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O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT fornece soluções de informação tecnológica sob medida, relacionadas aos
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Solução apresentada
Introdução
O transporte de mudanças é uma atividade que permite maior sofisticação, apesar de
existirem os mais variados tipos de serviços no mercado. As empresas mais sofisticadas
oferecem caminhões modernos com equipamentos para içar caixas, móveis, utensílios
pesados, pianos e etc. Existem também as empresas que oferecem a possibilidade de
guardar temporariamente o conteúdo da mudança, possibilitando o ajuste de agenda da
família, ou empresa que contratar o serviço (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, [201-?]).
O empreendimento de transporte de mudanças envolve muita responsabilidade e
compromisso, pois o conteúdo transportado, possui, além do seu valor patrimonial ,também,
o valor afetivo envolvido. Por isso, a equipe de mudanças deve estar muito bem preparada
para se relacionar com os clientes e passar credibilidade e confiança no serviço a ser
prestado (SEBRAE, [201-?]).
Procedimentos para embalagem de móveis e utensílios domésticos em mudança
Segundo Novo Horizonte [201-?], a metodologia de trabalho utilizada na fase da mudança
onde o mobiliário e utensílios domésticos serão preparados para embalagem e transporte,
sendo que deverão ser envolvidos em papel e ou filme de plástico bolha e embalados em
caixas de papelão ondulado duplo e fechadas com fita adesiva larga. Os tipos de utensílios
deverão receber um acondicionamento diferenciado:
•

Louças diversas: deverão ser envolvidas em 2 ou 3 folhas de papel e colocadas
dentro das caixas (pequenas), de modo a formar um embrulho macio, para que,
quando manuseadas, as peças não se toquem;

•

objetos de cozinha: deverão ser embrulhados em papel ondulado e colocados dentro
das caixas;

•

quadros: deverão ser protegidos frontalmente com papelão e envolvidos com filme
de plástico bolha;

•

vestuário: as roupas deverão ser colocadas em caixas próprias. As roupas
penduradas, deverão ser colocadas em caixas próprias para cabides ;

•

utensílios de cama, mesa e banho (camisolas, toalhas, cobertores etc): deverão ser
colocadas em caixas de maiores dimensões, pois o peso neste caso não é problema;

•

livros, cd’s, brinquedos e etc.: deverão ser colocados em caixas, e nos casos que
seja necessário proteção especial, para alguns objetos, deverão ser embrulhados em
filme de plástico bolha e papel;

•

cortinas em tecido: deverão ser retirados, dobrados e embalados em caixas;

•

luminárias: deverão ser retiradas e acondicionadas em caixas ou outro material
próprio de proteção. No caso de lustres mais frágeis, sugere-se que deverão ser
desmontados e manuseados pelos técnicos que procederam a sua montagem.

•

mobiliário: deverá ser desmontado apenas o mobiliário necessário para melhor
manuseamento e acondicionamento. O mobiliário de maiores dimensões deverá ser
envolvido com papel ondulado e/ou filme de plástico bolha. Na descarga, no destino
da mudança, o mobiliário deverá ser remontado nos locais indicados pelo cliente.
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Conclusões e recomendações
Em nossas pesquisas, não encontramos documentação técnica sobre a operação
sistematizada de uma empresa de mudanças, mas conseguimos informações de outras
empresas do ramo.
Para mais informações, sugere-se o contato com as instituições abaixo listadas, que
poderão complementar o assunto de seu interesse:
Fluxo Consultoria – Empresa Jr. de engenharia da UFRJ
Prédio do centro de tecnologia, Bloco A, 2º andar, Cidade universitária
CEP: 21941-590 Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 3938-7294
E-mail: <fluxo@poli.ufrj.br>
Site: <http://fluxoconsultoria.poli.ufrj.br/>. Acesso em: 31 jan. 2018.
Meta Consultoria – Empresa Jr. de engenharia e gestão de negócios da UFF
Rua Passo da Pátria, 156, bloco E, sala 217, São Domingos,
CEP: 24210-240 Niterói, RJ
Telefone: (21)2629 5586 / 2629 5587
E-mail: <contato@metaconsultoria.com>
Site: <http://www.metaconsultoria.com>. Acesso em: 31 jan. 2018.
Empresa JR PUC-Rio
Rua Marquês de São Vicente, 225
Instituto Gênesis, sala 16A - PUC-Rio
Gávea - Rio de Janeiro/RJ
Tel.:(21) 3527-1781 / 3527-1782
E-mail: faleconosco@empresajunior.com.br
Site: <http:<//www.empresajunior.com.br/>. Acesso em: 31 jan. 2018.
O SBRT não se responsabiliza pelos serviços a serem prestados pelas
empresas/profissionais indicados. A responsabilidade pela escolha, o contato e a
negociação caberão totalmente ao cliente, já que o SBRT apenas efetua indicações de
fontes encontradas em provedores públicos de informação.
O SBRT não tem qualquer vínculo ou responsabilidade quanto à idoneidade das empresas
citadas. É de responsabilidade de cada cliente, a realização do contato direto com as
empresas, para informações complementares às suas necessidades.
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