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RESUMO 

A fim de reduzir os custos de logística dentro do canteiro, várias empresas têm optado pela 

mecanização do transporte, com a utilização de equipamentos de pequeno, médio e grande 

porte, desde simples guinchos, a guindastes fixos com alcance de centenas de metros de 

altura. Porém, esta mecanização exige novos critérios de planejamento, que se não praticados, 

implicam na utilização ineficiente desses equipamentos. Este trabalho portanto, tem o objetivo 

de identificar falhas dos processos de execução na construção civil, relacionadas à logística de 

transporte e abastecimento de materiais dentro do canteiro de obra. O trabalho desenvolveu-se 

a partir do estudo de caso de uma obra residencial (condomínio vertical), situada na cidade de 

Goiânia. O estudo restringiu-se à etapa de execução da estrutura da obra (alvenaria estrutural), 

com foco na utilização de um guindaste fixo (grua) para transporte de materiais. Para a 

avaliação da logística do canteiro, foram considerados 3 fatores: organização do canteiro, 

equipamentos de apoio e produtividade da mão de obra. As observações e levantamentos 

realizados permitiram identificar perdas por estoque disponível, perdas por transporte, perdas 

por movimentação, e perda de tempo disponível (espera). Todas as perdas identificadas 

implicam em custos adicionais, que normalmente não são previstos no orçamento, e implicam 

em prejuízo para as empresas A produção abaixo do potencial gera atraso na execução dos 

serviços, que gera atraso no cronograma e na entrega da obra, e consequentemente se torna 

um marketing negativo para a empresa, ampliando os danos financeiros. 

Palavras-chave: Logística. Perdas. Alvenaria estrutural. Grua.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos 10 anos o Brasil tem experimentado um crescente aumento nas 

atividades econômicas da Indústria da Construção Civil (IBGE, 2013). Tal crescimento, 

impulsionado por uma série de programas governamentais, refletiu principalmente no setor 

imobiliário. Os principais propulsores desse crescimento foram o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), com o objetivo de priorizar e acelerar obras de infraestrutura em 

rodovias, hidrovias, portos, ferrovias, habitação, saneamento, energia, gás, entre outros, tanto 

para projetos em andamento como para novos projetos; e o Programa Minha Casa Minha 

Vida,  criado em 2009 com o objetivo de viabilizar a construção de 1 milhão de moradias (o 

déficit habitacional na época era de 7,2 milhões de moradias), aplicando cerca de R$ 34 

bilhões provenientes de recursos da União e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). Além desses programas e de suas versões posteriores, foram criados incentivos 

fiscais, com redução de Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) de materiais de 

construção e aumento do crédito imobiliário (BREITBACH, 2009). 

Todos esses fatores aqueceram a construção civil e o mercado imobiliário, 

despertando a atenção das construtoras para áreas até então não visadas, criando novos 

mercados potenciais e, principalmente, estimulando o surgimento de novas empresas para o 

setor, aumentando cada vez mais a concorrência. 

Um mercado com um grande número de empresas e uma grande variedade de 

produtos disponíveis faz com que muitas vezes o foco seja o cliente, e não o produto, e 

dispostos a satisfazer esse cliente a qualquer custo, essas empresas comprometem sua 

produção, incidindo em custos que poderiam ter sido evitados. 

A crescente concorrência desperta, contudo, a consciência de que qualquer falha, 

por menor que seja, se evitada, se torna um diferencial e um ponto positivo para a empresa. A 

necessidade de identificar as falhas do processo e otimizar a produção, associada aos também 

crescentes avanços tecnológicos e custo de mão de obra qualificada, tem fortalecido o 

conceito de "indústria" na construção civil, e tornado mais atraente a mecanização dos 

serviços e consequente racionalização da obra. 
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Porém, um dos grandes desafios da construção civil, e que representa parte 

significativa do custo da obra, está relacionado ao deslocamento de materiais e pessoas dentro 

do canteiro. Apesar do crescimento e constante desenvolvimento do setor, a construção civil é 

uma indústria em que a produção se desloca em torno do produto, e isso invariavelmente gera 

uma série de deslocamentos. Além disso, no Brasil boa parte dos processos executivos 

utilizados ainda são basicamente artesanais, o que implica na manipulação de uma série de 

matérias primas, que por sua vez, estão sujeitas aos deslocamentos citados. Deslocamentos 

esses que, a priori, são realizados por mão de obra humana. Toda essa preocupação com 

transporte de materiais e pessoas faz parte da logística da obra. 

A fim de reduzir os custos de logística dentro do canteiro, várias empresas têm 

optado pela mecanização do transporte, com a utilização de equipamentos de pequeno, médio 

e grande porte, desde simples guinchos a guindastes fixos com alcance de centenas de metros 

de altura. 

Porém, apesar da boa intenção em melhorar os processos, grande parte das 

empresas não tem plena consciência dos reais benefícios e/ou prejuízos que estão envolvidos 

na utilização desses equipamentos. 

Este trabalho, portanto, tem o objetivo de avaliar perdas relacionadas à logística 

de transporte e abastecimento de materiais dentro do canteiro de obra. Por meio de um estudo 

de caso, o estudo restringiu-se à etapa de execução da etapa de alvenaria estrutural, com foco 

na utilização de um guindaste fixo (grua) para transporte de materiais. 

A condução do caso ocorreu em uma obra residencial tipo condomínio vertical, 

situada na cidade de Goiânia.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica aborda a evolução das teorias de administração da 

produção e o conceito de logística, tanto do ponto de vista teórico como prático, aplicada à 

construção civil. Serão tratados também os itens que compõem o custo logístico, e como 

pode-se definir o desempenho logístico através de indicadores. 

2.1. A EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E A 

CONSTRUÇÃO ENXUTA 

As teorias de administração e gerenciamento da produção sempre estiveram 

intimamente relacionadas com o trabalho nas indústrias, principalmente a partir da Segunda 

Revolução Industrial, com um foco especial na Indústria Automobilística. A construção civil 

por sua vez, mesmo sendo tratada como uma indústria, não absorveu da mesma forma que as 

demais os novos conceitos de administração e produção. Porém, o crescimento do mercado e 

o aumento da concorrência entre as empresas faz com que, inevitavelmente, essas teorias 

sejam buscadas pela construção civil a fim de maximizar a eficiência produtiva do setor 

(ALVES, 2000). 

Surge então o conceito de Construção Enxuta (Lean Construction), baseado 

principalmente no conceito de Produção Enxuta (Sistema Toyota de Produção), e que se 

apresenta como uma teoria para a construção civil, embora ainda em formação (ALVES, 

2000). 

"Os conceitos sobre novas formas de gerenciamento da produção, advindos do setor 

automobilístico, passaram a permear vários outros setores, dentre eles o setor da 

construção civil, o qual teve no trabalho seminal de KOSKELA (1992) os 

fundamentos para o surgimento de uma teoria na construção civil. Segundo esse 

autor, a construção civil não tem uma teoria que explique os seus processos" 

(ALVES, 2000, p.23). 

A evolução das teorias da administração, com foco no gerenciamento da 

produção, deu origem ao conceito de Construção Enxuta, a partir das teorias de Taylor, Ford e 

do Sistema Toyota (ALVES, 2000). 
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2.1.1. Taylor 

Segundo Chiavenato (2003) a Administração Científica foi iniciada pelo 

engenheiro americano Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915), a partir da aplicação de 

métodos da ciência (observação e mensuração) aos problemas encontrados. A teoria do 

engenheiro baseia-se nos seguintes princípios: 

• planejamento - definir cientificamente o modo de execução de cada tarefa 

• preparo - selecionar cientificamente cada trabalhador e capacitá-lo; 

• controle - controlar e cooperar com os trabalhadores para que o trabalho se efetue 

como planejado e 

• execução - dividir trabalho e responsabilidade entre a gerência (planejamento e 

supervisão) e os trabalhadores (execução), segundo suas capacidades. 

Taylor desenvolveu o conceito de Organização Racional do Trabalho (ORT), 

observando que os operários aprendiam suas tarefas através da observação do trabalho de 

outros, e com isso, um mesmo trabalho era realizado de maneiras diferentes, com a utilização 

de ferramentas diferenciadas. Taylor viu a necessidade de substituir métodos rudimentares por 

métodos científicos, racionalizando o trabalho (CHIAVENATO, 2003). 

Segundo Chiavenato (2003) os principais aspectos da ORT são: 

• Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos; 

• Fadiga humana; 

• Divisão do trabalho e especialização; 

• Desenho de cargos e tarefas; 

• Incentivos salariais e premiação; 

• Homo economicus: as recompensas salariais influenciam nos esforços do trabalho; 

• Condições ambientais de trabalho; 

• Padronização de métodos e máquinas; 

• Supervisão funcional. 
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2.1.2. Ford 

No início, a Ford trabalhava de modo artesanal (1908). O trabalhador era 

especializado em sua função, mas tinha que ‘correr’ a fábrica para buscar as peças no estoque 

e trazer ao seu posto de trabalho. Ford fez com que as peças fossem entregues em cada posto 

de trabalho, de modo que o tempo de conclusão do serviço fosse notadamente diminuído. 

Porém, ainda assim o operário, após acabar seu serviço em um carro, tinha que andar até o 

próximo. A movimentação consumia tempo e desgaste do operário (CHIAVENATO, 2003). 

"Entre 1905 e 1910, Ford promoveu a grande inovação do século XX: a produção 

em massa. Embora não tenha inventado o automóvel nem mesmo a linha de 

montagem, Ford inovou na organização do trabalho: a produção de maior número de 

produtos acabados com a maior garantia de qualidade e pelo menor custo possível" 

(CHIAVENATO, 2003, p.65). 

Segundo Chiavenato (2003), em 1914 Ford implantou a linha de montagem 

móvel, que trazia como benefícios: 

• Maior velocidade da produção, 

• Melhor qualidade, 

• Diminuição dos custos de estoque, 

• Maior fabricação, menor preço do produto, 

• Manual do produto, 

• Adotou carga de trabalho de 8 horas/dia, 

• Duplicou os salários (aumenta o mercado consumidor, inclusive de seus produtos)  

• Sua empresa tornou-se padrão.  

Para obter um esquema caracterizado pela aceleração da produção por meio de um 

trabalho ritmado, coordenado e econômico, Ford adotou três princípios básicos 

(CHIAVENATO, 2003): 

• Intensificação: diminuir o tempo de duração com a utilização imediata dos 

equipamentos e matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado; 

• Economicidade: reduzir ao mínimo o volume do estoque da matéria-prima em 

transformação, fazendo com que o automóvel fosse pago à empresa antes de vencido o 
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prazo de pagamento dos salários e da matéria-prima adquirida. A velocidade de 

produção deve ser rápida; 

• Produtividade: aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período 

por meio da especialização e da linha de montagem. 

2.1.3. O Sistema Toyota de Produção (TPS) 

O Toyotismo ou Sistema Toyota de Produção (TPS) é um sistema baseado na 

total eliminação dos desperdícios (ALVES, 2000). 

O TPS baseia-se no fato de que quanto menor uma operação, tanto mais rápido ela 

será executada (CHIAVENATO, 2003). 

Também conhecido como Produção Enxuta, o TPS surgiu por volta da década de 

50, após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial (1945), em meio às restrições 

internas do país e às exigências competitivas do mercado internacional. Na época, a 

produtividade da Industria Automobilística dos Estados Unidos era muito maior que a 

japonesa, e o presidente da Toyota, Toyoda Kiichiro, a fim de salvar o setor no país, 

estabeleceu a meta de alcançar os EUA em 3 anos. Foi quando Taiichi Ohno, considerado o 

maior responsável pela criação do TPS, começou a pensar em novas formas de gerenciar a 

produção na Toyota Motor Company. A eliminação das perdas na produção seria então o 

segredo para o aumento de produtividade almejado (ALVES, 2000). 

Segundo Antunes Junior (1995) pode-se conceituar perdas como sendo “tudo” 

(atividade ou não atividade) que gera custos porém não adiciona valor ao produto/serviço. 

Para ele, o conceito de perdas está ligado ao conceito de trabalho, que pode ser definido 

como: 

• Trabalho efetivo – é aquele no qual as atividades modificam fisicamente os 

produtos/serviços, agregando valor aos mesmos; 

• Trabalho adicional – composto por atividades que não agregam valor, geram 

custos, no entanto suportam o trabalho efetivo; 

• Perda – atividade que gera custos e não adiciona valor ao produto. 
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As perdas então são fruto do desenvolvimento do trabalho. Ohno (1997) e Shingo 

(1996b) classificam as perdas como: 

a) Perda por superprodução – pode ocorrer de duas formas:  

a. Superprodução quantitativa, na qual uma quantidade superior a necessária é 

produzida, gerando sobras de produtos; 

b. Superprodução por antecipação, quando são produzidos itens em um momento 

anterior ao necessário, gerando estoques intermediários; 

b) Perda por transporte – a sua ocorrência está relacionada à movimentação de 

materiais que gera custos, mas não agrega valor ao produto (ANTUNES JUNIOR, 1995). A 

eliminação ou redução do transporte deve ser encarada como uma das prioridades no esforço 

de redução de custos pois, em geral, o transporte ocupa 45% do tempo total de fabricação de 

um item e as melhorias mais significativas em termos de redução das perdas por transporte 

são aquelas aplicadas ao processo de transporte, obtidas através de alterações de layout que 

dispensem ou eliminem as movimentações de material (GHINATO, 2000).  

c) Perda no processamento em si – está relacionada à realização de parcelas de 

processamento que não agregam valor ao produto final e, portanto, podem ser eliminadas sem 

afetar as características ou funções do produto/serviço (GHINATO, 1996). Shingo (1996a) 

lembra que para eliminar esse tipo de perda deve-se questionar a necessidade de fabricação de 

determinado produto, ou ainda, o método sendo empregado para produzir o mesmo.  

d) Perda por estoque disponível – apesar de ser utilizado para amortecer 

instabilidades na produção, o estoque é considerado dentro do STP como um mal absoluto 

(SHINGO, 1996b). A sua eliminação pode ser alcançada através da eliminação das condições 

que geram variabilidade e da produção em pequenos lotes (SHINGO, 1996a); 

e) Perda devido à produção de produtos defeituosos – é o resultado da geração de 

produtos que apresentem alguma de suas características de qualidade fora de uma 

especificação ou padrão estabelecido e que por esta razão não satisfaçam a requisitos de uso 

(GHINATO, 2000). 

f) Perda por movimento – relacionada às movimentações desnecessárias 

realizadas pelos trabalhadores no desenvolvimento dos trabalhos. Os tempos de operação 

podem ser reduzidos de 10 a 20% com a introdução de melhorias como resultado do estudo 

dos movimentos (GHINATO, 2000); 

g) Perda de tempo disponível (espera) – ocorre quando trabalhadores e máquinas 

não estão sendo utilizados de forma produtiva. É o intervalo de tempo em que nenhum 
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processamento, transporte ou inspeção é executado. Segundo GHINATO (2000), há 3 tipos 

básicos de perda por espera: 

a. Perda por espera no processo: o lote inteiro aguarda o término da operação que 

está sendo executada no lote anterior, até que a máquina, dispositivos e/ou operador estejam 

disponíveis para o início da operação (processamento, inspeção ou transporte); 

b. Perda por espera do lote: é a espera a que cada peça componente de um lote é 

submetida até que todas as peças do lote tenham sido processadas para, então, seguir para o 

próximo passo ou operação; 

c. Perda por espera do operador: ociosidade gerada quando o operador é forçado a 

permanecer junto à máquina, de forma a acompanhar/monitorar o processamento do início ao 

fim, ou devido ao desbalanceamento de operações. 

O combate às perdas visa a redução dos custos, que no STP é entendido como o 

"princípio do não-custo". Este princípio baseia-se na crença de que a tradicional equação 

Custo+Lucro = Preço deve ser substituída por Preço – Custo = Lucro. Tradicionalmente, o 

preço era definido pelo custo de fabricação e uma margem de lucro pretendida, de modo que 

os custos adicionais poderiam ser transferidos aos consumidores. No entanto, o aumento da 

concorrência e as exigências de mercado, fazem com que o mercado defina o preço do 

produto. Assim, a margem de lucro passa a depender do custo do produto. O lucro será tão 

maior quanto o quão menor for o custo. 

A análise desses diferentes tipos de perdas permite a identificação dos pontos 

onde as perdas estão acorrendo no processo e guia as ações de melhoria na busca pelo 

aumento da eficiência das operações, relacionadas ao projeto do processo produtivo (e não ao 

projeto do produto). São aspectos do chão de fábrica, que garantam a fabricação do produto 

da forma mais eficaz, e com reduzida parcela de atividades desnecessárias (ALVES, 2000).  

Essa notável reestruturação levou a Toyota ao patamar da "pós-manufatura 

enxuta" na década de 1990. Ela reduziu seus custos e eliminou impiedosamente o desperdício 

em seus processos de projeto, produção e manufatura.  

Segundo Ohno (1997) dois pilares sustentam o STP: o Just-In-Time (JIT) e a 

Autonomação, ou automação com um toque humano. 

 Autonomação 
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A autonomação visa dar inteligência às máquinas, de modo que um trabalhador 

possa supervisionar diversas máquinas, uma vez que essas sejam capazes de detectar possíveis 

falhas e possam interromper a produção de forma autônoma (SHINGO, 1996b). A condição 

fundamental deste princípio é a autonomia, do trabalhador ou da máquina, para a parada da 

linha quando os problemas ocorrem (GHINATO, 1996). 

Após a detecção e divulgação de um defeito na produção, o mesmo é analisado 

para que se encontre a raiz do problema. Ohno (1997, p.131) afirma que “a base da 

abordagem científica da Toyota é perguntar-se cinco vezes por quê sempre que se deparar 

com um problema”. 

 Just-In-Time (JIT) 

O Just-In-Time (Na hora certa, em português), é uma das filosofias da realidade 

japonesa, em meio à falta de recursos naturais e espaço. Os estoques em excesso, retrabalhos 

e refugos são alvos da constante busca pela eliminação de perdas, objetivando o aumento nos 

lucros.  

O Just-In-Time é então um meio de alcançar esse objetivo, através da produção 

com estoque zero, em que os itens necessários devem ser recebidos no tempo certo e na 

quantidade necessária, para produzir apenas o necessário naquele momento (ALVES, 2000). 

Para que o JIT funcione é utilizada uma ferramenta chamada Kanban. De acordo 

com Shingo (1996b), o kanban indica: o que, quanto e quando produzir, além de informar 

para onde devem ser levados os produtos. O kanban também controla a quantidade de bens 

atravessando a produção. Esse controle dos bens produzidos, efetuado pelo kanban evita a 

superprodução e a geração de estoques.  

"Os estoques são vistos como um problema no STP pois isolam os estágios de 

produção, e possibilitam que os estágios trabalhem de forma independente, assim sendo os 

problemas demoram a aparecer pois são amortecidos pelos estoques entre as estações de 

trabalho (SLACK et al., 2009)." 

O JIT exige o envolvimento dos operários com a melhoria contínua e o combate 

às perdas, além de uma intensa coordenação, disciplina e trabalho em equipe, pois não 

existem estoques para amortecer os impactos de problemas na produção (ALVES, 2000). 
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2.1.4. A Construção Enxuta (Lean Construction) 

Segundo ALVES (2000), a nova filosofia de produção, referente aos conceitos 

sobre novas formas de gerenciamento da produção, baseados principalmente no STP, passa a 

extrapolar os limites da indústria automobilística, permeando vários outros setores, servindo 

de base para o surgimento de uma teoria na construção civil, a partir do trabalho de Koskela 

(1992) que descreve os princípios para o projeto, controle e melhoria do fluxo do processo: 

a) Redução da parcela das atividades que não agregam valor; 

b) Aumento do valor de saída através da consideração sistemática dos requisitos dos 

clientes; 

c) Redução da variabilidade; 

d) Redução do tempo de ciclo; 

e) Simplificação através da redução do número de passos, partes e ligações; 

f) Aumento da flexibilidade de saída; 

g) Aumento da transparência do processo; 

h) Foco do controle no processo como um todo; 

i) Construção da melhoria contínua no processo; 

j) Balanceamento de melhorias nos fluxos e nas conversões; 

k) Realização de benchmarking. 

O autor traduziu as práticas desenvolvidas no STP, sempre voltadas para a 

eliminação das perdas, visando a redução dos custos, como princípios ligados ao 

gerenciamento e desenvolvimento das atividades do sistema, que podem ser aplicados à 

disciplina de gerenciamento da construção, desde a concepção e projeto da edificação, 

passando pelo planejamento e construção, até a entrega do produto final ao cliente (ALVES, 

2000). 

2.1.5. A Construção Enxuta e a Gestão dos Fluxos Físicos 

Baseando-se nos conceitos e princípios da nova filosofia de produção, observa-se 

a importância que deve ser dada aos fluxos de materiais e mão-de-obra dentro do ambiente de 

produção. Esses fluxos são chamados de fluxos físicos para diferenciá-los do fluxo 

informação (ALVES, 2000). 
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Alves (2000) entende a gestão dos fluxos físicos como sendo o planejamento e 

controle desses fluxos associados à realização das tarefas da produção e os divide em fluxo de 

materiais e fluxos de mão de obra. 

Com relação ao fluxo de materiais, verifica-se a necessidade de: 

• Planejamento da aquisição; 

• Alocação temporal e espacial; 

• Distribuição/movimentação dos materiais no canteiro e nos postos de trabalho; 

• Controle da sua utilização dentro de cada processo. 

A gestão do fluxo de mão-de-obra engloba: 

• Designação das tarefas para as equipes; 

• Consideração da melhor seqüência de execução do processo, respeitando-se os 

requisitos técnicos; 

• Continuidade do processo; 

• Capacidade produtiva das equipes; 

• Carga de trabalho a ser designada para as mesmas e o efeito aprendizado; 

• Restrições de tempo e espaço e 

• Controle do desenvolvimento das tarefas, as quais devem ser comparadas como os 

ritmos (quociente entre unidade de produção e unidade de tempo) especificados para 

cada processo. 

Assim como no STP, o principal objetivo da gestão dos fluxos físicos é a 

eliminação ou redução das perdas nos processos. Para tal é utilizado o princípio da 

transparência. 

A transparência pode ser definida como a habilidade de um processo produtivo 

(ou suas partes) em se comunicar com as pessoas” (SANTOS et al., 1998). A transparência 

constitui-se em um passo fundamental na busca pela excelência nos sistemas produtivos 

(GALSWORTH, 1997). Contudo, esse princípio é pouco aplicado na construção civil, quando 

comparado com os demais setores da indústria (SANTOS et al, 1998). No STP, por exemplo, 

Ohno (1997) salienta que “nas linhas de produção em que se usa o Sistema Toyota de 
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Produção, o controle visual, ou gerenciamento pela visão, é obrigatório”, os erros devem 

aparecer para todos" (ALVES, 2000). 

Os problemas e limitações dos processos e operações são expostos, e identificados 

através da observação, para consequentemente poderem ser solucionados, resultando na 

eliminação das perdas existentes nos fluxos, através do melhor planejamento e controle dos 

mesmos (KOSKELA, 1992). Através da observação pode ser possível: 

(a) a identificação da parcela de atividades que não agregam valor ao produto 

final; 

(b) a identificação dos requisitos dos trabalhadores para a realização das 

atividades (os clientes internos devem ter suas necessidades analisadas para que possam 

executar suas atividades da melhor forma possível); 

(c) a análise da variabilidade existente no processo; 

(d) possibilidade de minimização de passos nos processos e operações. 

O princípio da transparência confere visibilidade à produção e possibilita a 

identificação das perdas, podendo contribuir para a melhoria de dois fatores: 

• Terminalidade: consiste na finalização dos processos e operações sem a 

necessidade de retrabalhos ou arremates que exigem visitas posteriores por parte de 

uma equipe ao mesmo posto de trabalho, prolongando o tempo de realização de uma 

tarefa, sendo de grande importância para a continuidade dos processos e operações. 

• Continuidade: refere-se à realização de processos e operações sem paralisações, 

de forma que ocorra um fluxo contínuo de atividades sendo realizadas ao longo do 

tempo. 

Uma forma de dar visibilidade à produção é a representação dos requisitos 

espaciais e temporais do ambiente de trabalho. Para Koskela (1992) o princípio da 

transparência pode ser aplicado na construção civil através das seguintes abordagens: 

a) Estabelecimento de um programa básico de manutenção para eliminar a desordem; 

b) Utilização de sinalização e layout adequados para tornar o processo diretamente 

observável; 
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c) Utilização de medições para tornar atributos da produção visíveis; 

d) Incorporação de informações do processo nas áreas de trabalho, ferramentas, 

contêineres, 

e) Materiais e sistemas de informação; 

f) Utilização de controles visuais para habilitar qualquer pessoa a reconhecer de forma 

imediata os padrões e os desvios; 

g) Redução das interdependências das unidades de produção. 

Vários conflitos de tempo e espaço podem ocorrer no desenvolvimento das tarefas 

diárias. Rileye e Sanvido (1995) apud Alves (2000) identificam diferentes tipos de espaços 

requisitados pelas atividades (para cada tipo devem ser identificadas suas características que 

irão determinar o tipo de conflito):  

• Elementos do trabalho, 

• Layout da área, 

• Área de descarregamento, 

• Caminho do material, 

• Caminho das pessoas, 

• Área de estocagem, 

• Área de montagem, 

• Área de pré-fabricação, 

• Área de trabalho,  

• Área de ferramentas e equipamentos,  

• Área de entulho, 

• Área protegida e 

• Área de risco.  

"Na construção civil, devido à falta de organização dos canteiros, materiais são 

desperdiçados e uma preciosa parcela do tempo é gasta pelos operários, devido à 

esperas e deslocamentos na busca por materiais, ferramentas, equipamentos e 

informações não disponíveis no posto de trabalho” (SANTOS, 1995; SANTOS et 

al., 1999; SOIBELMAN, 1993 apud ALVES, 2000). 
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2.2. LOGÍSTICA 

"Segundo o pensamento do estudioso de logística Ulze (1974), a logística existe 

desde os tempos mais remotos das atividades produtivo-comerciais, quando o homem 

primitivo produziu no próprio local mais do que poderia consumir" (VIEIRA, 2006, p.17). 

Para Vieira (2006) a logística sempre existiu. A partir do momento em que surge a 

necessidade de qualquer tipo de transporte, armazenagem ou comunicação, a logística está 

presente, mesmo que não houvesse sido estabelecida nenhuma relação comercial entre os 

agentes envolvidos. 

De acordo com a conceituação formal, encontrada nos dicionários atuais, a 

palavra logística faz parte da arte militar, e está relacionada ao planejamento, transporte e 

suprimento das tropas. Durante a Segunda Guerra Mundial a logística tinha o papel de 

garantir que tudo (suprimentos, equipamentos, tropas) estivesse no lugar certo e na hora certa. 

Apesar da aparente distância da realidade militar em operação com a realidade do dia a dia da 

população, a importância estratégica da logística foi percebida e aos poucos absorvida pelas 

empresas dos mais diversos sistemas produtivos e empresariais. 

Dada essa importância, a logística recebeu conceituações técnicas, apresentadas 

por diversos estudiosos, tornando o conceito mais abrangente. Dentre os diversos exemplos, 

Vieira (2006, p.19) cita: 

"A logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e 

armazenagem de materiais, peças e produtos acabados com o fluxo de informações 

associado através da organização e seus canais de marketing, de modo a poder 

maximizar as lucratividades presente e futura através do atendimento dos pedidos a 

baixo custo" (CHRISTOPHER, 1999 apud VIEIRA, 2006). 

Esse conceito no entanto é recente. Inicialmente a logística praticada pelas 

empresas se referia basicamente à distribuição física e à distribuição dos produtos acabados. 

Segundo Vieira (2006), o Conselho de Administração Logística (Council of Logistic 

Management), maior entidade no assunto, localizado nos EUA, quando foi fundado em 1960 

se chamava Conselho Nacional de Distribuição Física (National Council of Physical 

Distribution), e assim permaneceu até 1985 (MOURA,1998 apud VIEIRA, 2006). 
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Atualmente o conceito considera a logística integrada, ou seja, a coordenação das 

diversas atividades que constituem uma Cadeia de Suprimentos.  

"A Cadeia de Suprimento (Supply Chain), segundo a Associação Brasileira de 

Movimentação e Logística - ABML, é o conjunto de organizações que se inter-

relacionam, criando valor na forma de produtos e serviços, desde os fornecedores de 

matéria-prima até aquele que irá consumir o produto final" (VIEIRA, 2006, p.21). 

Uma Cadeia de Suprimentos envolve três fatores: 

 Administração de materiais (Logística de suprimentos): inclui as fontes primárias 

e os fornecedores; 

 Produção (Logística da produção): inclui a manufatura ou produção; 

 Distribuição física (Logística de distribuição): inclui o distribuidor e o consumidor 

final. 

2.3. LOGÍSTICA NO CANTEIRO 

Culturalmente, a construção civil no Brasil tem sido baseada na experiência dos 

profissionais da área, desde encarregados a engenheiros. 

Mesmo com o crescimento do setor, e consequente aumento da competitividade, a 

preocupação com prazos, retrabalho e desperdícios ainda não condiz com a realidade que se 

espera de uma indústria. São itens que podem representar um diferencial para as empresas 

principalmente em relação à redução de custos, mas que não eram muito valorizados e mesmo 

hoje ainda há muito o que melhorar. 

Uma boa logística no canteiro deve ser pensada junto com o planejamento da 

obra, que deve ser contínuo. O canteiro é um espaço dinâmico, em constante modificação ao 

longo do período de execução da obra, e a logística que se aplicava no início da obra 

provavelmente não atenderá mais às necessidades existentes após 6, 12, 24 meses ou mais. 

Alguns serviços acabam, outros se iniciam. A quantidade de mão de obra já não é 

a mesma. O espaço disponível pode ser maior ou menor.  
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"Uma das falhas mais comuns é quando se faz um plano em etapa inicial da obra e 

depois não se mexe mais nisso. O processo logístico deve ser atualizado várias 

vezes. É preciso pensar no geral, o layout, o fluxo de materiais, as instalações 

provisórias e de segurança, a sinalização, a utilização de elevadores e gruas" 

(CUNHA, 2013). 

As particularidades de cada obra exigem do planejamento do canteiro que a 

logística e o layout sejam pensados considerando cada uma dessas particularidades. Não há 

um padrão que irá atender a todos os canteiros. Cada obra equivale a uma indústria, que 

possui um processo de produção próprio, mas que produzirá uma quantidade pré estabelecida 

do produto a ser vendido, e finalizada essa produção a indústria será fechada. 

Outro fator extremamente importante é o envolvimento da empresa/obra com os 

fornecedores. Em geral a construção civil trabalha com uma variedade muito grande de 

materiais e serviços, e a qualidade dos insumos, prazos de entrega e condições de entrega 

impactam diretamente no desempenho logístico do canteiro. 

Materiais de baixa qualidade geram retrabalhos, desperdício ou até mesmo atrasos 

provocados pela troca dos itens não conformes. 

Atrasos na entrega comprometem o planejamento da obra e a pouca 

disponibilidade de entrega pode gerar a necessidade de estoques maiores, dificultando a 

logística. 

As condições de entrega podem e devem facilitar os processos no canteiro. As 

quantidades entregues devem condizer com a capacidade de estoque da obra e o 

armazenamento dos materiais deve estar de acordo com os recursos disponíveis. Obras que 

dispõem de equipamentos como gruas, paleteiras, manipuladores telescópicos, dentre outros, 

devem priorizar a entrega dos materiais paletizados. 

Para Sobral (2013), há dez princípios da logística na construção civil que devem 

ser seguidos a fim de evitar atrasos e gastos desnecessários: 

1. Planejar; 

2. Padronizar; 

3. Integrar a movimentação dos materiais e dos sistemas de informação com os 

prestadores de serviços e os supridores da obra; 
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4. Simplificar, para evitar desperdício; 

5. Explorar a força da gravidade; 

6. Controlar o processo e materiais; 

7. Respeitar a segurança do trabalhador; 

8. Mecanizar e automatizar; 

9. Criar, sem menosprezar as técnicas consagradas; 

10. Priorizar a sustentabilidade.  

2.4. COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS LOGÍSTICOS 

Em um ambiente competitivo, é fundamental que as empresas tenham 

conhecimento dos custos que envolvem os processos produtivos, assim como os índices de 

eficiência e produtividade desses processos, que estão diretamente relacionados aos custos. 

Segundo Coelho (2013), para obter vantagem competitiva deve-se reduzir os custos sem 

perder a competitividade, meta que pode muito bem ser alcançada com um bom desempenho 

logístico. 

Porém, muitas empresas não consideram os custos logísticos envolvidos nos 

processos, restringindo a informação apenas aos custos do produto, que envolvem 

basicamente materiais e mão de obra, o que gera uma informação defasada, uma vez que os 

custos logísticos representam parcela significativa da produção. 

Mesmo quando considerado, o custo logístico obtido pode não ser representativo. 

Como envolve todas as etapas do processo (desde a matéria prima à entrega do produto ao 

cliente), há muitas variáveis que devem ser consideradas na composição desse custo. O 

transporte é o principal componente logístico, e muitas vezes é o único item considerado, mas 

há outros itens que devem ser analisados. 

"Custos logísticos não se resumem apenas a transporte, apesar de se observar que o 

mesmo possui o maior impacto, existem vários custos que se podem relacionar: 

custo de armazenagem e movimentação, de embalagens, de manutenção de 

inventários, custos de tecnologia de informação, custos tributários, custos de setup, 

custos decorrentes de nível de serviços e custos de administração" (COELHO, 

2013). 
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Para Coelho (2013), a obtenção correta desses componentes do custo logístico 

pode ser obtida através da implantação do sistema de custeio baseado em atividade (Activity 

Based Costing - ABC). A diferença básica entre o sistema tradicional de custeio e o ABC está 

na forma de apurar os custos. No primeiro sistema alguns custos, como os indiretos por 

exemplo, são apurados e distribuídos igualmente entre os produtos. Já no sistema ABC, os 

custos são apurados, porém são distribuídos de forma proporcional à contribuição que tem em 

cada atividade. Dessa forma obtém-se uma composição real dos custos, permitindo que a 

tomada de decisões seja feita de forma assertiva. Tal resultado é fundamental para se obter a 

real dimensão do custo logístico nas atividades de uma empresa e influenciar a tomada de 

decisão. 

2.5. DESEMPENHO LOGÍSTICO 

Segundo Grudtner (2005), uma forma de determinar os valores resultantes da 

atividade logística é medindo seu desempenho. Para realizar esse processo de avaliação de 

desempenho deve-se primeiro identificar os indicadores a serem avaliados. Esses indicadores 

então são comparados com valores de referência. 

"Do modelo de Bowersox e Closs (2001 apud Grudtner, 2005), um ponto a ser 

destacado é a definição das categorias das medidas de desempenho logístico, (...) do 

modelo de Rey (1999) adotou-se a estrutura em forma de matriz, onde a autora 

define os indicadores de desempenho de acordo com o processo (armazenagem, 

transporte e distribuição, etc.) e com os elementos competitivos (custo, 

produtividade, etc.)" (GRUDTNER, 2005, p.67). 

Dentre os diversos processos desenvolvidos pelos operadores logísticos 

(Prestadores de Serviços Logísticos - PSL), o autor destacou cinco: Transporte, 

Armazenagem, Manuseio, Informação e Consultoria. Os indicadores utilizados por sua vez 

foram classificados em cinco categorias: Custo, Ativos, Produtividade, Qualidade e Tempo. 

Assim foi composta sua matriz de indicadores (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 - Matriz de Indicadores (GRUDTNER, 2005) 

 

No total o autor identificou 124 indicadores. Alguns exemplos de indicadores para 

os processos de transporte são: 

 Custo (TC) 

 Custo por volume (tonelada) coletado [R$ / volume (tonelada)] 

 Custo por volume (tonelada) transferido [R$ / volume (tonelada)] 

 Custo por volume (tonelada) distribuído [R$ / volume (tonelada)] 

 Custo do Km percorrido em atividade de coleta [R$ / Km] 

 Custo do Km percorrido em atividade de transferência [R$ / Km] 

 Custo do Km percorrido em atividade de distribuição [R$ / Km] 

 Ativos (TA) 

 Capital investido em ativos de distribuição (veículos e equipamentos) [R$] 

 Produtividade (TP) 

 Taxa de ocupação da capacidade de carga dos veículos utilizados para coleta 

[Volume coletado / Capacidade de carga] 

 Qualidade (TQ) 

 Índice de avarias no subprocesso de distribuição [Volumes avariados / 

Volumes distribuídos] 

 Tempo (TT) 

 Tempo médio de trânsito para distribuição [horas ou dias] 
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O autor ressalta que deve-se filtrar os indicadores a serem analisados, de acordo 

com o objetivo da avaliação. Dos 124 indicadores identificados foram propostos 25, dos quais 

20 foram medidos. 

"Se todos estes indicadores fossem adotados, dada sua elevada quantidade (124 no 

total), o processo de medição de desempenho poderia ser inviabilizado, devido a 

estrutura que se faria necessária para que todos estes tivessem o acompanhamento 

adequado" (GRUDTNER, 2005). 
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3. METODOLOGIA 

A partir das teorias apresentadas, observa-se que os princípios de redução de 

perdas do Sistema Toyota estão diretamente relacionados com os conceitos de desempenho 

logístico, uma vez que visam o aumento da eficiência dos processos. Pode-se destacar quatro 

perdas apresentadas no STP, que podem ser traduzidas como fruto do baixo desempenho 

logístico na Construção Civil: 

 Perda por estoque disponível 

 Perda por transporte 

 Perda por movimento 

 Perda de tempo disponível (espera) 

A eliminação das perdas é um dos princípios básicos do STP, e que 

consequentemente foi absorvido pela teoria da Construção Enxuta, mas para muitas empresas 

do setor, a aplicação dos conceitos dessa teoria não é uma realidade, de modo que é possível 

deparar-se frequentemente, com situações nos canteiros de obra em que as perdas são 

significativas. 

Dessa forma, o trabalho buscou identificar em quais etapas dos processos essas 

perdas podem ser localizadas, e sugerir, a partir dos resultados obtidos, alternativas para o 

aumento da eficiência dos mesmos, e consequente melhoria do desempenho logístico e 

redução dos custos. 

Essas perdas podem ser melhor identificadas em uma situação real de trabalho, e 

por isso o trabalho baseia-se em um estudo de caso. 

O foco do trabalho será nos processos relacionados à etapa de alvenaria, por ser o 

serviço mais tradicional, e que envolve maior volume de material na construção civil, quando 

se trata de condomínios residenciais.  

Para a avaliação da logística do canteiro, foram considerados 3 fatores: 

organização do canteiro, equipamentos de apoio e produtividade da mão de obra. 
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3.1. ESCOLHA DO ESTUDO DE CASO 

A escolha de um trabalho baseado em um estudo de caso se deu com o objetivo de 

realizar um estudo em profundidade, e assim identificar no campo os problemas discutidos. A 

obra estudada foi escolhida em função da etapa de construção (alvenaria), da utilização da 

grua como principal equipamento de transporte e da facilidade de acesso aos dados. 

Os dados da obra foram obtidos a partir de documentos (orçamento e cronograma) 

e de informações da equipe administrativa. Segue a discriminação da instrumentação da coleta 

e análise dos dados. 

3.2. ELEMENTOS DE ESTUDO 

3.2.1. Organização do Canteiro 

Um dos principais fatores que precisam ser considerados, e analisados do ponto 

de vista logístico, é a forma como os elementos no canteiro estão organizados e distribuídos 

no espaço disponível. Desta forma, pode-se analisar dois itens: 

 Layout: identificação das estruturas físicas do canteiro, de suporte às atividades 

diárias 

 Estoque: identificação dos pontos de armazenamento de materiais 

Para a avaliação do layout utilizou-se o projeto do canteiro, projeto de 

implantação (Figuras 3.1 e 3.2) e observações realizadas em campo, a fim de analisar 

qualitativamente a localização das principais estruturas do canteiro (almoxarifado, 

ferramentaria, baias) e de equipamentos fixos (grua). 

Para a avaliação dos estoques identificou-se os principais materiais necessários 

para a execução da alvenaria, e posteriormente a localização desses estoques, utilizado os 

projetos de implantação e do canteiro, além de observações no campo. 
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Figura 3.1 - Planta de implantação da obra 
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Figura 3.2 - Planta de implantação da obra e barracões 
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Para o estoque de blocos em específico, utilizou-se ainda os projetos de paginação 

da alvenaria (Figuras 3.3 e 3.4), para levantamento da quantidade e tipos de blocos utilizados 

nos pavimentos, além de investigação na obra e com fornecedores para identificar a 

quantidade média de blocos por pallet, a fim de se determinar a área necessária de estoque. 

Foram identificados nos projetos de paginação 101 paredes por pavimento tipo e 12 tipos de 

blocos diferentes. Investigou-se também o tempo necessário para liberação dos lotes de 

blocos, para estabelecer o tempo de ciclo dos mesmos, ou seja, o tempo mínimo necessário de 

armazenamento do material. 

Para avaliação da situação real do estoque de blocos da obra, utilizou-se de 

registros fotográficos e do mapeamento em campo, identificando a área utilizada para 

armazenamento e a distribuição dos blocos por tipologia. Não houve diferenciação dos lotes 

liberados e dos lotes em teste, pois nem todos os lotes estavam devidamente identificados. 

Figura 3.3 - Detalhe do projeto de alvenaria 
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Figura 3.4 - Resumo de blocos por parede 

 

3.2.2. Equipamentos de apoio 

O transporte é elemento fundamental de estudo, no que se refere à logística e 

análise de perdas, sendo essencial a avaliação dos equipamentos utilizados para essa 

atividade. Os equipamentos utilizados na obra para apoio no transporte, carga e descarga de 

materiais são o guindaste fixo (grua), minicarregadeira e empilhadeira. 

Para avaliação da grua utilizou-se de registros fotográficos e análise documental 

(contrato de locação, catálogo do equipamento, projeto de locação), a fim de identificar os 

dados do equipamento: dimensões, custos, plano de cargas, e avaliar as possibilidades de 

utilização do mesmo no canteiro. 

Avaliou-se também o desempenho do equipamento, em função das diversas 

condições de operação. Identificou-se dois cenários diferentes: um com condições ideais de 

operação e outro com condições limitadas. Para cada um dos casos realizou-se a medição dos 

tempos de deslocamento da grua, e o mapeamento dos mesmos, descrevendo cada ciclo 

realizado. A partir dos dados coletados comparou-se cada uma das observações, a fim de 

avaliar a real influência das condições observadas no desempenho da grua. 

Quanto à empilhadeira e a minicarregadeira realizou-se apenas uma avaliação 

qualitativa das condições que definiram a necessidade de utilização desses equipamentos, e do 

custo de utilização dos mesmos, uma vez que não estavam previstos para a etapa de alvenaria, 
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de modo que toda atividade associada à estes pode ser considerada como perda. Utilizou-se 

registros fotográficos e dados coletados na obra. 

3.2.3. Produtividade da mão de obra 

A produtividade da mão de obra na construção civil é um dos principais fatores 

que, caso não atinja um nível mínimo esperado, pode representar gastos excessivos com mão 

de obra ociosa e baixo índice de produção, incidindo em atraso no cronograma, 

consequentemente gerando mais gastos indiretos.  

A fim de identificar a produtividade da mão de obra de alvenaria, realizou-se 

medições periódicas dos serviços, com o auxílio da equipe administrativa da obra 

(estagiários). 

As medições foram realizadas a partir do preenchimento de um formulário 

(Figura 3.5), para a obtenção dos dados necessários: local de execução, data de início, data de 

término, duração do serviço, quantidade de funcionários e metragem de alvenaria executada. 

Figura 3.5 - Formulário de acompanhamento de produção 

 

  

Para o cálculo de produtividade considerou-se a seguinte fórmula: 

푃푟표푑푢푡푖푣푖푑푎푑푒 =
á푟푒푎

푛º	표푓푖푐푖푎푖푠 × 푑푢푟푎çã표 
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Onde: 
 
푃푟표푑푢푡푖푣푖푑푎푑푒: produção em m² de um dia de um oficial (pedreiro) 
Á푟푒푎: área de alvenaria do apartamento medido (m²) 
푁º	푑푒	표푓푖푐푖푎푖푠: quantidade de oficiais (pedreiros) que executaram o apartamento 
퐷푢푟푎çã표: tempo total gasto para execução do apartamento medido (dia) 

A obra/empresa considera como referência a produtividade mínima de 17,5 m²/dia 

de alvenaria por funcionário. 

Através de observações e entrevistas com funcionários, procurou-se identificar 

períodos em que a mão de obra ficou ociosa, bem como os motivos que levaram a esse 

período improdutivo. 

3.2.4. Análise de perdas 

A partir dos estudos e observações conduzidos, realizou-se uma avaliação 

qualitativa das perdas identificadas, classificando-as e apontando em quais momentos foram 

percebidas, ou porque ocorreram. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir das teorias e conceitos estudados, e da metodologia utilizada, foram 

realizadas as análises de cada elemento estudado. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

Os dados levantados foram obtidos na obra de um condomínio residencial 

vertical, que possui as seguintes características: 

 Unidades: 290 

 Torres: 3 

 Pavimentos: uma torre de 9 e duas de 10 

 Unidades por andar: 10 

 Área do terreno: 25.291,09 m² 

 Área construída: 17.079,73 m² 

 Área por apartamento: de 40 a 52 m2 

 Prazo para conclusão: janeiro de 2015 

 Estágio atual (junho/2014): 55% concluída 

 Orçamento: R$ 23.000.000,00 

 Serviços em execução: alvenaria, instalações elétricas e hidráulicas, massa 

interna, revestimento interno de gesso, contrapiso, revestimento cerâmico, 

assentamento de contramarco e peitoris 

A Figura 4.1 apresenta o empreendimento em perspectiva, destacando a área 

pública municipal emprestada, e utilizada para alocação do canteiro. 
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Figura 4.1 - Perspectiva do empreendimento 
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4.2. ELEMENTOS DE ESTUDO 

4.2.1. Organização do Canteiro 

Em relação ao layout, observa-se nas Figuras 4.2 e 4.3 que as maiores estruturas 

do canteiro (vestiário, sanitários, refeitório, almoxarifado, carpintaria, central de armação e 

escritório) estão concentradas na área de empréstimo (Área Pública Municipal), fora da área 

de implantação da obra, de modo que evita-se possíveis perdas de tempo, materiais, transporte 

e movimento, necessários no caso de canteiros intermediários, que sofrem alterações ao longo 

do desenvolvimento da obra.  

Restringindo-se ao serviço de alvenaria, os principais itens do canteiro que 

interferem no serviço são: baias de agregados, central de betoneira e almoxarifado. As baias 

de agregados (areia, brita 0 e brita 1) se encontram de fácil acesso para descarga (acesso livre 

de caminhões e funcionários), e próximas à central de betoneira, minimizando assim os 

deslocamentos e as possíveis perdas, inerentes a esses deslocamentos. Porém, o almoxarifado 

(contempla a ferramentaria) é uma das estruturas mais afastadas do canteiro, o que implica em 

grandes deslocamentos para atender à demanda dos funcionários por ferramentas e materiais, 

por menores que sejam. 

Figura 4.2 - Layout do canteiro próximo às torres 
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Figura 4.3 - Layout do canteiro instalado na área de empréstimo 
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Outro ponto a ser destacado é a presença de uma grua (guindaste fixo), que não 

estava prevista na concepção do projeto arquitetônico, bem como no layout do canteiro. Em 

relação a este último, a definição de utilização da grua não implicaria na necessidade de 

alterações no canteiro que provocassem ganhos significativos no desempenho logístico da 

obra. Os pontos importantes para esse desempenho são as baias e a central da betoneira, que 

encontram-se dentro do raio de alcance da grua.  

No entanto, quando analisado o projeto arquitetônico (Figura 4.4), percebe-se que, 

apesar de 93% da área das torres se encontrar nesse raio de alcance - cada torre possui área 

superficial de 563,2 m², sendo que apenas 120,7 m² de uma das torres não são alcançados pela 

lança da grua - os pontos disponíveis para carregamento da grua são limitados a 12,4% da sua 

área de cobertura - apenas 717,6 m² de estoque em uma área de 5.808,8 m² - exigindo assim 

uma maior preocupação com os estoques e com equipamentos de transporte para auxiliar a 

grua (itens abordados com mais detalhes em seguida). 

Do total da área de cobertura da grua, 27% representam as torres, 12,4% a área de 

carregamento, e 60,6% são ocupados pelas outras estruturas do empreendimento (piscina, 

guarita, salão de festas, castelo d'água), central de betoneira, baias de agregados, ou áreas de 

circulação de veículos e pessoas, além das áreas entre as torres que são limitadas e de difícil 

acesso. 
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Figura 4.4 - Raio de cobertura da grua (torres e estoque)
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Em relação aos estoques da obra, os principais materiais que devem ser analisados 

para o serviço de alvenaria são: blocos de concreto ou cerâmicos (estruturais e de vedação), 

cimento, agregados e argamassa. 

Os locais e dimensões dos estoques de agregado (areia e brita) e de cimento não 

representam nenhum problema, do ponto de vista logístico, para a execução do serviço de 

alvenaria. Ambos se encontram bem localizados, próximos à central da betoneira, e não 

necessitam de uma área significativamente grande de armazenamento, principalmente os 

agregados, que podem ser facilmente reabastecidos, conforme a demanda da obra. 

Quanto à argamassa de assentamento, se trata de um material de rápido consumo, 

que portanto, não pode ser acumulado em grandes quantidades, não havendo assim a 

preocupação quanto ao seu estoque. A principal preocupação em relação à argamassa é o 

volume a ser utilizado, e consequentemente a ser produzido, a fim de não faltar material para 

a execução dos serviços, tão pouco não haver superprodução, gerando sobras (perdas).  

A principal preocupação portanto se deve aos estoques de blocos. Por ser um 

material volumoso, e utilizado em grande quantidade, seu estoque ocupa uma área bastante 

significativa, se comparado aos demais materiais. Outro ponto importante é a variedade de 

tipologia dos blocos. Por serem estruturais, os blocos não podem ser quebrados (prática 

comum em blocos cerâmicos de vedação) e portanto são necessários elementos de diversas 

dimensões e formatos, exigindo uma melhor organização do estoque. Além disso, quando se 

trata de alvenaria estrutural, os blocos de concreto devem ser previamente ensaiados e 

aprovados (conforme normas da ABNT) para somente depois serem utilizados, sendo mais 

um fator a considerar para o dimensionamento do estoque. 

Inicialmente avaliou-se os projetos de alvenaria, juntamente com o layout do 

canteiro, para a definição da área necessária de estoque. Os tipos de blocos utilizados e as 

quantidades por pavimento estão relacionados na Tabela 4.1, bem como a quantidade por 

pallet de cada bloco, e a quantidade de pallets de cada bloco necessária para a execução de um 

pavimento. 
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Tabela 4.1 - Levantamento de blocos por pavimento de alvenaria 

BLOCOS TOTAL BLOCO/PALLET PALLETS* PALLETS** 
Canaleta U 19x14x19 2000 192 10,4 11 
Canaleta J 19x14x19 610 176 3,5 4 
Bloco de meio 54x14x19 343 56 6,1 7 
Bloco padrão 39x14x19 7602 100 76,0 77 
Bloco de canto 34x14x19 1975 100 19,8 20 
Meio bloco 19x14x19 1128 160 7,1 8 
Bolacha 4x14x19 1137 336 3,4 4 
Canaleta U 19x19x19 73 120 0,6 1 
Canaleta J 19x19x19 14 176 0,1 1 
Bloco padrão 39x19x19 389 75 5,2 6 
Meio bloco 19x19x19 42 120 0,4 1 

TOTAL 15.313   132,4 140,0 
* Quantidade calculada em função da quantidade de blocos por pallet 
** Quantidade de pallets necessária 

Para se definir a quantidade necessária de bloco a ser estocada, deve-se 

primeiramente definir o tempo de ciclo do bloco, ou seja, quanto tempo é necessário para o 

material ser utilizado, a partir do momento em que é realizado o pedido, e principalmente 

quanto tempo o material fica parado na obra esperando para ser utilizado. 

Identificou-se que o material, após realizado o pedido, demora em média 10 dias 

corridos para ser entregue na obra. Porém, os blocos estruturais precisam ser ensaiados, e 

determinada a resistência dos mesmos, antes de liberada a utilização. Os ensaios são 

realizados em duas etapas, 7 e 28 dias, após a data de moldagem. Em média, os blocos são 

entregues já com 7 dias de vida, sendo necessários cerca de 21 dias de espera na obra antes de 

serem liberados para utilização (Figura 4.5).  

Figura 4.5 - Tempo mínimo de ciclo do bloco de concreto 
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O tempo de ciclo do bloco na área de estoque portanto seria em média de 21 dias. 

Para efeito de cálculo, considerou-se mais 7 dias como margem de segurança, considerando a 

possibilidade de atrasos, imprevistos, ou até mesmo resultado negativo de resistência dos 

blocos. 

O material estocado portanto deveria ser suficiente para suportar 28 dias de 

produção. Conforme o cronograma da obra, nesse intervalo de tempo seriam produzidos 4 

pavimentos de alvenaria, o que consumiria aproximadamente 530 pallets de blocos 

(Tabela 4.2). 

Tabela 4.2 - Quantidade de pallets de blocos necessários no estoque 

BLOCOS PALLETS* PALLETS** 
Canaleta U 19x14x19 41,7 42 
Canaleta J 19x14x19 13,9 14 
Bloco de meio 54x14x19 24,5 25 
Bloco padrão 39x14x19 304,1 305 
Bloco de canto 34x14x19 79,0 79 
Meio bloco 19x14x19 28,2 29 
Bolacha 4x14x19 13,5 14 
Canaleta U 19x19x19 2,4 3 
Canaleta J 19x19x19 0,3 1 
Bloco padrão 39x19x19 20,7 21 
Meio bloco 19x19x19 1,4 2 

TOTAL 529,7 535,0 
* Quantidade calculada para 4 pavimentos 
** Quantidade de pallets necessária 

Seria necessário um estoque de 535 pallets para garantir a produção de alvenaria, 

sem que o abastecimento de blocos fosse prejudicado. Considerando a possibilidade de 

empilhar os pallets dois a dois, ocupando cada um a área de 1 m² (1,00 x 1,00), e 

estabelecendo a distância média de 0,1 m de um pallet para o outro, define-se a área de 1,21 

m² (1,10 x 1,10) para cada dois pallets. Dessa forma, os pallets ocupariam uma área de 324 

m². A área disponível para abastecimento da grua, de 717,6 m² seria então suficiente para 

armazenar os blocos durante a execução da alvenaria, desde que de forma organizada e 

planejada. 

No entanto, o estoque real observado não foi pensado e executado de modo a 

utilizar o mínimo espaço necessário, conforme apresentado nas Figuras 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9. 
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Foram identificados cerca de 932 pallets, ocupando toda a área do estacionamento 

da obra, até os limites do terreno, de forma desorganizada, sem uma separação e definição 

prévia de onde cada bloco deveria ser armazenado. 

Figura 4.6 - Área utilizada para estoque de blocos 

 

Figura 4.7 - Área utilizada para estoque de blocos 
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Figura 4.8 - Blocos estocados no limite do terreno 

 

Figura 4.9 - Desperdício e falta de organização 
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Para se ter uma noção mais detalhada da disposição dos blocos, realizou-se o 

mapeamento dos mesmos, conforme a tipologia (Figura 4.10). 

Percebe-se que foi utilizada uma área muito maior do que a necessária, mesmo 

considerando a quantidade de material a ser armazenado. Além disso, há uma total 

desorganização e desorientação quanto à disposição dos blocos. No mapeamento destacou-se 

apenas a tipologia dos blocos, mas para cada tipo, havia ainda a possibilidade de classificação 

quanto à resistência (4,5; 6 e 8 MPa) e se estava liberado ou não ("em teste") para utilização. 

Figura 4.10 - Mapeamento do estoque de blocos no canteiro 
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Se houvesse um planejamento do estoque de blocos, alguns benefícios poderiam 

ser obtidos: 

 Otimização da área de armazenamento, reduzindo o espaço utilizado e os 

deslocamentos necessários para descarga e posteriormente para abastecimento das 

torres; 

 Separação por tipo, resistência e liberação, facilitando a localização do material 

necessário (redução do tempo gasto) e permitindo um maior controle da quantidade 

disponível de cada bloco; 

 Redução de perda por danos ao material, gerados pela desorganização (descuido). 

4.2.2. Equipamentos de apoio 

Os equipamentos utilizados na obra para apoio no transporte, carga e descarga de 

materiais, são: 

 Guindaste fixo 

Também conhecido como grua (Figura 4.11), o guindaste fixo é um equipamento 

de transporte vertical de cargas, podendo ser usado em obras desde a fase de estrutura até o 

término do fechamento. Em geral, quando comparado a outros equipamentos, possui maior 

capacidade de carga e não possui limitação de volume, ao contrário do elevador que não pode 

transportar materiais maiores que o seu volume interno. 
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Figura 4.11 - Grua instalada na obra 

 

Uma das principais vantagens do guindaste é a possibilidade de descarregar o 

material diretamente no local de utilização, dispensando boa parte do transporte horizontal 

necessário em outros sistemas. No entanto seu uso não dispensa o elevador (acima de 5 

pavimentos), principalmente em função do transporte de pessoas e, no caso do concreto, o 

bombeamento ainda é a solução mais rápida. 

 A grua locada é do modelo SGT LARGE (Figura 4.12), e possui as seguintes 

características: 

 Lança: 43 metros 
 Torre: 39 metros 
 Carga à ponta: 1000 kg 
 Carga máxima: 2500 kg 
 Porta páletes (Figura 4.13): 2000 kg  
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Figura 4.12 - Detalhes técnicos (Grua SGT Large) 

 

Disponível em: < http://www.videlmaquina.com.pt/produtos/catalogos/gruas/torre.pdf> 
Acessado em: 21/06/2014 

Figura 4.13 - Porta pallets (capacidade 2000 kg) 
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 Apesar de ser um equipamento com alto custo de instalação e locação 

(Tabela 4.3), a utilização de uma grua pode trazer vários benefícios à construção, em se 

tratando de transporte vertical de materiais. No entanto, é necessária uma avaliação cuidadosa, 

do ponto de vista logístico, para garantir que este custo-benefício seja positivo. 

Tabela 4.3 - Custos de locação e instalação da grua 

Descrição Valor 
Locação Mensal  R$   11.500,00  
Transporte Ida/Volta  R$   10.000,00  
Montagem  R$   10.000,00  
Desmontagem  R$   10.000,00  
Tramo de encastrar/Chumbador  R$     3.604,00  

 Para o equipamento em questão, conforme já foi mencionado, apenas 12,4% da 

sua área de cobertura estava disponível para carregamento. Além disso, a área máxima de 

cobertura é limitada para cargas de até 1000 kg. Para a carga máxima de 2500 kg, o raio de 

alcance da grua reduz de 43 para 19 metros, como mostra o diagrama de cargas (Figura 4.14). 

Figura 4.14 - Diagrama de cargas da grua 

 

Disponível em: < http://www.videlmaquina.com.pt/produtos/catalogos/gruas/torre.pdf> 
Acessado em: 21/06/2014 

 Transferindo esse diagrama para o canteiro, tem-se as seguintes áreas de 

alcance da grua, para cada parcela de carga adicional (Figura 4.15). 
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Figura 4.15 - Diagrama de cargas da grua aplicado no canteiro 

 

 Legenda: 
  Raio - 19 m / Carga - 2500 kg 
 Raio - 23 m / Carga - 2000 kg 
 Raio - 30 m / Carga - 1500 kg 
 Raio - 35 m / Carga - 1250 kg 
 Raio - 43 m / Carga - 1000 kg 
 Raio - maior que 43 m 
 

 Observa-se portanto que a carga realmente útil da grua é de até 1250 kg. Para 

cargas maiores praticamente não há área disponível de carregamento. Além disso, identificou-

se em alguns casos não ser suficiente a capacidade de ponta da grua, para carregar o 

equivalente a um pallet de bloco. Para um bloco padrão de concreto com dimensões de 14 x 

19 x 39 cm (L x A x C), um pallet suporta em média 100 unidades, cada uma com 
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aproximadamente 12,0 kg (pesado em obra), totalizando o equivalente a 1200 kg, limitando-

se ainda mais a área útil da grua, ou tornando necessário a redução da quantidade de blocos no 

pallet, com a retirada manual. 

Como visto anteriormente, o estoque de blocos abrange toda a área do 

estacionamento do empreendimento, tornando necessária a utilização de equipamentos para 

dar suporte à grua, como a empilhadeira e a minicarregadeira, que serão discutidos 

posteriormente. 

A eficiência da grua também depende diretamente dos operadores (experiência e 

habilidade) e da fonte de energia. Foram analisados dois cenários: a) primeiro mês de 

utilização, com operadores pouco treinados, e instalação elétrica provisória, em alguns 

momentos alimentada por gerador; b) sexto mês de utilização, com operadores treinados, e 

instalação elétrica definitiva. 

Cenário A 

A principal restrição gerada pelas condições de utilização da grua foi em relação 

aos deslocamentos. As condições ideais devem permitir que os movimentos de elevação 

(vertical), translação (horizontal) e rotação (angular) sejam realizados simultaneamente. Com 

operadores pouco treinados e alimentação limitada, esse procedimento torna-se inviável, 

principalmente por exigir maior consumo de energia. Durante a observação o serviço de 

alvenaria era realizado no 4º pavimento, em todas as torres. 

Segue a 1ª observação dos deslocamentos da grua (Figura 4.16). 
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Figura 4.16 - 1ª observação dos deslocamentos da grua 

 

1ª Observação: 

1) Estoque de blocos para torre C 

Se inicia a contagem quando o sinaleiro pega o garfo para encaixá-lo no pallet. 

Operador leva o pallet com blocos até a torre (içamento com translação e depois a rotação). 

Descarrega os blocos e retorna ao ponto inicial. 

Sinaleiro encaixa no garfo outro pallet. (Total do ciclo - 05'45'') 

2) Estoque de blocos para torre C 

Se inicia a contagem com o garfo já encaixado no pallet. 

Operador leva o pallet com blocos até a torre (içamento com translação e depois a rotação). 

Descarrega os blocos e retorna ao ponto inicial. (04'30'') 

Sinaleiro encaixa garfo em outro pallet. (Problema no encaixe atrasa ciclo. Total 07'24'') 
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3) Estoque de blocos para torre C 

Se inicia a contagem com o garfo já encaixado no pallet. 

Operador leva o pallet com blocos até a torre (içamento com translação e depois rotação). 

Descarrega os blocos e não retorna ao ponto inicial, desce para betoneira. (04'45'') 

Sinaleiro troca garfo por silo (00'35''). 

Total do ciclo - 05'20'' 

4) Betoneira para torre A 

Se inicia a contagem quando o sinaleiro encaixa o silo. 

Operador leva o silo com graute até a torre (içamento e depois translação/rotação). 

Descarrega o graute e retorna ao ponto inicial. 

Total do ciclo - 08'04'' 

Sinaleiro troca silo pelo garfo e retorna ao estoque de blocos. 

5) Estoque de blocos para torre C 

Se inicia a contagem quando o sinaleiro pega o garfo para encaixá-lo no pallet. 

Operador leva o pallet com blocos até a torre (içamento depois translação/rotação). 

Descarrega os blocos e não retorna ao ponto inicial ( Total do ciclo - 10'02'') 

6) Torre C para torre B 

Se inicia a contagem quando sinaleiro encaixa outro pallet no garfo. 

Operador leva o pallet com blocos até a outra torre (içamento com translação e depois 

rotação). 

Descarrega os blocos na torre. (Total do ciclo - 6'45'') 

 

Segue a 2ª observação dos deslocamentos da grua (Figura 4.17). 
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Figura 4.17 - 2ª observação dos deslocamentos da grua 

 

2ª Observação: 

1) Betoneira para torre C 

Se inicia a contagem já com o silo. 

Operador leva o graute até a torre (içamento, depois translação e depois rotação). 

Descarrega o graute e retorna ao ponto inicial. 

Total do ciclo - 03'40'' 

Sinaleiro troca silo pelo garfo e retorna ao estoque de blocos. 

2) Estoque de blocos para torre B 

Se inicia a contagem quando o sinaleiro pega o garfo para encaixá-lo no pallet. 

Operador leva o pallet com blocos até a torre (içamento com translação e depois a rotação). 

Descarrega os blocos (Total do ciclo - 08'32'') 
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Sai do ponto P e vai até ponto P' (1'20'') 

3) Torre B para torre C 

Se inicia a contagem quando o sinaleiro pega o garfo para encaixá-lo no pallet. 

Operador leva o pallet com blocos até a outra torre (içamento, depois translação e depois 

rotação). 

Descarrega os blocos (Total do ciclo - 08'22'') 

4) Torre C para estoque de blocos 

Deslocamento, sem transporte de material (01'52'') 

5) Estoque de blocos para torre C 

Se inicia a contagem quando o sinaleiro pega o garfo para encaixá-lo no pallet. 

Operador leva o pallet com blocos até a torre (içamento com translação e depois a rotação). 

Descarrega os blocos e retorna ao ponto inicial (07'18'') 

Sinaleiro encaixa no garfo outro pallet. (Total do ciclo - 10'06'') 

6) Estoque de blocos para torre C 

Se inicia a contagem quando sinaleiro encaixa outro pallet no garfo. 

Operador leva o pallet com blocos até a torre (içamento com translação e depois rotação). 

Descarrega os blocos na torre. (05'43'') 

Retorna ao ponto inicial e encaixa outro pallet no garfo (03'01'') 

Total do ciclo - 08'44'' 

 

Cenário B 

Com operadores treinados e instalação elétrica definitiva, a grua operava em 

condições normais. Durante a observação o serviço de alvenaria era realizado no 5º pavimento 

da torre A, e no 9º pavimento das demais torres (B e C). 

Segue a 3ª observação dos deslocamentos da grua (Figura 4.18). 
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Figura 4.18 - 3ª observação dos deslocamentos da grua 

 

3ª Observação: 

1) Estoque de blocos para torre A 

Se inicia a contagem quando o sinaleiro termina de encaixar o garfo no pallet. 

Sobe para a torre carregada com blocos. 

Descarrega na torre A (Total do ciclo - 4'22'') 

2) Torre A para torre C 

Se inicia a contagem quando inicia novo deslocamento da grua 

Segue vazio para torre C 

Desce na torre - 0'43'' 

Encaixa garfo no pallet - 2'45" (Total do ciclo - 3'28") 

3) Torre C para torre B 
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Sai da torre C carregada de blocos 

Descarrega os blocos (Total do ciclo - 1'45'') 

4) Torre B para estoque de blocos (buscar telas) 

Se inicia a contagem quando inicia novo deslocamento da grua 

Chega na tela - 2'45'' 

Troca garfo por cabo - 0'20'' (Total do ciclo - 3'05") 

5) Telas para torre A 

Se inicia a contagem quando inicia o  transporte das telas 

Descarrega as telas na torre A - 1'50'' 

Retorna para telas - 1'10'' (Total do ciclo - 3'00") 

6) Tela (perto do estoque de blocos) para estoque de telas 

Grua parada - material não estava pronto para ser içado - 3'55" 

Pega nova tela 

Descarrega no estoque de telas - 1'45'' 

Vai sem carga para estoque de blocos 

Troca cabo por garfo e encaixa em novo pallet - 1'55" (Total do ciclo - 7'35") 

7) Estoque de blocos para torre A 

Se inicia a contagem com o garfo encaixado no pallet 

Descarrega os blocos na torre - 3'20'' 

Volta para estoque de blocos - 1'35'' 

Troca garfo por cordas e pega madeira - 2'10" (Total do ciclo - 7'05") 

8) Estoque de blocos para torre B 

Se inicia a contagem quando inicia a movimentação da grua 

Descarrega a madeira na torre B - 1'10'' 

 

Comparando as três observações realizadas, e considerando o tempo total 

observado em cada uma, e a distância útil percorrida pela grua, ou seja, o somatório dos 

deslocamentos horizontais e verticais em relação aos pontos de carga e descarga (sem 

considerar o movimento exato realizado pelo gancho da grua), percebe-se que no cenário B o 

deslocamento foi maior, em um tempo menor, identificando-se portanto um aumento de 

produtividade da grua (Tabela 4.4). 
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Tabela 4.4 - Estudo de tempos e deslocamentos da grua 

Cenário Observação Tempo Total 
(min) 

Distância Total 
(m) 

Velocidade Média 
(m/min) 

A 1ª 42,6 464,5 10,9 
A 2ª 43,9 407,0 9,3 
B 3ª 31,5 630,5 20,0 

 

 Minicarregadeira/Empilhadeira 

 Devido à extensa área utilizada para estoque dos blocos, tornou-se necessária a 

locação de uma empilhadeira para transporte dos pallets até a área de carregamento da grua. 

 Em um segundo momento, diante da disponibilidade de uma minicarregadeira 

(equipamento próprio), a empilhadeira foi devolvida. No entanto, a minicarregadeira não foi 

suficiente para atender a obra, por não suportar a carga de um pallet cheio. 

 Novamente foi efetuada a locação da empilhadeira e a minicarregadeira ficou 

parada (Figura 4.19). 

 É importante considerar que tanto os custos da empilhadeira, quanto da 

minicarregadeira, não estavam previstos, uma vez que todo o transporte necessário seria 

realizado pela grua. A Tabela 4.5 apresenta os custos mensais básicos, de locação/depreciação 

do equipamento e de mão de obra (salário mais encargos). 

 

Figura 4.19 - Empilhadeira (esquerda) e minicarregadeira (direita) 
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Tabela 4.5 - Custo mensal de locação/depreciação e mão de obra 

Equipamento Locação Depreciação Operador** Total 
Empilhadeira  R$ 6.000,00*  

 
    R$ 6.000,00  

Minicarregadeira 
 

 R$ 570,83   R$ 3.397,77   R$ 3.968,60  
*Incluso operador 
**Salário + Encargos 

   

4.2.3. Produtividade da mão de obra 

Identificou-se durante os serviços de alvenaria a existência de três cenários 

principais, que distinguem a evolução da obra, considerando a logística de abastecimento de 

materiais durante a execução da alvenaria. 

No primeiro cenário, se iniciava a alvenaria das torres no 2º pavimento, ainda sem 

equipamentos adequados para o transporte de materiais, transporte esse que era realizado 

manualmente. A grua foi instalada em dezembro/2013, quando as torres A e B já estavam 

com a alvenaria do 2º pavimento concluída (Figura 4.20). 

Figura 4.20 - Montagem da grua 

 

A Tabela 4.6 apresenta os índices de produtividade no 2º pavimento das torres, 

com uma média de produtividade de 13,36 m²/dia. 
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Tabela 4.6 - Produtividade de alvenaria do 2º pavimento 

 

No segundo cenário a grua já está instalada e funcionando, no entanto não com 

sua capacidade total. O padrão de energia não suportava a carga da grua, sendo necessária 

uma nova instalação elétrica, adequada para o perfeito funcionamento do equipamento. 

Provisoriamente, locou-se um gerador de energia, como alternativa até que se adequasse a 

obra às condições ideais. Além disso os operadores estavam recém treinados, em função da 

dificuldade de se obter mão de obra qualificada.  

A Tabela 4.7 apresenta os índices de produtividade no 4º pavimento das torres, 

com uma média de produtividade de 15,58 m²/dia. Melhor que a média anterior, mas ainda 

abaixo do índice mínimo estabelecido pela empresa. 
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Tabela 4.7 - Produtividade de alvenaria do 4º pavimento 

 

No terceiro cenário a grua funciona normalmente, com a instalação definitiva, e 

com os operadores mais experientes. No entanto, foi priorizada a produção nas torres B e C, 

para aumentar a produtividade da alvenaria, uma vez que a Torre A, mais distante, 

apresentava maior dificuldade de abastecimento que as demais torres. 

A Tabela 4.8 apresenta os índices de produtividade no 7º pavimento das torres B e 

C, com uma média de produtividade de 21,86 m²/dia, acima do mínimo desejado. 

Tabela 4.8 - Produtividade de alvenaria do 7º pavimento 
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Alguns funcionários estão presentes nos três momentos, como Gualdino, Naelson, 

Diamiluk, Ademir, Paulo e Antonio Francisco, o que demonstra a melhoria no desempenho 

dos funcionários que antes apresentavam um baixo nível de produção. 

O aumento de produtividade também pode ser observado na frequência de 

concretagem das lajes, conforme apresentado na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 - Datas das concretagens de laje 

  Torre A Torre B Torre C 
Pavto Junta 1* Junta 2** Junta 1* Junta 2** Junta 1* Junta 2** 

10       18/06/2014  -  - 
9      30/05/2014  30/05/2014 07/06/2014  07/06/2014  
8      13/05/2014  13/05/2014  20/05/2014  20/05/2014 
7     17/04/2014   17/04/2014  06/05/2014  06/05/2014 
6 14/06/2014  12/06/2014  04/04/2014 04/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 
5 26/04/2014   23/05/2014 21/03/2014 21/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 
4 14/03/2014 14/03/2014 24/02/2014 24/02/2014 05/03/2014 10/03/2014 
3 25/02/2014 31/01/2014 22/01/2014 28/01/2014 14/02/2014 14/02/2014 
2 10/12/2013 09/12/2013 14/12/2013 23/12/2013 06/01/2014 09/01/2014 
1 14/11/2013 30/08/2013 14/11/2013 22/11/2013 30/11/2013 04/12/2013 

* Apartamentos final 1 ao 4 
** Apartamentos final 5 ao 10 

Em resumo, tem-se a quantidade de lajes concretadas por mês (Tabela 4.10). As 

concretagens das primeiras lajes não foram consideradas, pois dependiam da execução da 

alvenaria do primeiro pavimento, em que a equipe de produção ainda se familiarizava com o 

projeto a ser executado. 

Tabela 4.10 - Lajes concretadas por mês 

Mês Lajes concretadas 
dez/13 2 
jan/14 2,6 
fev/14 2,4 
mar/14 4 
abr/14 3,4 
mai/14 4,6 
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Além das limitações da grua, outros fatores podem justificar os baixos índices de 

produtividade. Em alguns momentos foram identificados problemas de abastecimento dos 

seguintes materiais: 

 Argamassa e graute: devido à falta de areia em função de dificuldades do fornecedor 

em entregar o material; 

 Blocos: a minicarregadeira que substituiu a empilhadeira não suportava a carga de um 

pallet de blocos cheio, sendo necessária a redução da quantidade de blocos nos pallets. 

A quantidade de blocos abastecida pela grua, portanto, era menor que a quantidade 

necessária para atender a velocidade de consumo da equipe de produção.  

A Tabela 4.11 apresenta os registros de quanto tempo os funcionários ficaram 

parados devido à falta de material. 

Tabela 4.11 - Tempo ocioso da mão de obra 

Dia da semana Funcionário Horas parado Motivo 
Quarta-feira Claudenir 4,0 Falta de blocos 

Gualdino 4,0 Falta de massa 
Quinta-feira Diamiluk 4,0 Falta de blocos e de graute 

 
Paulo 4,0 Falta de blocos e de graute 

 
Antônio 3,0 Falta de blocos e de graute 

 
Gualdino 1,5 Falta de massa 

 
Ademir 1,5 Falta de blocos 
João 2,0 Falta de blocos 

Sexta-feira Diamiluk 4,0 Falta de blocos e de graute 
Paulo 1,5 Falta de blocos e de graute 

 
Graciomar 1,0 Falta de blocos e de massa 

 
Antônio 0,5 Falta de blocos 

 
Claudenir 1,0 Falta de massa 

 
Gualdino 1,0 Falta de massa 

 
Ademir 3,0 Falta de blocos 

É importante ressaltar que, apesar de simultâneas faltas de massa e blocos, apenas 

a falta de blocos se refere à falha de logística interna. A falta de massa e graute ocorreu em 

função de falha no abastecimento de areia, por problemas de transporte do fornecedor externo. 
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4.3. ANÁLISE DE PERDAS 

O estudo realizado permite então associar as falhas identificadas no processo com 

os diversos tipos de perdas discutidos no STP e que estão diretamente relacionados aos 

conceitos e objetivos dos estudos de logística. 

Perda por estoque disponível 

Uma das principais perdas combatidas no STP é também a principal perda 

identificada no estudo. O excesso de estoque de blocos, que por si só é considerado um erro 

grave, pode gerar diversas outras perdas. 

A falta de planejamento do canteiro, a não previsão de utilização da grua na 

concepção do projeto arquitetônico, e a falta de planejamento de utilização da grua, 

influenciaram no crescimento descontrolado do estoque de blocos da obra. 

Perda por transporte 

As falhas de estoque consequentemente geraram falhas de transporte, tornando 

necessária a utilização de outros equipamentos para dar suporte à grua com o transporte 

horizontal de materiais, e assim garantir que a mesma trabalhe de forma eficiente.  

Perda por movimento 

Mesmo que necessária a utilização de outros equipamentos para dar suporte à 

grua, evitando assim que a mesma ficasse parada e um consequente atraso na produção, o fato 

de haver uma total despreocupação com os estoques gerou deslocamentos excessivos da 

minicarregadeira e da empilhadeira, uma vez que os estoques abrangiam toda a extensão do 

terreno. 

Foi identificada a falta de sincronia nos deslocamentos da grua (vertical, 

horizontal e rotação), também durante o período de baixo rendimento da grua, em que a 

mesma não conseguia executar os movimentos de elevação, translação e rotação 

simultaneamente (por limitação do operador e/ou das instalações elétricas). 

Outro movimento desnecessário pode ser observado quando se tornou necessária a 

redução da quantidade de blocos nos pallets, para tornar possível o carregamento dos mesmos 
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pela minicarregadeira. A falta de conhecimento técnico da minicarregadeira permitiu a 

substituição da empilhadeira pela mesma, gerando assim a necessidade de uma movimentação 

a mais em um transporte que por si só já é classificado como perda. 

Perda de tempo disponível (espera) 

Em vários momentos pode-se observar a perda por espera. A ineficiência da grua 

no início das operações gera a espera de todos que estão envolvidos no processo (operários 

nas torres, sinaleiros, operadores de máquinas). 

A redução da quantidade de blocos por pallet também gera perda por espera, uma 

vez que é necessário um maior número de deslocamentos da grua para abastecer a mesma 

quantidade de material. Se a grua não é capaz de suprir essa necessidade, os funcionários irão 

consumir os blocos em velocidade maior que a velocidade de abastecimento da grua e, 

portanto, ficarão parados aguardando novo suprimento. 

Perda por superprodução 

Analogamente à uma indústria em escala, o excesso de estoque de blocos pode ser 

encarado como uma superprodução, e consequentemente pode gerar perdas específicas. A 

superprodução dificulta o controle dos materiais, podendo assim gerar sobras de materiais 

(material adquirido que não será utilizado), ou até mesmo a danificação dos mesmos por 

falhas no acondicionamento (resíduos). 
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5. CONCLUSÕES 

A pesquisa realizada neste trabalho visou identificar, a partir da avaliação da 

construção de um condomínio residencial, possíveis falhas logísticas durante a etapa de 

execução da estrutura. Foi constatada a ausência de um planejamento adequado para a 

utilização da grua, de modo que o equipamento trabalhava de modo ineficiente, gerando 

perdas de diferentes naturezas. 

Identificou-se a importância de se planejar o empreendimento desde a sua 

concepção, prevendo os principais agentes influenciadores, como equipamentos de grande 

porte, que poderão interferir no desenvolvimento da obra, de modo a garantir que estes 

trabalhem de forma eficiente durante todas as etapas de execução do projeto. 

Um aspecto fundamental é a logística de transporte. Não somente a escolha do 

equipamento adequado é importante, mas principalmente o planejamento de como e quando 

esse equipamento será utilizado. Dessa forma, permite-se que os serviços sejam iniciados no 

tempo certo e com o rendimento esperado. 

Outro aspecto importante, e que foi claramente ignorado, é a necessidade de 

gerenciamento dos estoques de materiais. Em muitos casos, principalmente em áreas 

próximas aos centros urbanos, a área disponível para estoque é limitada, obrigando os 

administradores a planejar bem a entrada e saída de materiais. No entanto, face à grande área 

disponível no canteiro, o que se observou foi uma completa despreocupação com a área 

destinada para o estoque de blocos, com a quantidade de material estocado e com o controle 

desses materiais no canteiro, criando assim a necessidade e dependência de utilização de 

outros equipamentos não previstos. 

Todos esses fatores, direta ou indiretamente, influenciam na mão de obra que 

executa os serviços. A falta de abastecimento de materiais gera tempo ocioso dos 

funcionários, ou até mesmo a ineficiência do abastecimento pode influenciar na velocidade de 

produção da equipe, seja em função da falta de material suficiente, seja pela necessidade de se 

executar movimentos/transportes extras para conclusão da atividade.  

Um ponto positivo e que merece ser destacado é a instalação do canteiro fora da 

área de implantação do empreendimento. Apesar da distância do almoxarifado, que pode ser 
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encarado como um complicador, em momento algum as estruturas do canteiro interferiram no 

desenvolvimento das atividades. Infelizmente nem sempre essa prática é possível, mas com 

certeza, deve ser explorada quando permitido. 

Apesar de avaliados apenas os processos relacionados à execução da alvenaria, 

vários desses fatores podem interferir também nos demais serviços existentes na obra, bem 

como podem haver problemas distintos, relacionados apenas aos outros serviços, e não à 

alvenaria. Todas as falhas de processo e perdas apontadas ao longo do trabalho, há muito 

tempo são elementos de discussão das teorias da administração, mas ainda são frequentemente 

praticadas nos canteiros de obra, tanto de empresas pequenas quanto grandes.  

Seja por falta de conhecimento dos administradores (proprietários ou engenheiros 

das obras) ou pela não valorização desses conceitos, o fato é que se torna cada vez mais 

necessária a correção dessas falhas. A produção abaixo do potencial gera atraso na execução 

dos serviços, que gera atraso no cronograma e na entrega da obra, e consequentemente se 

torna um marketing negativo para a empresa. 

Todas as perdas identificadas implicam em custos adicionais, que normalmente 

não são previstos no orçamento, e implicam em prejuízo para as empresas. Em alguns 

momentos foram levantados os custos dos equipamentos, para que se tivesse uma noção do 

custo que representa a utilização dos mesmos, e o quão é importante utilizá-los de forma 

eficiente, conforme o conceito apresentado de desempenho logístico, para garantir que tenham 

um custo-benefício aceitável. 

A proposta inicial deste trabalho era exatamente fazer um levantamento dos custos 

logísticos da grua, porém identificou-se vários fatores que prejudicavam o desempenho 

eficiente do equipamento. O objetivo do trabalho mudou, acreditando-se que, mais importante 

do que levantar os custos, é minimizar ao máximo as perdas dos processos já existentes, e só 

então buscar novas tecnologias para aprimoramento do processo, evitando-se assim um 

desenvolvimento falho, com erros ainda primários. 

Ainda assim, o levantamento dos custos logísticos mantém-se como sugestão para 

trabalhos futuros. Pode-se realizar também pesquisas semelhantes à esta, mas direcionadas às 

outras realidades (serviços, materiais e equipamentos diferentes), ou até mesmo pesquisas 

mais aprofundadas, buscando mensurar separadamente as perdas identificadas, através de 

estudos de produtividade, para identificar o potencial de produção de uma equipe; 
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mapeamento de processos, para identificar os tempos e movimentos mínimos necessários para 

execução de uma atividade, além de estudos de planejamento de estoque. 
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