à 

quantidade de serviço executada desde o primeiro dia em que foi estudado a produtividade 

do serviço, até o dia de análise em questão, permitindo identificar a tendência de desempenho 

do serviço a longo prazo. 

Ainda de acordo com Souza (2001), a RUP cíclica é adotada para casos de ciclos bem 

definidos de produção (a cada pavimento, por exemplo), e a RUP Potencial é definida pela 

mediana dos valores encontrados de RUP diária abaixo da RUP cumulativa, o que representa 

um valor de “RUP diária associada à sensação de bom desempenho”, ou seja, um 

desempenho passível de ser repetido muitas vezes na obra que esteja sendo avaliada. Desta 

forma, é possível afirmar que o afastamento percentual da RUP cumulativa à RUP potencial 

representa a perda de produtividade da mão de obra (MARTINS, 2013). 

A Figuras 2.5 ilustra um exemplo de planilha para cálculo da RUP e a Figura 2.6 ilustra a 

representação gráfica dos diferentes tipos de RUP. 

Figura 2.5 – Exemplo de planilha para cálculo da RUP 

 

Fonte: Adaptado de Paliari (2008) 
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Figura 2.6 – Representação gráfica dos diferentes tipos de RUPs 

 

Fonte: Adaptado de Martins (2013) 
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R.T. MORAIS; V.B.G. BARBOSA 

3. METODOLOGIA 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Para que fosse possível a análise da logística na obra do estudo de caso, foi necessário 

determinar as características do canteiro de obras, elaborando um diagnóstico inicial, com as 

informações do espaço físico da obra, dos equipamentos de transporte utilizados e dos 

serviços em execução. Foi feita, posteriormente, uma análise do tempo necessário para o 

atendimento das frentes de serviço pelos elevadores cremalheira por meio de uma projeção 

futura. A figura 3.1 ilustra o sequenciamento da pesquisa. 

Figura 3.1 – Fluxograma da pesquisa 

 

3.2 ESCOLHA DO CASO 

A escolha da obra em questão se deu a partir da observação e da necessidade da análise da 

logística no canteiro, visando obter um atendimento satisfatório aos serviços que 
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demandavam um grande volume de materiais durante todo o período da obra. Para isso foi 

necessário um acompanhamento constante no canteiro. A escolha dessa obra ocorreu devido 

a um dos pesquisadores ter fácil acesso ao empreendimento. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA 

A sede da empresa construtora em estudo se localiza na cidade de Goiânia, Goiás. Essa 

construtora se encontra inserida no mercado desde o ano de 1997, atuando nos segmentos 

de construção de casas em condomínios fechados e edifícios residenciais e comerciais.  

3.3.2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O edifício em estudo se enquadra como sendo de alto padrão e se localiza na cidade de 

Goiânia, Goiás, apresentando as seguintes características: 

Área do terreno de 2.110,46 m² 

Área construída de 31.698,24 m² 

Torre única, ilustrada na Figura 3.2 apresentando 41 pavimentos, divididos em: dois subsolos, 

pavimento térreo, três pavimentos de garagem, pavimento lazer, 32 pavimentos tipo (Figura 

3.3) com dois apartamentos por andar e duas coberturas, além de casa de máquinas, barrilete 

e reservatório superior. 

Os principais serviços em execução no período de realização deste estudo (segundo 

semestre de 2018) foram a estrutura, a marcação e elevação da alvenaria, a execução do 

contrapiso e o reboco interno e externo. 
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Figura 3.2 – Fachada do empreendimento 

 

 

Figura 3.3 – Planta do pavimento tipo 
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3.4 DIAGNÓSTICO INICIAL DO CANTEIRO DE OBRAS 

O diagnóstico da obra teve como objetivo retratar a realidade do canteiro e sua organização, 

entre os meses de julho a setembro de 2018, por meio de registros fotográficos e da análise 

do layout do canteiro. 

Através dos projetos de implantação do canteiro de obras instalados no subsolo 01 e no Térro, 

conforme a Figura 3.4 e Figura 3.5, foi possível observar a distribuição dos elementos da obra 

(almoxarifado, vestiário, refeitório, etc.), além dos locais de estocagem e dos equipamentos 

de transporte. 

Figura 3.4 – Planta de Layout do canteiro de obras – Subsolo 01 
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Figura 3.5 – Planta de Layout do canteiro de obras – Térreo 

 

O layout foi pensado visando evitar o conflito do estoque e das estruturas do canteiro com as 

frentes de serviços, para isso, locou-se a sala de engenharia, almoxarifado, vestiários, 

refeitório e estoques em pavimentos e locais que futuramente seriam regiões de garagem, 

gerando um impacto menor no andamento dos serviços.  

Quanto aos equipamentos de transporte, a grua se localizava externamente à estrutura do 

edifício, de forma que conseguisse atender a maior área possível dentro do canteiro em 

harmonia com as outras estruturas de canteiro. Os elevadores cremalheira foram alocados na 

fachada de trás do edifício, ao lado da escada de emergência, permitindo a execução dos 

apartamentos sem interferência com a parte de transporte, já que esses elevadores ainda 

estarão funcionamento quando alguns desses apartamentos já estarão quase prontos, 

evitando, assim, retrabalhos. 

A maior parte do estoque era localizada nos três primeiros pavimentos: Subsolo 02, Subsolo 

01 e térreo, sendo que o estoque de aço acompanhava a subida da estrutura de periferia, 

permitindo sempre o transporte pela grua até o local de execução da estrutura.  

Enquanto o estoque de tijolos se encontrava no térreo (Figura 3.6), próximo a uma das rampas 

da garagem, facilitando o recebimento do material, que era feito através de carrinhos 

transportadores, a argamassa de contrapiso e argamassa de projeção se encontravam 

estocadas no Subsolo 01, no nível da portaria (Figura 3.7). O recebimento desses materiais 

era através da grua, em paletes de 50 sacos, sendo depois separados em paletes de 6 

unidades para o transporte pelos elevadores cremalheira utilizando um carrinho transportador. 



42                                                           Análise do desempenho logístico no atendimento das frentes de serviço... 

R.T. MORAIS; V.B.G. BARBOSA METODOLOGIA 

Figura 3.6 – Estoque de blocos cerâmicos 

 

Figura 3.7 – Estoque de argamassa de contrapiso e reboco 

 

Com o registro fotográfico e observações em campo, foi possível analizar a distribuição dos 

materiais pelo canteiro, e identificar falhas quanto à logística e a organização. Um exemplo 

destas falhas está na distribuição dos blocos cerâmicos em paletes pelo canteiro conforme o 

pedido dos profissionais. Sem um controle mais detalhado de sua saída, foram observados 
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alguns paletes esquecidos nos pavimentos, que foram desconsiderados no estoque da obra 

e estavam em perfeito estado de utilização (Figura 3.8). 

Figura 3.8 – Paletes esquecidos no canteiro 

 

3.5 ACOMPANHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 

Imprescindível no estudo da logística, os equipamentos de transporte devem ser analisados 

e acompanhados quanto à eficiência deles. Nesse estudo, os principais equipamentos de 

transporte foram a Grua (guindaste fixo) e os Elevadores Cremalheira, sendo ambos 

responsáveis pelo transporte vertical, conforme é a distribuição do canteiro e da obra. 

Para ambos equipamentos foram realizados um acompanhamento fotográfico e a 

identificação dos dados técnicos de cada equipamento, como modelo, dimensões e cargas 

máximas através de catálogos e planos de cargas. 

O foco principal do estudo foi observar as condições no atendimento adequado dos serviços 

através do uso somente do elevador cremalheira, quando a grua já estivesse sendo 

desmontada. Foi analisado o desempenho desse equipamento quanto ao tempo total de 

transporte, sendo que para essa determinação, foram considerados o transporte vertical e os 

transportes horizontais de carga e descarga do elevador. 

Com o auxílio dos layouts, do canteiro e do pavimento tipo, e do acompanhamento em campo, 

foram determinadas as rotas dos estoques até o elevador cremalheira e do elevador até o 
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local abastecido, sendo então, medidos os tempos para cada uma dessas movimentações, 

de acordo com o material transportado. Para essas medições foram considerados somente o 

tempo gasto no transporte em si, descontando os conflitos com outros serviços e o tempo de 

espera dos materiais. 

3.6 ESCOLHA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 

A escolha dos principais serviços se deu a partir do volume demandado de materiais. Foram 

escolhidos os que necessitavam constantemente do atendimento pelos elevadores 

cremalheira e de materiais distintos. Os serviços escolhidos, então, para a análise e 

acompanhamento foram os de alvenaria interna, contrapiso e reboco interno. 

3.7 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

Determinante para o estudo da logística do canteiro, a análise dos serviços se deu no 

acompanhamento das produtividades das equipes e para a obtenção do ritmo de consumo de 

materiais de cada serviço. Esse acompanhamento foi feito diariamente, para o cálculo da 

razão unitária de produção (RUP) diária das equipes. 

No acompanhamento da produção, foram utilizados esboços do projeto de arquitetura (Figura 

3.9) para que fossem levados ao campo e feita a coleta das quantidades produzidas no dia. 

Após a anotação em campo, após o expediente, com a utilização do AutoCad eram calculadas 

as áreas, para então serem lançadas na planilha de controle das produtividades. 

Figura 3.9 – Esboço para medição em campo 
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Como o acompanhamento em tempo integral das equipes não foi possível, os tempos de 

produção delas foram consideradas a partir do cartão de ponto dos funcionários, obtendo 

assim um tempo aproximado de produção, e a quantidade produzida era obtida a partir do 

acompanhamento antes do início do serviço do dia. 

Buscou-se determinar o volume de materiais consumidos pelos três serviços estudados, para 

isso foram elaboradas tabelas de controle, que eram entregues às equipes de produção e de 

transporte para a anotação. Quanto aos blocos cerâmicos, o controle era feito pelos 

operadores das cremalheiras, indicando a quantidade de paletes transportados e o pavimento 

final, como ilustrado na Figura 3.10. 

Figura 3.10 – Tabela para controle do transporte de blocos cerâmicos 

 

Os sacos de argamassa de contrapiso e de argamassa de reboco para projeção eram 

contados pelos funcionários que os utilizavam, no final do dia. Esse método já era comum na 

obra devido à necessidade de estimar a quantidade de sacos necessários por pavimento, 

então ele foi mantido para se determinar a média de consumo diário. Esses dados então foram 

organizados em tabelas (Figura 3.11), preenchidas pelos próprios pesquisadores e inseridas 

em planilhas eletrônicas para o cálculo da média. 
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Figura 3.11 – Tabela de controle de consumo de sacos de argamassa de contrapiso 

 

Com o objetivo de determinar o ritmo de produção das equipes, por pacote de serviços, foram 

realizados os levantamentos das áreas a serem executadas, a partir dos projetos executivos. 

Considerando a produtividade encontrada para cada equipe e a quantidade necessária de 

produção, foram determinados os tempos médios para a conclusão dos serviços, para a 

utilização na elaboração dos cenários.  

3.8 ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS 

A partir da obtenção dos dados de duração dos serviços foi elaborado um cronograma com o 

auxílio do MS Project, para estimar a localização das frentes de serviço em um futuro possível. 

Para a elaboração dos cenários foram determinadas três datas, visando analisar os locais das 

frentes de trabalho, buscando determinar as piores condições no transporte. 

Com a determinação das datas e as frentes de serviço estimadas, os dados de transporte 

foram utilizados. Considerou-se a quantidade média de consumo diário das equipes, a 

capacidade máxima dos elevadores cremalheira e a quantidade mínima de viagens 

necessárias para o transporte desses materiais. 

Com o auxílio do Excel foram calculados os tempos totais gastos para o abastecimento das 

três frentes de trabalho conforme os cenários indicavam, sendo posteriormente analisados e 

comparados. 
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4.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 ACOMPANHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 

4.1.1  EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL 

No canteiro da obra, haviam somente dois tipos de equipamentos de transporte de grande 

porte, sendo eles responsáveis pelo transporte vertical de materiais, a Grua e os Elevadores 

Cremalheira. 

 Grua 

A Grua era utilizada principalmente para a descarga de materiais que chegavam na obra e 

também para a subida de armaduras de pilares, vigas e lajes para a execução da estrutura, 

participando bem pouco na distribuição de materiais ao canteiro. A ideia principal da equipe 

da obra é mantê-la até o final da execução da estrutura, que será em fevereiro de 2019. 

A grua (Figuras 4.1 e 4.2) é da marca SOIMA, do tipo torre, modelo SGT Large, com uma 

lança de 43 metros e capacidade de carga de 2500 Kg, sendo a capacidade de ponta de 1000 

Kg. Sua altura final será de 140 metros. 

Figura 4.1 – Grua no canteiro 
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Figura 4.2 – Dimensões da Grua 

 

Disponível em: <http://www.locagru.it/pdf/LARGE.pdf> Acessado em: 28/11/2018 

 Elevador Cremalheira 

Haviam dois elevadores cremalheira na obra, sendo eles localizados na fachada traseira do 

edifício, com acesso à escada de emergência, permitindo a execução dos apartamentos sem 

conflitos com esses equipamentos. Esses elevadores serão mantidos até a liberação dos 

elevadores finais do edifício, que atuarão no transporte dos materiais e pessoas. 

Cada um desses elevadores (Figuras 4.3 e 4.4) possui a capacidade de transporte de 17 

passageiros ou 1300 kg, com uma velocidade média de carga de 33,5 m/min e com altura 

máxima de elevação de 150 metros. As dimensões das cabines são 2,42 x 1,17 x 2,1 metros. 
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Figura 4.3 – Elevador Cremalheira da obra 

 

Figura 4.4 – Interior do Elevador Cremalheira da obra 
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4.1.2 CICLO DE TRANSPORTE 

Para essa análise, os Elevadores Cremalheira foram divididos em elevador 1 e elevador 2, 

buscando medir o tempo total de transporte gasto por cada operador. Esses tempos foram 

divididos em tempos para carregamento do elevador, tempo de subida e tempo de 

descarregamento do elevador, considerando apenas os materiais relacionados com a 

alvenaria, o contrapiso e o reboco interno. 

Outro ponto importante considerado foi a capacidade máxima desse equipamento, que por 

falta de espaço e devido às condições de segurança, só foi considerado o transporte de no 

máximo 3 paletes por vez, tanto dos sacos de contrapiso e reboco, quanto dos blocos 

cerâmicos. 

 Tempo de carregamento 

O tempo de carregamento se refere ao tempo gasto no transporte horizontal do local de 

estoque do material até o interior do elevador cremalheira, considerando desde o primeiro 

palete até o último a ser colocado dentro do equipamento. Para a contagem do tempo gasto, 

considerou-se o momento de abertura da cancela e descida da rampa do elevador, a 

locomoção com o carrinho transportador até o local de estoque, o transporte dos paletes até 

o interior do equipamento e o recolhimento da rampa e o fechamento da cancela do elevador, 

iniciando o transporte vertical. 

Como o estoque dos materiais era realizado em locais diferentes, foram realizadas 4 medições 

para cada tipo de material, determinando a média desses tempos sendo apresentados na 

Tabela 4.1: 

Tabela 4.1 – Tempo de carregamento dos materiais 

Tempo de carregamento 
Material Tempo médio (s) 

Bloco Cerâmico 200 
Argamassa Contrapiso 213 

Argamassa Reboco 213 

 

Esses tempos foram medidos considerando as rotas de transporte (Figuras 4.5 e 4.6) desde 

o elevador cremalheira aos locais de estoque.  
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Figura 4.5 – Rota transporte blocos cerâmicos no pavimento Térreo 

 

Figura 4.6 – Rota transporte argamassa de contrapiso e de reboco no Subsolo 01 

 

 Tempo de subida 

Para a contagem do tempo de subida, foi considerado somente a ação de subir, desde o 

momento de acionamento do botão de subida até o momento de parada desse acionamento, 

considerando os pavimentos de saída e de chegada, resultando em um tempo aproximado 

gasto por pavimento. As informações desse levantamento se encontram apresentado na 
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Tabela 4.2, para a determinação do tempo foram realizadas 4 medições, sendo duas por 

cabine: 

Tabela 4.2– Tempo de subida dos elevadores cremalheira 

 

A partir desse levantamento, foi possível determinar uma média de tempo gasto por elevador 

para completar a subida de um pavimento completo, conforme apresentado na Tabela 4.3: 

Tabela 4.3 – Tempo médio de subida por pavimento dos elevadores cremalheira 

Tempo de subida 
Equipamento Tempo médio (s) 

Elevador 1 7 
Elevador 2 8 

 

Considerando esse tempo médio por elevador, aliado à quantidade média de materiais 

necessários por serviço e o pavimento de execução desse serviço, foi possível determinar o 

tempo gasto total para o abastecimento. Para a determinação dos cenários utilizou-se o tempo 

do elevador 1, de 7 segundos, considerando uma perspectiva otimista. 

 Tempo de descarregamento 

Semelhante ao tempo de carregamento, esse tempo é referente ao transporte horizontal, do 

interior do elevador cremalheira até o local para aplicação do material. O tempo levantado 

considera o momento em que o operador para o equipamento no pavimento, retira os paletes 

e os distribui no pavimento, e retorna para o elevador, fechando as cancelas e recolhendo a 

rampa, iniciando o processo de descida. 

A Figura 4.7 ilustra o deslocamento dos operadores do elevador para a descarga dos materiais 

no pavimento tipo. Como na maioria das vezes os materiais eram deixados no mesmo local, 

considerou-se um tempo similar para os três tipos de materiais para esse transporte 

horizontal. Foram medidos três tempos de descarregamento, sendo então calculada a média 

para a determinação do tempo final, apresentando na Tabela 4.4. 

  

Data da medição Equipamento Tempo total gasto (s) Tempo gasto por pavimento (s)
03/09/2018 Elevador 1 G3 ao 9º 6 andares 42 7
03/09/2018 Elevador 1 9º ao 20º 11 andares 81 7
04/09/2018 Elevador 2 6º ao 21º 15 andares 104 7
06/09/2018 Elevador 2 13º ao 21º 8 andares 76 9

Distância percorrida
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Figura 4.7 – Rota de descarregamento no pavimento tipo 

 

Tabela 4.4 – Tempo de descarregamento dos materiais  

Tempo de descarregamento 
Material Tempo médio (s) 

Bloco Cerâmico 184 
Argamassa Contrapiso 184 

Argamassa Reboco 184 

 

É necessário observar que não foram considerados os tempos de transporte gastos para 

outros serviços que eram executados paralelamente aos três serviços estudados, e que 

também demandavam o transporte de materiais e funcionários. 

4.2  ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS 

Como o acompanhamento dos serviços era diário, foi possível determinar os ritmos de 

produção e de consumo dos materiais mais significativos para a execução dessas atividades. 

Quanto aos dados coletados, houve a necessidade de um período de adaptação por parte 

dos funcionários responsáveis pelo controle dessa quantificação do consumo, até que eles 

estivessem acostumados e se sentissem confiantes no controle de transporte dos materiais. 

4.2.1  ALVENARIA INTERNA 

Dentre os serviços de alvenaria presentes na obra, a alvenaria interna foi a escolhida para 

esse estudo, pois se encontrava melhor estruturada, com frentes de serviço e produção 

constantes, permitindo um controle mais organizado e contínuo. Esse serviço foi dividido em 
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3 equipes, cada uma formada por 1 oficial e 1 servente, sendo cada pacote de serviço 

composto por um apartamento. 

O acompanhamento do consumo dos blocos cerâmicos se deu a partir do dia 31/08/2018 até 

o dia 29/10/2018, e o acompanhamento da produtividade diária foi iniciado a partir do início 

de um novo pacote de serviço sendo dia 28/09/2018 se seguindo até dia 29/10/2018. 

Para um controle mais eficaz, foi feito um levantamento da quantidade de blocos necessários 

para cada apartamento, dividindo-os entre os três tipos presentes na obra (9 cm, de 11,5 cm 

e de 19 cm), conforme apresentado nas Tabelas 4.5 e 4.6 abaixo: 

Tabela 4.5 – Levantamento Blocos Cerâmicos por Apartamento 

NOME DESCRIÇÃO 
PERÍMETRO 

(m) 
ALTURA 

(m) 
ÁREA 
(m²) 

ÁREA 
LÍQUIDA (m²) 

QTD. TIJOLOS 
(und.) 

P1 9 CM 0,96 2,78 2,66 2,66 49 
P2 9 CM 0,90 2,78 2,50 2,50 46 
P3 9 CM 1,84 2,78 5,12 5,12 93 
P4 9 CM 1,84 2,78 5,12 5,12 93 
P5 9 CM 0,90 2,78 2,50 2,50 46 
P6 9 CM 1,65 2,78 4,60 4,60 84 
P7 9 CM 3,55 2,78 9,86 9,86 179 
P8 9 CM 0,86 2,78 2,38 2,38 44 
P9 9 CM 1,10 2,78 3,06 3,06 56 

P10 9 CM 1,95 2,78 5,41 5,41 99 
P11 9 CM 0,81 2,78 2,26 2,26 42 
P12 9 CM 2,13 2,78 5,92 5,92 108 
P12' 9 CM 2,14 2,78 5,94 5,94 108 
P13 9 CM 1,78 2,78 4,95 4,95 90 
P13' 9 CM 2,32 2,78 6,45 6,45 118 
P14 11,5 CM 5,61 2,78 15,60 13,58 247 
P15 11,5 CM 5,64 2,78 15,68 13,67 249 
P16 11,5 CM 4,28 2,78 11,88 10,03 183 
P17 11,5 CM 4,28 2,78 11,88 10,03 183 
P18 11,5 CM 6,14 2,78 17,06 13,04 237 
P19 11,5 CM 7,08 2,78 19,67 17,98 327 
P20 11,5 CM 5,22 2,78 14,50 12,49 227 
P21 11,5 CM 2,99 2,78 8,31 8,31 151 
P22 11,5 CM 5,50 2,78 15,28 13,06 237 
P23 11,5 CM 6,10 2,78 16,95 16,95 308 
P24 11,5 CM 1,00 2,78 2,78 0,82 15 
P25 11,5 CM 2,05 2,78 5,70 5,70 104 
P26 11,5 CM 5,60 2,78 15,57 14,00 255 
P27 11,5 CM 2,85 2,78 7,92 6,09 111 
P28 11,5 CM 1,24 2,38 2,94 2,94 54 

(Continua...) 
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Tabela 4.6 – Levantamento Blocos Cerâmicos por Apartamento (continuação) 

NOME DESCRIÇÃO 
PERÍMETRO 

(m) 
ALTURA 

(m) 
ÁREA 
(m²) 

ÁREA 
LÍQUIDA (m²) 

QTD. TIJOLOS 
(und.) 

P30 19 CM 1,44 2,38 3,42 3,42 63 
P31 19 CM 1,11 2,38 2,63 0,62 12 
P32 19 CM 2,37 2,38 5,63 3,62 66 
P33 19 CM 3,69 2,38 8,77 6,55 119 
P34 19 CM 4,06 2,38 9,64 9,64 175 
P35 19 CM 1,64 2,38 3,90 1,59 29 

Total       288,79 255,30 4652 

Tabela 4.7 – Quantidade dos tipos de blocos por apartamento e quantidade de paletes 

Tipo Quantidade Blocos Quantidade paletes 
9 CM 1255 21 

11,5 CM 2933 59 
19 CM 464 16 

O controle do transporte de blocos cerâmicos iniciou-se quando a alvenaria interna se 

encontrava no 11º pavimento seguindo até o 19º pavimento, contudo, os resultados 

consistentes de consumo só apareceram a partir do 15º pavimento, quando os valores se 

aproximaram das quantidades levantadas a partir do projeto. Foram desconsideradas, porém, 

as diferenças nas quantidades devido as personalizações, presentes nas unidades 1502, 

1601 e 1802, que podem ter influenciado na quantidade de blocos e na produtividade das 

equipes, tanto para mais quanto para menos. A Figura 4.8 apresenta o gráfico com a 

quantidade de blocos total levantada durante esse período, enquanto o gráfico na Figura 4.9 

apresenta a quantidade de blocos transportados ao 15º até o 19º pavimento, divididos 

conforme os tipos. 

Figura 4.8 – Gráfico de Consumo total de blocos 
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Figura 4.9 – Gráfico de consumo de blocos do 15º ao 19º pavimento 

 

Como a divisão do controle entre alvenaria dos apartamentos, a externa e da escada de 

emergência se apresentou com uma certa dificuldade para os funcionários responsáveis, 

foram levantados todo o consumo dos meses de Setembro e Outubro, considerando uma 

média diária para todos os serviços de alvenaria, apresentadas no Figura 4.10. 

Figura 4.10 – Gráfico da média de consumo por tipologia de blocos cerâmicos 

 

Para a determinação do consumo de paletes de blocos cerâmicos, foi determinada a média 

de consumo total como a média de consumo da alvenaria interna, já que é o serviço que mais 

necessita do abastecimento dos blocos cerâmicos. Considerando uma quantidade de 60 
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blocos cerâmicos de 9 cm por palete, 50 de 11,5 cm e 30 de 19 cm, foi determinado a média 

de paletes consumidos por dia na obra, como apresentado na Tabela 4.7 a seguir: 

Tabela 4.8 – Média diária de paletes por tipo 

Tipo Total Média Diária Média Paletes 
11,5 cm 42450 1117 23 
19 cm 22530 593 20 
9 cm 25920 682 12 

Total Geral 90900 797 55 

Os 55 paletes de média de consumo diário é referente às três equipes de execução, 

resultando em aproximadamente 8 paletes de 11,5 cm, 7 paletes de 19 cm e 4 paletes de 9 

cm para cada equipe, correspondendo a 19 paletes no total. 

Comparando essas quantidades de paletes com a quantidade levantada para cada tipo na 

Tabela 4.2 e considerando 8 dias de serviço por apartamento, tem-se que para o bloco de 

11,5 cm o total seria de 3200 blocos, resultando em um erro de 8,3% (desperdício). Para os 

blocos de 9 cm, tem-se o total de 1920 blocos, com erro de 34,6% (desperdício). 

Contudo, calculando a proporção, a quantidade de blocos de 19 cm ultrapassa em cerca de 

72% a quantidade levantada, considerado um valor muito acima da realidade, assim sendo, 

para esse tipo foi considerada a média diária do 15º até o 19º pavimento. Chegou-se a uma 

quantidade total de 5430 blocos, dividindo pela quantidade de dias de serviço, do dia 

25/09/2018 ao dia 29/10/2018, resultando em 23 dias. A média calculada foi de 236 blocos 

por dia, 8 paletes por dia, considerando aproximadamente 3 paletes por dia por equipe de 

produção, resultando em um erro de 35,5 % com o valor levantado (Tabela 4.8). 

Tabela 4.9 – Quantidade média final de paletes 

Tipo Total Média Diária Média Paletes 
11,5 cm 42450 1117 23 
19 cm 5430 236 8 
9 cm 25920 682 12 

Total Geral 35600 678 43 

 

Logo, a quantidade final de paletes diários para cada equipe de alvenaria interna foi de 15 

paletes: 8 paletes de 11,5 cm, 3 de 19 cm e 4 de 9 cm. 

Para a determinação do ritmo de produção, foram medidas as RUP diárias de cada uma das 

equipes. Esses dados foram então reunidos, gerando os gráficos apresentados nas Figuras 
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4.11 e 4.12, os quais foram posteriormente utilizados para a estimativa dos cenários, visando 

a melhor relação com a realidade. 

Figura 4.11 – Gráfico da RUP das equipes de alvenaria interna 

 

Figura 4.12 – Gráfico da produtividade da alvenaria por unidades executadas 
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As três equipes apresentam RUP cumulativa do período de 0,24 Hh/m². Utilizando o valor da 

área total do apartamento de 288,79 m², estimou-se um tempo de 8 dias para a conclusão de 

cada apartamento. 

4.2.2  CONTRAPISO 

O serviço de contrapiso contava com argamassa pronta, ensacada, sendo preparada no 

próprio pavimento de aplicação, necessitando do transporte dos sacos para o pavimento em 

questão.  

O início do acompanhamento de consumo se deu no dia 20/08/2018, quando se encontrava 

finalizando o 10º pavimento, se estendendo até o dia 30/10/2018, quando se encontrava no 

20º pavimento. O levantamento do consumo se deu de forma diária, com a contagem dos 

sacos utilizados no dia, obtendo assim uma média de consumo.  

Para o auxílio no controle do consumo dos sacos e na quantidade produzida no dia, foi 

levantada a área total de contrapiso do pavimento, sendo apresentado este levantamento nas 

Tabelas 4.9 e 4.10. 

Tabela 4.10– Levantamento da área de contrapiso 

Levantamento Contrapiso 
Tipo Local Área (m²) 

Apartamento Suíte master / closet 32,14 
Apartamento Banho master 10,47 
Apartamento Suíte moça 14,28 
Apartamento Banho moça 3,10 
Apartamento Suíte 2 11,35 
Apartamento Banho 2 3,81 
Apartamento Banho 1 3,81 
Apartamento Suíte 1 11,61 
Apartamento Laje técnica 5,99 
Apartamento Banho Serviço 2,88 
Apartamento Área serviço 13,29 
Apartamento Depósito 4,36 
Apartamento Corredor 11,73 
Apartamento Home office 6,11 
Apartamento Lavabo 2,16 
Apartamento Living 3 ambientes 48,50 
Apartamento Cozinha 17,96 
Apartamento Varanda 3 ambientes 39,79 
Área Comum Hall de serviços 15,52 
Área Comum Escaninho 1 2,64 
Área Comum Escaninho 2 2,64 
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Levantamento Contrapiso 
Tipo Local Área (m²) 

Área Comum Lixo 2,01 

Tabela 4.11 – Áreas totais contrapiso 

Totais Área (m²) 
Total Apartamento 01 243,34 
Total Apartamento 02 243,34 

Total Área Comum 22,81 
Total 509,49 

Com a intenção de estimar o consumo de sacos para aliar à entrega do carregamento dos 

sacos na obra e ao abastecimento do pavimento, a partir do 15º pavimento, no dia 21/09/2018, 

foi iniciada a medição da área concluída de contrapiso, sendo possível determinar a 

quantidade de sacos de argamassa de contrapiso por metro quadrado, sendo essa metragem 

arredondada para o primeiro inteiro superior, conforme apresentado na Tabela 4.11: 

Tabela 4.12 – Medição área executada e sacos por m² 

ESTIMATIVA CONSUMO DE SACOS DE CONTRAPISO 
Data Pavimento Sacos Área Executada Sacos/m² Sacos/m² * 

21/09/2018 15º 366 110,80 3,30 4 
22/09/2018 15º 97 48,76 1,99 2 
24/09/2018 15º 311 104,99 2,96 3 
25/09/2018 15º 388 137,09 2,83 3 
26/09/2018 15º 118 50,60 2,33 3 
27/09/2018 15º 197 57,22 3,44 4 
27/09/2018 16º 50 23,09 2,17 3 
28/09/2018 16º 335 103,82 3,23 4 
29/09/2018 16º 52 22,53 2,31 3 
01/10/2018 16º 322 87,03 3,70 4 
02/10/2018 16º 322 105,94 3,04 4 
03/10/2018 16º 258 81,36 3,17 4 
04/10/2018 16º 237 72,13 3,29 4 
04/10/2018 17º 43 19,78 2,17 3 
05/10/2018 17º 295 117,27 2,52 3 
08/10/2018 17º 275 104,99 2,62 3 
09/10/2018 17º 373 137,05 2,72 3 
10/10/2018 17º 336 130,35 2,58 3 
15/10/2018 18º 409 137,04 2,98 3 
16/10/2018 18º 351 104,99 3,34 4 
17/10/2018 18º 360 137,09 2,63 3 
18/10/2018 18º 384 130,35 2,95 3 
19/10/2018 19º 216 76,40 2,83 3 
20/10/2018 19º 103 38,53 2,67 3 
22/10/2018 19º 198 74,24 2,67 3 
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ESTIMATIVA CONSUMO DE SACOS DE CONTRAPISO 
Data Pavimento Sacos Área Executada Sacos/m² Sacos/m² * 

23/10/2018 19º 247 80,07 3,08 4 
25/10/2018 19º 347 127,40 2,72 3 
26/10/2018 19º 316 113,57 2,78 3 
29/10/2018 20º 176 56,64 3,11 4 
30/10/2018 20º 213  Não medido  Não medido Não medido 

*Quantidade arredondada para o primeiro inteiro superior 

Com a média por metro quadrado de 3 sacos estabelecida, foi determinada a média de 

consumo por pavimento. Sendo considerada uma metragem de 509,49 m² de contrapiso por 

pavimento, levantada a partir do projeto de arquitetura executivo do primeiro pavimento tipo, 

foi determinado um consumo médio de 1523 sacos de contrapiso para cada pavimento, sendo 

possível uma variação devido à altura do contrapiso e às personalizações. Na Figura 4.13 é 

possível perceber o nível de consumo total dos sacos por pavimentos e as médias diárias. 

Figura 4.13 – Consumo e média de sacos de contrapiso 

 

A partir da análise do gráfico da Figura 4.13 é possível perceber que o consumo médio de 

sacos de contrapiso se aproxima do estimado. Desconsiderando os pavimentos 10 e 20, que 

não apresentam o consumo total do pavimento, a média de gasto foi de 1471 sacos, 52 sacos 

a menos que o estimado, que equivale a um erro de 3,41% do total.  

Ainda a partir da Figura 4.13 é possível determinar a média de consumo diária (257 sacos), 

resultando em aproximadamente 43 paletes (considerando 6 sacos por palete), que foi 

utilizada para a determinação dos cenários de transporte. 

Outro dado importante levantado pela observação do serviço é o ritmo de produção da equipe 

de contrapiso. Para essa determinação foram consideradas as RUPs diárias da equipe, e 
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também o tempo necessário para que cada pavimento fosse finalizado. Para facilitar a 

visualização, foi gerado um gráfico com os dados de produtividade, apresentados nas Figuras 

4.14 e 4.15. 

Figura 4.14 – Gráfico da RUP da equipe de contrapiso por dias trabalhados 

 

 

Figura 4.15 – Gráfico da Produtividade Equipe Contrapiso por unidade executada 

 

A partir das observações dos dados, determinou-se uma RUP cumulativa do período de 0,20 

Hh/m² para a equipe de contrapiso. Pelo projeto de arquitetura executivo da obra, foi levantada 
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uma área de 509,49 m² de piso, que considerando a produtividade da equipe e 10 horas de 

jornada de trabalho por dia, resultou em aproximadamente 5 dias para a conclusão do 

pavimento. 

4.2.3  REBOCO INTERNO 

O reboco interno por ser projetado, possui um processo semelhante ao do contrapiso, com 

uma misturadora no local de aplicação e as argamassas ensacadas que devem ser 

transportadas ao pavimento. 

A medição do consumo se iniciou logo no começo do serviço, no dia 13/09/2018, contudo 

levou-se um tempo para que os funcionários criassem o hábito de separar os sacos e contá-

los ao final do dia, sendo então repassadas quantidades que não condiziam com a realidade 

utilizada. Com isso foi necessária a intervenção dos pesquisadores no auxílio para a 

contagem dos sacos utilizados, obtendo assim resultados mais consistentes. 

Para a determinação da área a ser executada por apartamento, foram feitos levantamentos 

tanto no local quanto pelos projetos (Tabelas 4.12 e 4.13), separando as áreas entre os 

apartamentos e o hall de serviços de cada pavimento, considerando também as áreas de 

requadração, resultando em um total de 1455,81 m². 

Tabela 4.13 – Levantamento área de reboco 

LEVANTAMENTO ÁREA DE TALISCA E REBOCO INTERNO - 
PAVIMENTO TIPO 

APARTAMENTO 
AMBIENTE COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) 

ÁREA DE SERVIÇO 19,90 2,70 53,73 
BANHO SERVIÇO 6,60 2,70 17,82 

LAJE TÉCNICA 8,20 2,70 22,14 

COZINHA 12,85 2,70 34,70 

DEPÓSITO 8,60 2,70 23,22 
HOME OFFICE 9,05 2,70 24,44 

LAVABO 5,90 2,70 15,93 
HALL 6,60 2,70 17,82 

LIVING TRÊS AMBIENTES 14,51 2,70 39,16 

VARANDA 
31,72 1,00 31,72 

5,50 2,75 15,13 

CHURRASQUEIRA 6,20 2,75 17,05 

CIRCULAÇÃO 
3,50 2,70 9,45 

4,10 2,70 11,07 
15,25 2,70 41,18 

SUÍTE 01 14,00 2,70 37,80 
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LEVANTAMENTO ÁREA DE TALISCA E REBOCO INTERNO - 
PAVIMENTO TIPO 

APARTAMENTO 
AMBIENTE COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) 
BANHO 01 8,60 2,70 23,22 
SUÍTE 02 14,00 2,70 37,80 

BANHO 02 8,60 2,70 23,22 
SUÍTE MOÇA 15,90 2,70 42,93 

BANHO MOÇA 8,00 2,70 21,60 
SUÍTE MASTER 15,45 2,70 41,72 

BANHO MASTER 13,40 2,70 36,18 
CLOSET 14,70 2,70 39,69 

SUBTOTAL 271,13 - 678,70 
ÁREA COMUM 

AMBIENTE COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) 
HALL DE SERVIÇOS 17,35 2,70 46,85 

ESCANINHO 01 6,70 2,70 18,09 
ESCANINHO 02 6,70 2,70 18,09 

LIXO 5,70 2,70 15,39 
SUBTOTAL 36,45 - 98,42 

Tabela 4.14 – Tabela Resumo das áreas de reboco 

TABELA RESUMO 

  QTDE AMBIENTES COMP. (m) ÁREA (m²) 
APTO FINAL 01 21 271,13 678,70 
APTO FINAL 02 21 271,13 678,70 
ÁREA COMUM 4 36,45 98,42 

TOTAL 46 578,70 1455,81 

 

A Figura 4.16 apresenta a quantidade e a média diária dos sacos de argamassa consumidos 

durante o período de coleta de dados do reboco. Até o final desse período, não haviam sido 

finalizados os apartamentos 901 e 1001, gerando resultados diferentes dos demais. 

Figura 4.16 – Consumo e média de sacos de argamassa de projeção 
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Através dos dados coletados, foi determinada uma média de 91 sacos de argamassa de 

projeção por dia, sendo que alguns dias podem necessitar mais ou menos, conforme a etapa 

e as paredes que estejam em execução. Esses 91 sacos, quando considerados 6 sacos por 

palete resultam em 16 paletes, quando arredondado para o primeiro inteiro superior. 

Pelos gráficos apresentados nas Figuras 4.17 e 4.18 é possível observar a produtividade das 

equipes de reboco, sendo essas acumuladas para determinar uma RUP única para ambas 

equipes. Com essa informação foi possível estimar os cenários propostos no próximo tópico, 

sendo feita a análise do transporte dos materiais. 

Figura 4.17 – Gráfico da RUP das equipes de reboco interno por dia trabalhado 
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Figura 4.18 – Gráfico da produtividade das equipes de reboco interno por unidade executada 

 

Observando os valores das RUPs, determinou-se que a RUP potencial é de 0,28 Hh/m², 

enquanto que a RUP cumulativa do período é equivalente a 0,31 Hh/m², já no gráfico da 

produtividade por apartamento, nota-se que a linha tende a se estabilizar próximo de 0,28 

Hh/m². Com essa análise foi então considerada para o cálculo de duração, a RUP cumulativa 

de 0,31 Hh/m² para as duas equipes (com 3 oficiais cada) e a metragem dos pavimentos igual 

a 1455,81 m², obtendo aproximadamente 15 dias, para uma jornada média de 10 horas. Para 

a análise dos cenários foram desconsiderados os dias gastos no hall de serviço, sendo assim, 

o tempo considerado para cada apartamento será de 7,5 dias. 

4.3  CENÁRIOS DE TRANSPORTE 

Neste tópico são propostos e analisados os cenários com as combinações possíveis de 

serviços, que possam vir a ocorrer em um futuro próximo. As estimativas foram feitas para 

três cenários, sendo o primeiro considerando um futuro mais próximo, e o terceiro um mais 

distante, sendo os tempos calculados referentes ao tempo de transporte total, 

desconsiderando a quantidade de elevadores cremalheira. 

Para auxílio na elaboração do cronograma dos serviços foi utilizado o MS Project. Nele foram 

inseridas as datas de início e o tempo de duração dos serviços e suas relações de 

dependências entre si, resultando em um período de 219 dias. As escolhas dos dias para os 
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cenários foram de caráter aleatório, sendo escolhidos os dias 31/01/2019, 22/02/2019 e 

15/03/2019. 

4.3.1 CENÁRIO 01 

O primeiro cenário estimado é referente ao dia 31/01/2019. Nessa data, o serviço de alvenaria 

interna se encontrará nos pavimentos 30º e 31º, sendo executados os apartamentos 3002, 

3101 e 3102, o serviço de contrapiso se encontrará no 32º pavimento e o reboco interno no 

17º e 18º, com os apartamentos 1702 e 1802 em execução, conforme apresentado na Figura 

4.19 a seguir. 

Figura 4.19 – Cenário 01 (31/01/2019) 

 

Definidos os locais dos serviços, os tempos de transporte foram calculados, considerando a 

quantidade média diária de material necessária para a execução dos referentes serviços. Os 

dados calculados são apresentados na Tabela 4.14: 

Tabela 4.15 – Cenário 01: Tempos de transporte 

 

Serviço Pavimento Qtd. Paletes Viagens Tempo subida e descida (s) Tempo carregamento (s) Tempo descarregamento (s) Tempo Total
Alvenaria Interna 30º 15 5 2100 998 922 4019
Alvenaria Interna 31º 15 5 2170 998 922 4089
Alvenaria Interna 31º 15 5 2170 998 922 4089

Contrapiso 32º 43 15 6930 3188 2765 12883
Reboco Interno 17º 16 6 1512 1275 1106 3893
Reboco Interno 18º 16 6 1596 1275 1106 3977

16478 8730 7742 32950
4 hrs e 35 min 2 hrs e 26 min 2 hrs e 9 min 9 hrs e 9 min

Cenário 01 - 31/01/2019

Tempo (s)
Tempo (h)
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Observa-se que o tempo total para o transporte seria de 9 horas e 9 minutos, considerando 

uma lotação máxima de 3 paletes por viagem do elevador cremalheira e sendo considerado 

o tempo de subida e descida como o dobro do tempo de subida. 

4.3.2 CENÁRIO 02 

Para o segundo cenário foi considerada a data de 22/02/2019, quando a alvenaria se 

encontrará no 33º pavimento e 34º, sendo o apartamento 3302 em processo de finalização e 

os apartamentos 3401 e 3402. Quanto ao contrapiso, o serviço se encontrará no 36º 

pavimento, e o reboco se encontrará no 19º e 20º pavimentos, com os apartamentos 1902 e 

2002 em execução, respectivamente, apresentado na Figura 4.20. 

Figura 4.20 – Cenário 02 (22/02/2018) 

 

Com a definição dos locais das frentes de serviço, foram calculados os tempos totais para o 

transporte dos materiais ao local de aplicação (Tabela 4.15), resultando em 9 horas e 39 

minutos para o transporte completo. 

Tabela 4.16 – Cenário 02: Tempo de transporte 

 

Serviço Pavimento Qtd. Paletes Viagens Tempo subida e descida (s) Tempo carregamento (s) Tempo descarregamento (s) Tempo Total
Alvenaria Interna 33º 15 5 2310 998 922 4229
Alvenaria Interna 34º 15 5 2380 998 922 4299
Alvenaria Interna 34º 15 5 2380 998 922 4299

Contrapiso 36º 43 15 7770 3188 2765 13723
Reboco Interno 19º 16 6 1680 1275 1106 4061
Reboco Interno 20º 16 6 1764 1275 1106 4145

18284 8730 7742 34756
5 hrs e 5 min 2 hrs e 26 min 2 hrs e 9 min 9 hrs e 39 min

Cenário 02 - 22/02/2019

Tempo (s)
Tempo (h)
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4.3.3 CENÁRIO 03 

Para o terceiro cenário foi considerada a data 15/03/2019, quando a alvenaria interna se 

encontrará no 35º e 36º pavimentos, executando os apartamentos 3502, 3601 e 3602, o 

contrapiso estará no 38º pavimento, e o reboco interno no 21º e 22º pavimentos, executando 

os apartamentos 2102 e 2202 respectivamente. Esse cenário é apresentado na Figura 4.21 a 

seguir. 

Figura 4.21 – Cenário 03 (15/03/2019) 

 

A partir desse cenário, considerado o mais crítico entre os três cenários apresentados, foram 

calculados os tempos de transporte (Tabela 4.16), obtendo um total de 9 horas e 59 minutos. 

Tabela 4.17 – Cenário 03: Tempo de transporte 

 

4.3.4  ANÁLISE DOS CENÁRIOS 

Essa avaliação dos cenários foi feita considerando um espaço de tempo de 30 dias úteis, 

entre o primeiro cenário, menos crítico, e o terceiro cenário, mais crítico. Durante esse período 

foi observado um acréscimo de 50 minutos no tempo total do transporte, conforme as frentes 

de serviço iam se movimentando entre os pavimentos. 

Serviço Pavimento Qtd. Paletes Viagens Tempo subida e descida (s) Tempo carregamento (s) Tempo descarregamento (s) Tempo Total
Alvenaria Interna 35º 15 5 2450 998 922 4369
Alvenaria Interna 36º 15 5 2520 998 922 4439
Alvenaria Interna 36º 15 5 2520 998 922 4439

Contrapiso 38º 43 15 8190 3188 2765 14143
Reboco Interno 21º 16 6 1848 1275 1106 4229
Reboco Interno 22º 16 6 1932 1275 1106 4313

19460 8730 7742 35932
5 hrs e 24 min 2 hrs e 26 min 2 hrs e 9 min 9 hrs e 59 min

Tempo (s)
Tempo (h)

Cenário 03 - 15/03/2019
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Os tempos médios de carregamento e descarregamento não se alteram devido a semelhança 

dos pavimentos, permanecendo a mesma rota para carga e descarga. Enquanto isso, 

conforme os serviços avançam entre os andares, os elevadores cremalheira precisaram de 

um tempo maior para cobrir a altura do local de estoque até às equipes de produção. 

É necessário relembrar que o tempo calculado se refere ao total necessário para o transporte, 

sendo então a metade quando considerado os dois elevadores cremalheira, sendo 

apresentados na Tabela 4.17. 

Tabela 4.18 – Tempo total por cremalheira 

Cenários Tempo por cremalheira 
Cenário 01 4 hrs e 35 min 
Cenário 02 4 hrs e 50 min 
Cenário 03 4 hrs e 59 min 

 

Quanto à consideração do tempo total, a partir do cenário 01 já se apresenta uma 

preocupação quanto ao tempo de transporte, já que necessitaria de praticamente metade do 

dia de produção no transporte desses materiais. 

Contudo, tem-se algumas pequenas soluções que podem gerar melhorarias nos tempos 

totais, como é o caso do aumento da quantidade de sacos de argamassa dos paletes, 

passando de 6 para 7 sacos, por exemplo, que manteria a estabilidade dos paletes e não 

dificultaria o transporote. Com esse aumento de um saco, o tempo necessário por cremalheira 

seria reduzido em aproximadamente 27 minutos (Tabela 4.18). 

Tabela 4.19 – Tempos por cremalheira – aumento de sacos nos paletes 

Cenários Tempo por cremalheira 
Cenário 01 4 hrs e 9 min 
Cenário 02 4 hrs e 23 min 
Cenário 03 4 hrs e 32 min 

 

Outra solução possível seria o carregamento de 4 paletes por cremalheira. Neste caso, o 

espaço interior ficaria bem limitado, sendo necessário colocar o carrinho transportador por 

cima dos paletes e o operador não trabalharia em uma posição cômoda. Essa possibilidade 

geraria uma redução de aproximadamente 1 hora e 14 minutos por cremalheira (Tabela 4.19). 
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Tabela 4.20 – Tempos cremalheira com 4 paletes 

Cenários Tempo por cremalheira 
Cenário 01 3 hrs e 24 min 
Cenário 02 3 hrs e 35 min 
Cenário 03 3 hrs e 42 min 

 

Considerando a aplicação das duas soluções possíveis juntas, haveria uma redução de 

aproximadamente 1 hora e 22 minutos no transporte dos materiais (Tabela 4.20). 

Tabela 4.21 – Tempos cremalheira com soluções aplicadas 

Cenários Tempo por cremalheira 
Cenário 01 3 hrs e 17 min 
Cenário 02 3 hrs e 27 min 
Cenário 03 3 hrs e 34 min 

 

A determinação desses tempos de transporte desconsiderou os conflitos com outros serviços, 

gerando tempos ideais, sem pausas para os operadores dos elevadores. Com a interferência 

das demais atividades, os tempos calculados provavelmente seriam superiores aos 

encontrados, sendo necessário um estudo aprofundado dos demais serviços, considerando 

as características das equipes de produção, para determinar os tempos totais referentes ao 

transporte. 
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5. CONCLUSÕES 

O estudo realizado teve como objetivo analisar o abastecimento de uma obra residencial 

vertical, pensando no atendimento satisfatório dos serviços estudados (alvenaria interna, 

contrapiso e reboco interno) e dos outros serviços que estavam ocorrendo durante o período 

de pesquisa, como o forro de gesso e pintura. 

Como um fator de simplificação do estudo, foram considerados, contudo, somente o 

transporte dos principais materiais de cada serviço, sendo que existem outros materiais 

necessários, como é o exemplo dos sacos de cimento para o contrapiso e da argamassa para 

a alvenaria interna. Demanda-se então um tempo maior no transporte quando considerados 

esses materiais auxiliares. 

Observou-se que para os cenários estudados, cerca de 3 meses à frente do estágio atual, a 

necessidade do equipamento de transporte aumenta, ocupando os dois elevadores 

cremalheira por mais de 3 horas por dia para o abastecimento de somente os três serviços 

acompanhados. 

Esse tempo demandado é relativamente alto, quando pensado para todo o sistema da obra, 

que possui diversos outros serviços que também necessitam de abastecimento de materiais 

e ferramentas e devem ser transportados por esses elevadores. 

A situação se torna ainda mais crítica quando se sabe que a grua da obra será desmontada 

em fevereiro, antes do término de pelo menos um desses serviços estudados. Sem o apoio 

desse guindaste, não haverá condições de desafogo para os elevadores, caso algum deles 

necessite de manutenção. 

 Com essa análise identificou-se uma falha de planejamento quanto aos fluxos físicos da obra, 

em que houve o intuito de melhorar o processo, contudo não se teve o cuidado de avaliar se 

as condições de transporte atenderiam a esse novo processo. Como exemplo, o reboco 

interno, em que a argamassa ensacada facilita a produção e execução, gerando menos 

desperdício, mas demanda o transporte de uma enorme quantidade de sacos em comparação 

com argamassas armazenadas em silos. 

Na etapa de concepção da obra é necessário considerar todos os possíveis desdobramentos 

para que não ocorram imprevistos posteriormente, como o atraso de serviços importantes, 

que acarretam no atraso do empreendimento como um todo. 
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Além da parte da logística estudada, os atrasos podem ocorrer de diversas outras maneiras, 

uma delas, percebida durante o estudo, foi na entrega dos materiais na obra. Em diversos 

momentos houve a demora na entrega ou então entregas de materiais não condizentes com 

os pedidos, assim ocorria o esgotamento dos estoques e a ociosidade das equipes. 

Uma sugestão para trabalhos futuros seria um maior detalhamento, considerando o enfoque 

na entrega desses materiais, dimensionando a área de estoque e controlando a chegada e 

saída, desde os fornecedores até o canteiro de obras, observando as características e 

imprevistos ocorridos. 
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