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ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 

 

Resumo  

O tempo é considerado nos projetos ou processos de produção no geral, no 

entanto, na maioria das vezes, o tempo somente é considerado durante o 

tempo de produção. 

Dificilmente é considerada a HHT (Hora Homem Trabalhada) no planejamento 

de atividades, o que também deveria ser feito, visto que a execução de um 

processo de produção de um produto ou a execução de uma atividade deveria 

ser contado a partir do seu aceite. 

No setor de facilities, mais especificamente nos serviços de limpeza, o tempo 

de execução é contado a partir do momento em que a equipe está no local 

para realizar a limpeza, o que, em alguns casos, pode ser visto com bons olhos 

do ponto de vista do setor que levanta dados de HHT (Hora Homem 

Trabalhada), de modo que possibilita evidenciar uma carga horária menor, ou 

seja, dá ao cliente a ilusão de um serviço rápido e á empresa a impossibilidade 

de aferir com confiabilidade sua produtividade. 

 

Palavras chave: Planejamento. Produtividade. Competitividade. 

Confiabilidade. 

 

 Introdução 

 

Hipoteticamente, entende-se que mesmo nos serviços de limpeza, há a 

necessidade de um planejamento anterior à atividade propriamente dita, e 

também é conhecido o fato de que há periodicidade estabelecida para 

execução de algumas atividades de limpeza, estabelecer esse tempo não é 

algo que se faça automaticamente, devido ao fato de que cada local tem uma 

particularidade, são consideradas informações como: tráfego do local, 

utilização do local, tipo de utilização, se há normas que regulamentam essa 

periodicidade, etc.  
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Segundo Oliveira (2009, p.46 ):  

O planejamento é uma das funções principais do processo 
administrativo, possui conceitos mais amplos do que simplesmente 
organizar os números e adequar as informações, passando a ser um 
instrumento de administração estratégica, incorporando o controle de 
turbulências ambientais e possibilitando que a empresa conquiste 
mais competitividade e mais resultados organizacionais, pois é a 
função que indica a direção a ser consolidada pela empresa. 

 

Sendo assim, fica evidente a necessidade de uma programação, onde 

estejam explícitas: local (de modo detalhado), atividade a ser executada e a 

periodicidade que deverá ser executada a atividade. 

Utilizando como base um sistema utilizado para manutenção que 

permite a elaboração de programações de manutenção preventiva e a emissão 

de ordens de serviço, este trabalho tem como objetivo adaptar o sistema e 

sugerir que seja implantado o sistema de programação de atividades com 

emissão de ordens de serviço nos serviços de facilities, mais precisamente no 

serviços de limpeza. 

No que se refere a produtividade, o sistema otimiza tanto o tempo da 

liderança, que passará a focar seu trabalho mais na orientação dos 

colaboradores e supervisão de atividades executadas, bem como da equipe 

que terá suas tarefas bem definidas, evitando retrabalho e não execução de 

atividades. 

Ao ser considerada como forma predominante de organização, o 

planejamento ocupa parte significativa do tempo para execução de uma 

atividade, fazer com que a atividade ocorra conforme solicitado pelo cliente e 

alcance sua satisfação é o objetivo das pessoas envolvidas, do ponto de vista 

que nenhuma empresa trabalha sem objetivos a atingir e entre seus objetivos 

principais está a satisfação do cliente. 

Nesta perspectiva, Lacombe (2009, p. 28) afirma que: 

 

 Planejamento é a determinação da direção a ser seguida 
para se alcançar um resultado desejado. É a determinação 
consciente de cursos de ação e engloba decisões com base em 
objetivos, em fatos e estimativa do que ocorreria em cada alternativa 
disponível. 
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Objetivos 

 

Os fatores que objetivam este trabalho são diversos. Poder mensurar 

com fidelidade a HHT nos serviços de limpeza, possibilitar à liderança de 

melhor conferência do trabalho executado, à equipe uma otimização na 

execução das atividades, melhorar a confiabilidade com o cliente, entre outros. 

 

Cenário atual 

 

No dia a dia, o supervisor de equipe, no início do turno, tem várias 

atribuições de rotina: aplicar o DDS (Diálogo Dário de Segurança), fazer o 

levantamento das solicitações enviadas pelo cliente (via e- mail, pessoalmente, 

via rádio, etc.). 

As solicitações recebidas são então direcionadas ao líder de cada 

equipe, este por sua vez distribui as tarefas entre os membros de sua equipe e 

então se dá início á separação de produtos e equipamentos necessários para a 

execução da atividade. 

Percebe-se que em muitos dias o supervisor é tomado por outras 

solicitações (reuniões, ocorrências com o cliente, atendimento de solicitações 

extraordinárias) que atrasam o levantamento das atividades do dia. 

Embora exista uma programação, geralmente em planilha, ocorre de 

limpezas de rotina não serem executadas, ou em outros casos, serem 

executadas duas vezes por equipes ou turnos diferentes pela falta de 

distribuição adequada. 

 Os tempos (expressos em minutos) tomados com essas tarefas estão 

demonstrados no gráfico abaixo: 
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Figura 1 – Tempos das atividades em minutos, antes da implantação do 

sistema. 

 

 

Vemos que,no geral, diariamente a liderança ocupava 1 hora e 55 

minutos com levantamento e repasse de solicitações, distribuição de atividades 

e preparação de equipamentos, isso representa 24% da sua carga horária 

(considerando carga horária de 8 horas/dia). 

 

Metodologia 

 

Sabendo-se que, uma vez feito o levantamento e imputados todos os 

dados no sistema, é possivel gerar programações das atividades. 

Os setores de planejamento e operação devem estar interligados e 

comunicação fluida. A operação auxiliará o planejamento com dados 

importantes a serem considerados na programação, toda a essência da 

atividade será fornecida pela operação, o planejamento irá unir as informações 

recebidas da operação com as informações do cliente respeitando a restrições 

que se apresentem. 

Os métodos utilizados para adaptação do sistema são divididos em 

fases, melhor definindo, o sistema foi desenvolvido especificamente para 

atividades de manutenção preventiva e corretiva, para os serviços de limpeza 

funcionará da mesma forma, a diferença está nas definições que serão dadas 

junto com o lançamento de dados no sistema. 

Sendo assim, para a adaptação o primeiro passo é o levantamento de 
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dados, geralmente o cliente estabelece em contrato os locais e atividades a 

serem executados, mas nem sempre a periodicidade, neste caso se faz 

necessário um levantamento operacional, para identificar as áreas e, de acordo 

com a particularidade de cada uma especificar o tipo de atividade necessária e 

sua periodicidade. 

O levantamento consiste em visitar cada área da planta e verificar tudo o 

que há nesta área para ser limpo, por exemplo, local:sala de reuniões, 

atividades necessárias: limpeza de carpetes; limpeza de persianas; limpeza de 

paredes, portas e divisórias; retirada de teias de aranha; limpeza de móveis; 

lavação de carpete; limpeza de vidros; entre outros.  

Como já mencionado, a periodicidade pode ser estabelecida pelo cliente. 

Há casos onde o cliente especifica as atividades, os períodos, modos de 

execução e períodos, principalmente na área hospitalar ou áreas em que a 

periodicidade de assepsia obedece a normas de orgãos públicos (ANVISA). 

Feito todo o levantamento das atividades por área é o momento de 

verificar se as atividades e locais constantes no levantamento estão explicitos 

no contrato ou escopo de trabalho a ser executado que é fornecido pelo cliente, 

neste escopo, estão especificadas as atividades a serem executadas de acordo 

com o serviço contratado. Em alguns casos o escopo contempla áreas, 

atividades e periodicidade, sendo assim somente é necessário dividir as 

atividades conforme os turnos e/ou equipes e estabelecer o modo que o 

procedimento será executado. Mas, na maioria dos casos, o escopo traz 

somente as atividades, neste caso com as atividades em mãos é hora de sair a 

campo para fazer levantamento e possível tagueamento das áreas da planta, 

quanto mais detalhado o levantamento, maior confiabilidade terão as 

informações imputadas no sistema. 

 

Desenvolvimento 

 

O campo escolhido para realizar o experimento de adaptação é o 

Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, o Terminal é dividido em lado terra 

(onde o acesso é totalmente liberado) e lado ar (onde o aceso é restrito a 

funcionários, passageiros que já fizeram o check in e passaram pelo raio x para 
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embarque ou acabaram de desembarcar e ainda não saíram para o saguão de 

desembarque). Sendo assim a primeira divisão será como lado terra e lado ar, 

seguinte a isso, com a planilha de escopo em mãos deverá ser feita in loco a 

conferência dos locais e verificação das atividades do escopo X área. 

Depois disso é dado o primeiro passo no sistema (Utilizado o sistema 

PRISMA ³) propriamente dito, com as áreas definidas é hora de inserir as áreas 

como ATIVOS, cada área no sistema será cadastrada como instalação e fará 

parte de uma árvore de ativos, os ativos serão divididos em ativo pai e ativo 

filho, isso possibilita que exista um ativo pai “geral” e vários outros ativos filhos 

com sub ativos. 

A árvore de ativos é dividida em níveis (máximo 8), então é possível que 

uma sala seja “ativo filho” de um andar, que é “ativo filho” de um prédio”, que é 

“ativo filho” de uma unidade fabril, que é “ativo filho” de uma planta de 

unidades, que é “ativo filho” de uma cidade, que é “ativo filho” de um estado. 

Após a definição de níveis, o responsável pela alimentação do sistema 

deverá definir a tag, ou seja, a nomenclatura da área, de acordo com o padrão 

do sistema é composto de 4 – 3 letras sempre em maiúsculo, há no sistema um 

local para a descrição de cada tag, o que possibilita a qualquer pessoa que não 

seja familiarizada com o sistema reconhecer e localizar a área na planilha de 

programação. 

Depois disso é necessário cadastrar os procedimentos, ou seja, as 

atividades que deverão ser executadas, cada procedimento também terá uma 

nomenclatura própria (código) de acordo com os padrões do sistema composto 

por 2 letras e 3 números. 

Feito isso, o terceiro passo é  ligar as atividades às suas respectivas 

áreas, e nesse momento, entra a periodicidade. Neste momento também é 

imprescindível a colaboração da liderança para definição da “data de início” e 

isso pode ser com base num planejamento feito logo após o levantamento ou 

com base nas últimas datas de execução. O sistema ainda possibilita a 

restrição de dias da semana, ou seja, se a equipe não trabalha aos domingos 

exclui-se o domingo, de modo que nenhuma programação cairá neste dia. Da 

mesma forma é possível excluir horários, caso no planejamento sejam 

definidos horários para a realização da atividade. 

Depois de ligados esstes pontos, podemos ainda inserir informações 
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adicionais, como, pessoa responsável pela execução da limpeza, produto 

específico para a atividade, tempo de execução, e procedimentos que fazem 

parte da atividade. 

Todos esses dados são colocados numa planilha em excel chamada 

“planilha de parametrização” e após conferidos e consolidados são exportados 

para o sistema. Após isso pode-se gerar uma programação. 

 

Figura 2 – Planilha de Parametrização 

 

 Para início da adaptação, os recursos necessários podem ser obtidos 

sem custo para o cliente e para o prestador, pois os levantamentos podem ser 

feitos pela liderança sob orientação de qualquer pessoa com conhecimento do 

sistema. 

Neste caso, o recurso inicial é apenas mão de obra, que não precisa ser 

treinada no sistema, precisa estar apenas familiarizada com o cliente e o 

escopo do contrato. 

A alimentação da planilha segue o mesmo princípio, visto que na mesma 

há um guia de preenchimento, o que a torna bem intuitiva e compreensível. 

O recurso que gerará custo será a aquisição do sistema, que é on line e 

não requer requisitos especiais para sua operação, tendo como única exigência 

ser aberto através do navegador Internet Explorer. 
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Figura 3 – Tela Sistema Prisma³ - SistePlant 

 

Após a implantação do sistema somente será necessário material de 

impressão para as programações. 

Opcionalmente, poderão ser utilizados tablets para a liderança, que após 

a supervisão da atividade dará baixa na ordem de segurança e poderá também 

fazer check lists de verificação no sistema. 

 

Resultados  

 

Com todos os dados transportados foram geradas três programações 

para uma semana, uma para cada turno de trabalho, os supervisores 

receberam as programações e repassaram para os encarregados. 

Na primeira semana notou-se que, os supervisores e encarregados ainda 

estavam se habituando ao novo sistema, o cliente recebeu positivamente, já 

que ele também poderia acompanhar e fiscalizar melhor a execução de 

atividades. 

A partir da segunda semana, foram geradas as programações e foram tomados 

os tempos das atividades da liderança, durante toda a semana notou-se que o 

supervisor e a liderança, após a aplicação do DDS já seguiam para a 

separação de materiais e em seguida para a execução das atividades, o 

levantamento de atividades foi eliminado, pois já tinham conhecimento das 

atividades programadas para aquele dia.  
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Outro resultado obtido não considerado no início do estudo foi o reflexo na 

provisão de materiais, já que, com a programação em mãos a liderança 

também solicitava ao almoxarifado o que iria utilizar com antecedência, 

eliminando a possibilidade de não execução de uma atividade por falta de 

produto ou quebra de equipamento.  

 Os resultados dos tempos tomados são demonstrados no gráfico abaixo: 

 

Figura 4 – Tempos das atividades em minutos, após implantação do sistema. 

            

 

Nota-se redução de 1 hora e 20 minutos/dia em média no trabalho da 

liderança, cerca de 70% de redução no tempo, que representa ganho de 15% 

na sua carga horária (considerando carga horária de 8 horas/dia). 

 

Considerações finais 

 

 Através deste estudo, verificou-se a importância do planejamento e da 

implantação de sistemas para otimização também de atividades que, até então, 

são negligenciadas no que se refere a produtividade. 

Por meio de um planejamento eficaz é possível aumentar a produtividade, 

facilitar o trabalho das equipes, melhorar a verificação das atividades 

executadas uma vez que a liderança, com seu tempo com outras atividades 

reduzido, pode fiscalizar melhor o que foi realizado. 

 Esse tempo também pode ser utilizados para treinamentos de 
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especialização, atendimento a outras demandas do cliente, e melhor 

verificação e correção das atividades executadas. 

 Por outro lado, a empresa ganha em satisfação do cliente, liderança 

mais qualificada, colaboradores melhor posicionados e cientes da importância 

de seu trabalho e de como executá-lo. 

 Por fim, a empresa alcança diversos objetivos através de aplicação de 

ferramentas simples e de fácil utilização, permitindo a expansão do conceito 

para outras áreas. 
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