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RESUMO 

Na indústria da construção civil, diante de uma situação de crescimento da competição no 

mercado, é necessário criar novos processos de gerir desde a forma de fazer o pedido até a 

utilização, seja melhorando as especificações, formas de comprar, receber, relacionar-se 

com o fornecedor, entre outros. Ultimamente muitas empresas buscam programas de 

melhoria a fim de alcançarem melhores desempenhos. Entre as iniciativas mais frequentes 

no setor, destaca-se a implementação de sistemas de gestão da qualidade e programas de 

gerenciamento de compra e estocagem. Este trabalho busca identificar problemas 

encontrados na gestão dos suprimentos de duas empresas construtoras. Foram realizados 

dois estudos de caso em duas construtoras goianas. Buscaram-se falhas que são geradas 

ao longo do fluxo de informação, rastreando as causas, local e momento dos problemas 

encontrados. Ao final da análise dos dados, foi proposta uma ferramenta de fácil utilização 

sob o formato de uma planilha eletrônica que engloba todas as etapas que necessitam de 

controle e registro das informações pertinentes à gestão dos suprimentos de uma obra. O 

trabalho conclui apontando para a necessidade do registro de todas as informações 

necessárias para a geração de indicadores confiáveis que auxiliarão o rastreamento de 

problemas e o desenvolvimento de uma gestão da qualidade e do planejamento baseados 

na constante melhoria de seus processos. 

Palavras-Chave: Gestão da Cadeia de Suprimentos. Controle. Fluxo de informação. 

Materiais. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E JUSTIFICATIVA 

A gestão da cadeia de suprimentos atualmente é um dos fatores de maior 

impacto no planejamento e orçamento de qualquer empresa relacionada à construção. A 

construção civil particularmente possui um dinamismo na sua forma de produção que a 

diferencia com relação a outras cadeias produtivas. Em uma construção o produto é fixo e a 

empresa é móvel, tendo que deslocar sempre que terminar um produto e tiver que começar 

outra empreitada. A logística da empresa está sempre em mudança, assim como os fatores 

do ambiente, como, por exemplo, o mercado no qual o produto está inserido e as 

características econômicas, sociais e físicas locais. 

Outra característica típica da indústria da construção é a grande diferenciação 

dos produtos por ela desenvolvidos. Cada produto tem suas especificações, dificultando a 

padronização dos processos construtivos e exigindo ainda mais do controle desses 

processos. A gestão, e mais especificamente a gestão da cadeia de suprimentos, se mostra 

como uma das principais soluções para desenvolver processos eficientes, baratos e fiéis 

aos prazos determinados. O setor da construção civil, que tanto tem crescido no Brasil, 

ainda precisa de profundas mudanças na sua cultura administrativa para concorrer com 

grandes construtoras internacionais e garantir qualidade e produtividade de referência. 

Um dos problemas mais evidentes que sempre esteve presente na construção 

brasileira é o descumprimento dos prazos planejados para uma obra. Além deste, há 

também vários outros problemas relacionados à qualidade e segurança, que por sua vez 

estão ligados direta ou indiretamente entre si. Este trabalho trata dessas problemáticas, 

trazendo conhecimento e propostas de melhorias para a gestão da cadeia de suprimentos. 

A utilização dos conhecimentos e ferramentas expostos neste trabalho busca 

reduzir os problemas relacionados a prazo, qualidade e orçamento, além de fornecer dados 

importantes para a retroalimentação do sistema de qualidade da empresa, que por sua vez 

contribuirá também para a diminuição dos problemas citados.  
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Os resultados esperados pela metodologia de controle descrita nesse trabalho 

vêm de encontro, de forma prática e não apenas de forma teórica e superficial, com os 

problemas encontrados nas pesquisas e estudos de caso realizados. 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos do trabalho são: 

 Identificar problemas encontrados na gestão dos suprimentos de duas 

empresas construtoras. 

 Rastrear as causas, o local e o momento dos problemas encontrados. 

 Propor uma ferramenta e sugestões práticas de fácil utilização para 

tornar o controle de materiais, desde o levantamento até a aplicação, 

mais eficiente e completo. 

Importante destacar que o trabalho objetiva não apenas acrescentar ferramentas 

ao controle de materiais já desenvolvidos por softwares específicos no mercado, como 

também registrar todas as informações necessárias para gerar indicadores confiáveis que 

auxiliarão o rastreamento de problemas e o desenvolvimento de uma gestão da qualidade e 

produtividade baseada na constante melhoria de seus processos.  

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho se organiza em cinco capítulos, a saber: 

 Introdução (capítulo 1): Exposição do tema e sua justificativa, objetivos e 

estruturação do trabalho. 

 Revisão bibliográfica (capítulo 2): Exposição dos temas e conceitos 

concernentes à gestão da cadeia de suprimentos com conteúdo teórico 

direcionado aos objetivos propostos pelo trabalho e a dar suporte às 

opiniões colocadas durante o mesmo. 

 Metodologia (capítulo 3): Descrição da sequencia e organização utilizada 

para analisar os estudos de caso e para a formulação do instrumento 

proposto ao final do trabalho. A ferramenta proposta busca registrar 
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informações acumuladas de cada uma das etapas de todo o processo de 

aquisição e aplicação dos materiais e, mediante a construção de gráficos, 

melhorar a visualização dos dados estatísticos levantados. 

 Análise de dados (capítulo 4): Definição e análise dos estudos de caso, 

assim como o detalhamento da proposta desenvolvida. Essa etapa traz 

para a prática aquilo que foi exposto no capítulo 2, rastreando problemas 

reais e definindo soluções para eles. 

 Conclusão (capítulo 5): Análise dos resultados obtidos durante o 

processo de produção do trabalho, além de sugestões para futuros 

trabalhos sobre o mesmo tema. 
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CAPÍTULO 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem por finalidade apontar os principais tópicos relacionados ao 

fluxo de informação na gestão da cadeia de suprimentos da construção, contemplando os 

procedimentos que fazem parte dessa cadeia tais como: pedido, compra, recebimento e 

estocagem, além de abordar questões como a gestão do fluxo de informações, a 

classificação e avaliação de fornecedores. Assim englobam-se as principais informações 

necessárias para o controle na aquisição de materiais. 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos pode ser entendido como uma 

extensão da logística de suprimentos que inclui a chegada de matéria prima, estoques, 

produção e distribuição, acrescido de outras atividades como o levantamento, pedido e 

compra. 

A gestão de suprimentos deve abranger desde o projeto (gerando melhores 

especificações), suprimentos (melhorando o relacionamento com o fornecedor, aquisição e 

transporte) e até o momento em obra (na forma de recebimento, inspeção, estocagem e 

aplicação dos materiais). O controle da cadeia deve obter informações de forma eficiente, 

garantindo a retroalimentação de cada etapa, conforme pode ser visualizado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - As inter-relações do setor suprimento (REIS, 1998) 
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A gestão de suprimentos não pode ser analisada separadamente sem a 

consideração da gestão de fluxos de informação, que por sua vez, torna possível qualquer 

relacionamento entre setores da empresa e também entre a empresa e aqueles 

responsáveis pelo fornecimento de materiais e serviços, assim como a execução dos 

processos de forma organizada. 

O setor de suprimentos também pode ser visto como o elo entre o setor 

administrativo e o canteiro de obras, bem como entre a empresa e seus fornecedores e, por 

isso, o mesmo assume uma importância estratégica para obtenção da qualidade na 

construção e redução do custo total dos empreendimentos (REIS, 1998; SILVA, 2000; 

ISATTO e FORMOSO, 2002). O sucesso no gerenciamento da cadeia de suprimentos é um 

diferencial competitivo que não pode ser descartado no mercado atual, pois este é cada vez 

mais concorrido, com melhores níveis de serviço e menor custo. 

2.2 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

2.2.1 LOGÍSTICA DOS SUPRIMENTOS 

De acordo com a definição promulgada pelo CLM (Council of Logistics 

Management) logística é o “processo de planejamento, implementação e controle do fluxo 

eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos 

acabados e informações relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o 

propósito de atender às exigências dos clientes” (CSCMP, 2010). É possível, portanto, 

visualizar a logística do setor de suprimentos como um ciclo no processo de produção. Essa 

logística pode ser relacionada com a especificidade dos materiais junto ao planejamento dos 

suprimentos, no ato do recebimento e emissão dos pedidos de compra, transmissão aos 

fornecedores, além do transporte dos recursos até o canteiro de obras. 

Para análise da logística de suprimentos, sob uma ótica mais eficaz, utiliza-se o 

conceito da gestão enxuta dada por Heineck (2006). Essa gestão está vinculada a operação 

da produção, pensando no processo, eliminando o desperdício e agregando valor pela visão 

dos clientes e usuários. Através de compras antecipadas, consegue-se uma redução do 

custo global da construção, o qual é repassado ao consumidor final. Heineck (2006) cita 

alguns tópicos da logística produtiva, tais como: 
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 Realizar alianças com rede de suprimentos; 

 Selecionar materiais de menor peso e facilidade de transporte; 

 Controlar a recepção dos materiais; 

 Evitar estoques de materiais desnecessários; 

 Incentivar o uso da transparência da informação; 

 Manter o canteiro de obras limpo, organizado e higienizado. 

Segundo Silva e Cardoso (1999) toda a gestão da cadeia de suprimentos nas 

obras de construção civil pode ser separada em estágios, que acontecem de forma cíclica 

nas atividades de produção. Estas atividades são: 

 Especificação de recursos e planejamento de suprimentos; 

 Emissão e transmissão de pedidos de aquisição; 

 Transporte dos recursos até a obra e seu recebimento; 

 Manutenção dos suprimentos previstos no planejamento (controle e 

reprogramação). 

A logística de suprimentos na obra desempenha um papel estratégico na 

construção civil porque atua na interface entre os agentes fornecedores e impacta 

diretamente nos custos totais da obra. Uma vez que a falta de planejamento no fluxo de 

suprimentos é muitas vezes apontada como a principal causadora de atrasos e interrupções 

no processo de produção, a falta de material impede a realização de uma atividade, 

causando paradas nas frentes de serviço e perda de produtividade. Além disso, quando os 

materiais não atendem às especificações, provocam outros tipos de desperdícios devido à 

necessidade de ajustes (PICCHI, 1993). 

2.2.2 INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

A dificuldade de uma visão integrada dos processos na construção civil está 

relacionada ao fato que a construção, diferente das demais indústrias, trata-se da produção 

por projeto, ou seja, os produtos têm uma data específica para serem concluídos e, uma vez 

concluídos, o sistema produtivo se volta para um novo projeto. Os projetos são concebidos 
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em estreita ligação com os clientes, de modo que suas especificações impõem uma 

organização dedicada ao projeto, exigindo alta flexibilidade dos recursos produtivos. 

Vários fatores facilitam o aparecimento de falhas ao longo da cadeia de 

suprimentos segundo Reis (1998), como: 

 Elevado número de itens envolvidos no processo produtivo; 

 Diversidade de materiais e componentes, com características distintas, 

que compõem a cadeia da construção civil; 

 Desconhecimento dos fornecedores e clientes envolvidos em cada etapa 

de compras dos suprimentos, dificultando a integração e o gerenciamento 

dos processos; 

 Necessidade de adequação dos conceitos advindos das áreas de 

marketing e logística para a realidade da construção civil. 

2.2.3 QUALIDADE NA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Com a introdução dos Sistemas de Gestão da Qualidade na construção de 

edifícios, muitos problemas relativos aos suprimentos estão sendo resolvidos e eliminados 

através de procedimentos simples adotados pelas empresas, dentre os quais é possível 

citar: os procedimentos de recebimento e inspeção de materiais, a avaliação e seleção de 

fornecedores e o gerenciamento do setor de suprimentos auxiliado pela tecnologia da 

informação (REIS, 1998). 

A falta de sistemas eficazes de gerenciamento de suprimentos acaba 

impactando de forma significativa nos custos da produção, gerando maiores custos de 

construção, em função de entregas erradas, retrabalhos, atrasos, esperas, problemas na 

estocagem e perdas de produtividade. Os suprimentos constituem um dos maiores 

potenciais individuais de melhoria da qualidade nas construtoras (PICCHI, 1993). 

Para aumentar a qualidade na aquisição e recebimento de materiais deve haver 

um bom relacionamento dos departamentos de projeto, compra e a obra. Segundo Souza et 

al. (2006), a qualidade na aquisição e recebimento visa integrar as seguintes etapas: 

 Especificação técnica para compra dos produtos; 
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 Seleção e avaliação de fornecedores de materiais; 

 Controle no recebimento dos materiais em obra; 

 Controle no armazenamento e transporte dos materiais. 

O fornecedor e o comprador devem desenvolver uma relação de parceria, ou 

seja, os prazos de entrega devem ser definidos claramente pelas partes envolvidas e os 

fornecedores devem seguir a forma de entrega, prazo e qualidade do material a ser 

adquirido conforme estipulado no pedido e no contrato. O fornecedor e o comprador devem 

garantir um fluxo de informação ágil para que seja possível prever com antecedência 

eventuais variações na produção de ambos (FONTANINI; PICCHI, 2005). 

As especificações técnicas para compra de produto devem possuir requisitos 

bem definidos para que o setor de compras tenha uma comunicação eficiente com os 

fornecedores além de permitir uma cotação objetiva de preço, que possibilite uma escolha 

de fornecedores qualificados e capacitados. 

O material já adquirido deve passar pelo controle de recebimento que somados 

às observações levantadas de prazo de entrega e desempenho do material durante a 

execução, fornecerão subsídios para a melhoria contínua de todas as etapas que poderão 

ser avaliadas e, com a utilização da tecnologia de informação, pode-se utilizar ferramentas 

que auxiliam o gerenciamento dessas etapas facilitando a troca de informações entre os 

participantes. 

2.3 GESTÃO DO FLUXO DE INFORMAÇÕES 

A comunicação dentro da organização é vital, já que atua como um mecanismo 

de coordenação, sem o qual a organização seria um conjunto de atividades isoladas. Uma 

organização processa informação para controlar e coordenar suas atividades. Através do 

processamento de informações, observa-se o que acontece, analisa-se, toma-se decisão e 

as comunica aos interessados (BURTON; OBEL, 1995). 

Uma vez que a gestão de fluxos de informação abrange todos os setores de uma 

empresa, é possível dizer que aonde se fizer necessária a comunicação, seja horizontal ou 

vertical, também se faz necessária a implantação de uma gestão de informações. 
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É importante salientar que uma gestão de fluxo de informações eficiente engloba 

muito mais que apenas uma tecnologia da informação. Um software não pode ser o gestor 

de um fluxo, uma vez que ele não define quem tem acesso ao sistema ou a prioridade 

quanto aos materiais de maior impacto para a empresa. Fica claro que a empresa precisa 

definir diretrizes e procedimentos específicos para a utilização do software e que nessas 

diretrizes deverá conter claramente os responsáveis por alimentar o sistema a fim de evitar 

divergência de informações. 

Geralmente a forma da estrutura organizacional determina os fluxos de 

informação na empresa, mas também uma mudança no fluxo de informação pode fazer com 

que a estrutura da empresa mude (ZEGARRA; CARDOSO, 2001). Galbraith (1974 apud 

ZEGARRA; CARDOSO, 2001) mostra a relação íntima entre o fluxo de informações e a 

estrutura organizacional de uma empresa. As duas áreas agem de forma circular, 

produzindo mudanças que partem tanto da estrutura da empresa quanto do próprio fluxo de 

informações. Essa análise deixa ainda mais claro o impacto que uma boa ou má gestão do 

fluxo de informações pode causar em uma empresa. 

As características das estruturas organizacionais, como por exemplo, a 

formalização, a complexidade, a centralização, a filosofia de gestão, o porte, o ambiente, a 

tecnologia e a estratégia, estão relacionadas e afetam os fluxos de informação dentro das 

empresas. Assim também, quando se quer acelerar a comunicação ou reduzir erros no fluxo 

de informações podem-se tomar decisões que afetam cada uma das características 

mencionadas. 

Para a empresa ser eficiente, ela deve conseguir um equilíbrio entre sua 

demanda por processamento de informações e a sua capacidade de processamento 

(ZEGARRA; CARDOSO, 2001). 

Na gestão de materiais, é possível perceber que para alcançar seus objetivos 

constantes de eficiência é necessário que haja uma gestão do fluxo de informações que 

suporte de forma organizada e rápida a demanda por processamento de informações 

provenientes das necessidades da obra. Para que essa gestão do fluxo de informações 

possa evoluir em uma determinada empresa, é necessário realizar uma análise das 

informações ligadas à logística e à tecnologia da informação implantada. 
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2.3.1 CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Como mencionado anteriormente, várias características da estrutura 

organizacional de uma empresa influem na gestão de fluxo de informações. A seguir 

analisa-se a influência de cada uma das características da estrutura organizacional, a fim de 

que as ferramentas de controle e registros de informações sejam desenvolvidas, 

contemplando os impactos tanto na estrutura da empresa quanto no fluxo de informações 

(ZEGARRA; CARDOSO, 2001): 

 Formalização: São normas e procedimentos adotados por uma 

organização na execução de atividades que tenham objetivos inerentes à 

empresa. Quanto maior a formalização, menor será o número de erros na 

transmissão de informações e consequentemente adquire-se maior 

eficiência nesse processo. 

 Complexidade: É a especialização numa organização, medida pelo 

número de especialistas ocupacionais e pela extensão do treinamento 

exigido para cada uma delas. Quanto maior o número de ocupações e 

quanto mais longo o período de treinamento, mais complexa é a 

organização. O número de funcionários por sua vez aumentará a 

demanda por informações, assim quanto maior a complexidade da 

empresa, mais eficiente deverá ser a gestão do fluxo de informações. 

 Centralização: Determina o poder e as responsabilidades em uma 

organização. Em empresas muito centralizadoras as informações 

demorarão mais para serem processadas, e quanto maior a 

descentralização, mais rápido ocorrerá o processamento dessa 

informação. 

 Porte: É o tamanho da empresa. Quanto maior o número de funcionários, 

por exemplo, maior a necessidade de se criar ou aumentar órgãos de 

gestão, por sua vez, a informação deverá percorrer um caminho maior e 

assim demorar mais a ser processada. 

 Ambiente: é a infraestrutura socioeconômica em que a empresa está 

inserida. Por exemplo, a concorrência poderá exigir menor tempo de 

processamento das informações para se atingir resultados mais rápidos. 
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Esse fator é talvez o mais complexo a ser analisado, pois pode afetar o 

fluxo de informações de várias maneiras direta ou indiretamente. 

 Tecnologia: A Tecnologia da Informação (TI) se insere como um dos 

fatores principais de influência na gestão do fluxo de informações (este 

item será tratado de forma mais detalhada posteriormente). 

 Estratégia: Definirá o rumo a ser seguido pela empresa, influenciando em 

todas as principais decisões tomadas por ela. Dependendo da estratégia 

da empresa pode-se querer um resultado em menor tempo. Para esse 

objetivo deve-se aumentar a velocidade do fluxo de informações, 

reduzindo o controle e aumentando a descentralização. É claro que se as 

informações forem, em sua maioria, incorretas poderá obter-se o 

contrário do esperado, atrasando mais ainda a obra. 

2.3.2 ETAPAS DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO  

Ao analisar um processo é possível dividi-lo em etapas, que por sua vez irão 

processar e gerar informações que serão utilizadas por etapas posteriores até a conclusão 

do devido processo. Cada etapa de um processo deverá conter as informações de entrada, 

adicionais e de saída (Figura 2.2). Além dessas informações faz-se necessário identificar o 

agente processador da informação. 

 

Figura 2.2 - Elementos do processamento de informações (ZEGARRA E CARDOSO, 2001) 
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A informação de entrada representa a informação de saída da etapa anterior. As 

informações adicionais são novos dados que são necessários para iniciar o processamento. 

O mecanismo ou agente processador de informações representa a função ou pessoa 

encarregada do processamento de informações em cada etapa. 

O agente processador das informações deverá ser claramente definido. Um 

único agente para cada etapa é o ideal do ponto de vista da gestão do fluxo de informações, 

com a possibilidade, que sempre que possível deverá ser evitada, de delegação da 

responsabilidade (ZEGARRA; CARDOSO, 2001). É importante salientar que muitos 

problemas verificados na gestão de materiais, como a divergência de informações ou 

decisões erradas, tomadas por pessoas fora de sua responsabilidade, podem ser evitadas 

caso sejam seguidas as recomendações estabelecidas. 

2.3.3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

Um ponto importante a mencionar quando se fala de fluxos de informação é o da 

Tecnologia da Informação. LUCAS (1997) define a TI como todas as formas de tecnologia 

aplicadas ao processamento, guarda e transmissão de informações eletronicamente. A TI já 

não está sendo simplesmente focada na sua capacidade para estocar e processar dados, 

mas, principalmente, como um meio eficaz de comunicação. 

Segundo Bowersox e Closs (1996 apud SILVA, 2000) há três razões para a 

necessidade de informações rápidas, em tempo real e com alto grau de precisão para uma 

gestão eficiente da logística e da cadeia de suprimentos: 

 Primeiro, os clientes entendem que informações do andamento de uma 

ordem, disponibilidade de produtos, programação de entrega e dados do 

faturamento são elementos fundamentais do serviço ao cliente. 

 Segundo, com a meta de redução do estoque em toda a cadeia de 

suprimentos, os executivos percebem que, com informações adequadas, 

eles podem, efetivamente, reduzir estoques e necessidades de recursos 

humanos. Especialmente o planejamento de necessidades sendo feito 

usando informações mais recentes, permite reduzir estoques através da 

minimização das incertezas da demanda. 
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 Em terceiro, a disponibilidade de informações aumenta a flexibilidade no 

que se refere: quanto, quando e onde os recursos podem ser utilizados 

para obtenção de vantagem estratégica. 

As razões expostas nos parágrafos anteriores se fazem oportunas para justificar 

a utilização de uma TI, uma vez que atualmente só se consegue um fluxo de informações 

em tempo real com precisão através da informática. Não se pode mais pensar em uma 

gestão sem uma tecnologia de informação. 

A implantação de uma TI ineficiente, levando em consideração a grande 

quantidade de informações que existem atualmente, pode gerar o aparecimento de 

problemas como: duplicidade, ruídos e perdas de informações e conhecimento. A não 

consolidação de um sistema eficiente de informações dificulta a tomadas de decisões 

rápidas e eficazes dentro da empresa. 

É necessário frisar que para poder utilizar estes tipos de aplicações, os usuários 

têm que concordar em utilizar formatos comuns, padronizando as informações trocadas. 

Isso dificulta a sua implementação, já que pressupõe uma modificação na forma como a 

empresa está acostumada a trabalhar, ou seja, na sua cultura organizacional. Para se ter 

uma TI como mecanismo de comunicação e coordenação eficiente são necessárias 

mudanças tanto no uso da tecnologia quanto na sua gestão. 

No mercado encontram-se vários exemplos de ferramentas de TI, formando um 

segmento próprio especializado no seu desenvolvimento. Entre estas ferramentas, podem 

ser citadas: SAP for Engineering, Construction & Operations, Mega da Mega Sistemas 

Corporativos, UAU da Globaltec e Sienge da Softplan, que são alguns exemplos 

encontrados hoje no setor da construção civil. Cada uma dessas ferramentas, comumente 

conhecidas como ERPs (Enterprise Resource Planning), empenha-se em organizar e 

agilizar a troca de informações relacionadas à aquisição de materiais usando uma rede 

comum à empresa, que deverá ser alimentada pelos responsáveis por cada etapa em 

específico, controlando o acesso através de logins com poder de modificação de dados 

diferenciados. Os softwares em questão se mostram relativamente eficientes no controle da 

cadeia, porém pouco eficientes no registro das informações para posterior análise 

estatística. 
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2.4 CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

Ao serem estipuladas diretrizes para o controle e registro de pedido, compra e 

recebimento de determinado material, engloba-se grande parte da cadeia de suprimentos, 

porém um processo importante é ignorado, a classificação de fornecedores. Esse processo 

deve ser tratado com atenção, pois pode influenciar toda a cadeia de suprimentos. Stein 

(1997) ressalta o perigo que é confiar na produção utilizando matéria prima de baixa 

qualidade e afirma que a lucratividade de uma companhia é atributo direto da qualidade de 

seus fornecedores. 

De nada adianta ter uma cadeia de suprimentos bem organizada e definida 

dentro da estrutura de uma empresa se não houver um planejamento que englobe a 

realidade dos fornecedores com os quais a empresa fatalmente deverá se relacionar. O 

mercado da construção civil e a concorrência imposta por esse mercado, assim como a 

grande especialização dos serviços e sua terceirização, tornam obrigatório para a empresa 

uma estratégia específica quanto ao relacionamento com fornecedores. 

Quando se fala em cliente e fornecedor devem ser obedecidos limites 

naturalmente impostos pela própria natureza do relacionamento entre os dois. Uma empresa 

não tem a liberdade de interferir diretamente na cadeia produtiva de outra, porém tem a 

capacidade de impactar nos prazos e inclusive na qualidade do produto da outra empresa. 

 Na construção civil especificamente o problema se ameniza com a grande 

variedade de fornecedores, diminuindo assim o impacto de um fornecedor na obra, uma vez 

que geralmente, para a grande maioria dos insumos, há a alternativa de se ligar a outro 

fornecedor. Por um lado a quantidade de fornecedores para o mesmo produto pode ser um 

fator positivo, mas por outro lado surge a necessidade de avaliação de cada um deles para 

que se possa escolher um fornecedor que se adapte melhor à necessidade da construtora. 

Para se classificar fornecedores é fundamental definir critérios de avaliação. 

Segundo Ferreira (1993), há pelo menos dez critérios a serem analisados: 

 Qualidade: problemas de qualidade se não detectados pelo fornecedor 

gera um aumento de custos com inspeção e refugo. 

 Tempo de Produção (Lead-Time): quanto menor o lead-time, maior a 

flexibilidade do comprador para responder as oscilações na demanda. 
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 Percentuais de Entrega (Fill Rates): o percentual da encomenda entregue 

na data exata é importante fator para manutenção do planejado. Entregas 

parciais podem acarretar problemas de sincronização com a 

programação da produção. 

 Desempenho de Entrega no Tempo Certo (On-Time Delivery 

Performance): o quanto as encomendas são recebidas no momento 

certo. Assim como entregas parciais, atrasos ou adiantamentos também 

podem acarretar problemas de sincronização com a programação da 

produção. 

 Capacidade de Resposta (Responsiveness to Demand): fornecedores 

devem ser suficientemente flexíveis para responder rapidamente a 

mudanças na demanda. 

 Suporte Técnico: um bom suporte técnico adiciona conhecimento à 

equipe da empresa e contribui para um melhor projeto do produto, 

facilidade de montagem, uso de partes comuns e controle de custos. 

 Garantia: quão rapidamente a substituição de componentes pode ser 

feita? Se o fornecedor é rápido o suficiente a empresa não sofrerá 

problemas de sincronização. 

 Melhorias de Frete: uma boa logística reduz os custos de tempos totais 

de produção. 

 Termos de Pagamento: qual a facilidade em negociar termos melhores 

de pagamento que tragam retorno para ambas as partes, permitindo a 

redução de custos. 

 Práticas de Encomenda: o quanto o fornecedor pode facilitar as 

encomendas de forma a reduzir os custos administrativos e agilizar o 

processo como um todo, por exemplo, pelo uso de Electronic Data 

Interchange (EDI). 

Por fim a classificação de fornecedores auxilia o departamento de suprimentos a 

ranquear os principais fornecedores do mercado e assim garantir um melhor negócio nas 

próximas compras da empresa. 
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2.5 CONTROLE DO MATERIAL NA OBRA 

O controle do material na obra engloba essencialmente o recebimento e o 

armazenamento do mesmo, fechando as principais etapas da gestão da cadeia dos 

suprimentos. 

2.5.1 RECEBIMENTO 

O recebimento de materiais em obra é uma das etapas de maior influência na 

qualidade do serviço ou produto a que se deseja alcançar. Quando essa etapa é feita de 

forma eficiente e rigorosa, ela contribuirá para um resultado satisfatório para os clientes que 

irão receber o imóvel pronto. 

O recebimento não interfere apenas na qualidade, mas também poderá causar 

grandes impactos aos prazos. A organização de um estoque de obra está ligada 

diretamente com a etapa de recebimento, assim quanto melhor a organização do estoque, 

mais eficiente será a aplicação do material e o fluxo de informações a ele relacionado. 

Muitos produtos acabam sendo recebidos e até mesmo aplicados sem a qualidade ou 

especificação correta, acarretando a rejeição do imóvel pelo cliente e, por fim, trazendo 

prejuízo financeiro e atraso no prazo da obra, que por sua vez, também impactará 

negativamente no orçamento. 

Os requisitos mínimos a serem conferidos e analisados pelo responsável por 

receber o produto em obra são (REIS, 1998; SILVA, 2000): 

 Especificações do material solicitado, que deverá ser feito com rigor e 

qualquer dúvida deverá se consultar alguém capacitado para esclarecer. 

 Unidade e quantidade do produto. 

 Qualidade do material, que por sua vez deverá seguir diretrizes 

estabelecidas em normas federais ou internas da empresa. 

 Dados fiscais de faturamento. 

O almoxarife ou responsável pelo recebimento do material normalmente tem a 

responsabilidade de documentar o processo com as informações básicas quanto ao 

fornecedor e os requisitos mínimos anteriormente citados. 
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2.5.2 ARMAZENAMENTO 

Para uma gestão da cadeia de suprimentos que deseja cumprir os seus objetivos 

de eficiência e qualidade é importante planejar e organizar o fluxo de materiais na obra. O 

controle desse fluxo de materiais está intimamente ligado à armazenagem e estoques, e por 

consequência, às pessoas envolvidas com essa área, por exemplo, almoxarife e 

encarregados pela administração de estoque.  

Ballou (2001) apresenta alguns motivos que justificam a armazenagem na 

cadeia de suprimentos: 

 Redução de custos de transporte e de produção: com a decorrência do 

melhoramento no transporte e produção, as despesas adicionadas 

podem se compensadas com custos mais baixos da armazenagem e o 

estoque associado. 

 Coordenação entre demanda e oferta: empresas que possuem produção 

e demanda variáveis recorrem em alguns momentos por manter uma 

produção em níveis constantes durante um determinado período, a fim de 

minimizar os custos de produção. À medida que a coordenação entre 

demanda e oferta torna-se muito cara é necessário realizar a 

armazenagem. 

Utilizando os motivos citados e aplicando à construção civil, é possível concluir 

que quando se pede uma maior quantidade de um determinado produto, o custo de 

transporte é menor e os preços mais baratos, entretanto deve-se equilibrar com os custos 

de armazenagem e disponibilidade de espaço físico. 

Os custos de armazenagem (mão-de-obra, instalações, aluguel ou aquisição, 

equipamentos, entre outros) são fixos e permanentes, acompanharão o produto enquanto 

houver sua utilização. Afinal, mesmo que existam poucos produtos estocados ou sua 

movimentação esteja abaixo do planejado, os custos de armazenagem continuarão 

constantes, pois na sua grande maioria são dependentes dos equipamentos de 

movimentação, de pessoal, espaço físico e de novos investimentos. 

Apesar das vantagens do armazenamento de grande quantidade de um produto, 

o mercado atual tem sugerido a necessidade de armazenar menos e controlar mais.  
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O mercado da construção civil está cada vez mais concorrido e possui uma 

grande variedade de fornecedores de um mesmo produto e vários produtos de mesma 

aplicação. Assim o número de opções vem se expandindo e a agilidade na entrega dos 

produtos aumentando. 

O controle da cadeia de suprimentos e classificação de fornecedores mais uma 

vez se destacam nesse momento como solução para a diminuição de armazenagem e 

garantia da empresa que o produto chegará no prazo estipulado. 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada neste presente trabalho bem 

como as etapas que compõem o método, os dados utilizados e as ferramentas utilizadas, 

bem como sua ordenação. 

3.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

O trabalho busca analisar problemas relativos à gestão da cadeia de 

suprimentos, enfatizando as falhas no fluxo de informação interno e externo em uma 

edificação residencial multifamiliar de uma construtora e uma obra de infraestrutura de 

saneamento, ambas localizadas na cidade de Goiânia. Dessa forma, o estudo de caso 

configura-se como o tipo de pesquisa realizado. 

YIN (2005) afirma que o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não está claramente definida e várias fontes de evidência podem ser 

utilizadas.  

O método do estudo de caso, muitas vezes, é colocado como sendo mais 

adequado para pesquisas exploratórias e particularmente úteis para a geração de hipóteses 

(YIN, 2005). Entre as situações nas quais o estudo de caso é indicado, podem-se citar 

quando o caso em estudo é crítico para se testar uma hipótese ou teoria explicitada, como o 

que ocorre no presente trabalho. 

3.2 A ESCOLHA DOS CASOS 

Foram escolhidas duas obras para os estudos de caso. A primeira obra trata-se 

de uma edificação residencial multifamiliar, em fase estrutural, com cerca de 30% 

executado, e a segunda trata-se de uma obra de infraestrutura de saneamento. 

As duas obras foram escolhidas devido a alguns fatores, sendo eles:  

 A facilidade de acesso às informações necessárias para a análise feita no 

trabalho, com a quantidade de detalhes  
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 As diferenças entre uma obra e outra no que tange as especificações de 

materiais e controle de estoque. 

 A identificação de cada uma delas com a maioria das obras que estão 

sendo construídas atualmente em Goiás. 

 A quantidade de detalhes passíveis de serem adquiridos durante o 

estudo de caso. 

 A existência de um sistema de gestão da qualidade implantado e 

certificado. 

3.3 INSTRUMENTAÇÃO DA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ETAPAS RELATIVAS À GESTÃO DA CADEIA 

DE SUPRIMENTOS 

A análise dos dados da cadeia de suprimentos foi dividida em quatro etapas 

básicas e uma última extra: 

 Projeto / Levantamento: Etapa conjunta entre o que foi levantado no 

projeto e o que estará sendo levantado em obra. 

 Pedido: Processo identificado por um número gerado pela TI implantada 

na empresa. 

 Compra: Definição do fornecedor, efetivando a compra do material. 

 Recebimento: Etapa responsável pela verificação, aceitação ou rejeição e 

registro do material que chega à obra. 

 Aplicação: Etapa pouco registrada, mas que define se o material foi 

realmente utilizado para o fim proposto. 

3.3.2 LISTAGEM DAS FALHAS ENCONTRADAS NA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

Os dados referentes às falhas na cadeia de suprimentos foram coletados nas 

empresas, através dos registros presentes nos softwares de compra e controle de aquisição 
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de materiais, planilhas de controle e observação no local. Os dados foram coletados no 

primeiro semestre de 2011. 

As falhas foram categorizadas segundo as etapas mencionadas anteriormente e 

detalhadas nos estudos de caso, fornecendo informações valiosas para o rastreamento das 

etapas críticas do processo de aquisição de materiais. 

3.4 CONSTRUÇÃO DA PLANILHA COMO INSTRUMENTO DE 

CONTROLE E REGISTRO DA OBRA 

A planilha foi construída no software Microsoft Excel a partir dos dados coletados 

nos estudos de caso, assim como das etapas da cadeia de suprimentos. Procurou-se 

contemplar na planilha tudo relacionado com o controle e registro de determinado material, 

mantendo sempre o objetivo de ser um instrumento de fácil e rápida utilização.  

Os conhecimentos adquiridos através da revisão bibliográfica também foram de 

grande ajuda para nortear a implantação e utilização dos recursos disponibilizados pela 

planilha, focalizando os seus benefícios no fluxo de informações e na gestão da cadeia de 

suprimentos. 

A planilha foi construída baseada nas etapas identificadas da cadeia de 

suprimentos e nas principais falhas encontradas nos estudos de caso. A facilidade de 

utilização e a rápida percepção dos possíveis problemas foram características chave para a 

criação das colunas, a fim de contemplar todas as principais etapas e ao mesmo tempo não 

ser excessivamente carregada de informações. O gráfico foi produzido posteriormente com 

o objetivo de facilitar ainda mais a visualização das informações armazenadas pela planilha, 

principalmente no que tange os problemas encontrados. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISE DE DADOS 

Neste capítulo apresenta-se a caracterização das empresas e obras estudadas, 

sendo a primeira uma obra de construção civil de um condomínio vertical e a segunda uma 

obra de infraestrutura de saneamento. Foram construídos fluxogramas para caracterizar os 

procedimentos operacionais de cada empresa, no ato do pedido, compra, recebimento e 

aplicação de cada material. Também foram apresentadas algumas falhas ocorridas nestas 

etapas em um determinado período, buscando analisar seus impactos no andamento da 

obra. 

No fim deste capítulo, é proposta uma planilha aplicada aos vários estágios 

envolvidos na aquisição de materiais, capaz de identificar, caso ocorra, em qual etapa houve 

erros, podendo assim fazer uma análise em gráficos, para o estabelecimento de parâmetros 

de melhorias na gestão dos suprimentos. 

4.1 PRIMEIRO ESTUDO DE CASO 

4.1.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa estudada trata-se de uma construtora com sede própria em Goiânia. 

Há mais de 25 anos no mercado, atuando na área da construção civil de obras verticais, em 

vários setores da capital. Possui mais de 40 empreendimentos entregues, totalizando mais 

de 3.268 unidades de apartamentos. 

A empresa possui a certificação ISO 9001, concedida pelo Instituto de 

Certificações Brasil – ICQ BRASIL. Além da certificação ISO, a empresa também possui a 

certificação PBQP-H Nível A – Máximo (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

do Habitat). 

4.1.2 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

A obra escolhida para o estudo de caso se encontra no bairro Eldorado, na 

cidade de Goiânia. Uma foto ilustrativa da obra é apresentada na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - Figura ilustrativa da obra do primeiro estudo de caso 

O empreendimento é constituído por 4 torres, cada uma com 17 pavimentos. 

Cada pavimento é composto por 4 apartamentos, totalizando 272 unidades em todo o 

empreendimento.  

A área total do terreno é de 14.885,88m², área construída é de 49.081,07 m², 

cada apartamento contém 63 m², sendo 2 quartos, com 1 suíte, banheiro, sala, cozinha 

americana, sacada e área de serviço (Figura 4.2).  

O empreendimento possui baixo padrão de acabamento, fazendo parte do 

programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal.  
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Figura 4.2 - Layout do apartamento do primeiro estudo de caso 

A obra teve início em outubro de 2010 e terá o término de duas torres e parte da 

área de lazer em outubro de 2012 e outras duas torres para abril de 2013. 

4.1.3 CARACTERIZAÇÃO DO FLUXOGRAMA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

A empresa em análise segue a padronização para a solicitação da compra de 

materiais. Mediante o fluxograma apresentado na Figura 4.3 será exibida a representação 

gráfica de todos os passos que integram esse processo de aquisição, sob forma sequencial 

e de modo analítico, caracterizando as ações no processo envolvido, bem como os agentes 

responsáveis pela execução. 
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Figura 4.3 - Descrição das etapas do fluxograma da construtora do primeiro estudo de caso
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Inicialmente é feito o pedido do material. Este pode ser realizado por qualquer 

integrante da parte administrativa da obra, sendo eles: engenheiro, estagiário, 

administrativo, auxiliar administrativo e almoxarife, uma vez que todos estes têm acesso ao 

sistema para realização de pedido de compra de materiais. Para saber a necessidade que 

deve ser atendida (qual peça e/ou qual material deve chegar na obra), faz-se então o 

levantamento em projetos, avaliando o quantitativo, a especificação, modelo e marca dos 

materiais, conciliando com o orçamento e cronograma da obra, para melhor planejamento, 

sem atraso de material e sem ultrapassar o fluxo de caixa mensal.  

Outro método utilizado para relacionar o que deve ser pedido é através da 

própria experiência advinda do engenheiro, do mestre de obra, empreiteiros e encarregados, 

pois assim pode viabilizar um material em troca de outro que se encaixará melhor em 

determinado local, uma vez que este mesmo tenha sido executado em outra obra, em outro 

momento e obtido sucesso. 

Outra etapa da obra, na qual comumente é pedido material com menos 

importância sem necessariamente com levantamentos em projetos e detalhamentos, têm-se 

no início e fim de obra, tais como a construção dos refeitórios, banheiros, alojamentos, 

almoxarife, sala do engenheiro, ferramentaria, etc. Todos estes são executados com 

materiais, conexões, fiações sem controle de projeto, de quantitativo ou especificação. Do 

mesmo modo no fim da obra, no momento da entrega da mesma, com curto espaço de 

tempo e na falta do material ter sido pedido a tempo, parte-se para improvisos utilizando o 

que melhor se adapte à situação, não sendo necessário obedecer projeto ou memoriais. 

Este tipo de ação ocorre no intuito de atender o prazo e a necessidade da obra para não 

haver atrasos. 

Logo após o fechamento do pedido, gera-se então a RMS (Requisição de 

Materiais e Serviço) no sistema, com um número sequencial a cada pedido realizado. Esse 

número ajuda no rastreamento do pedido durante todas as fases da compra do material, 

podendo saber em que etapa se encontra. Na RMS há em seu conteúdo a especificação do 

material, a quantidade necessária e a data que deve chegar à obra.  

A data no SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) deve obedecer à tabela de 

antecedência de insumos. Para cada material deve haver a data que se consegue atender a 

expectativa de chegada do produto na obra, sendo de grande valia na parte do 
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planejamento, pois permite ao engenheiro se programar. Nessa RMS não há um campo 

específico para relatar a marca ou até mesmo para materiais mais específicos, como 

exemplo, bombas de incêndio e recalque, o modelo, quando há essa necessidade de 

detalhamento destes. Então se utiliza o campo de motivo e neste é escrito para o quê e em 

que local o material será ocupado, tendo assim um melhor controle de algo que já foi pedido 

ou não para determinado local. 

Após detalhada a RMS, o engenheiro da obra deve aprovar o pedido, ou seja, 

confirmar para o controle da gestão da obra que o material realmente precisa ser adquirido.  

Em seguida à aprovação do engenheiro da obra, por hierarquia, a RMS deve ser aprovada 

pelo coordenador de obras, um engenheiro mais experiente que participa da execução de 

todas as obras simultaneamente da construtora, tendo o contato direto entre todos os outros 

engenheiros no processo de gestão de todas outras obras. Por sua vez ele analisa a 

necessidade do material, juntamente com a disponibilidade do mesmo em outras obras em 

estoque, na qual ele coordena, podendo haver a troca entre elas de material e serviços. 

Depois desse estágio de aprovação realizado nas administrações dos próprios 

canteiros de obras, a RMS segue ao departamento de suprimentos, responsável pela 

compra dos materiais exigidos em todas as obras da construtora e coordenado por um 

engenheiro de compra, juntamente com sua equipe de compradores. É este departamento 

que mantém contato direto com os fornecedores, recebe portfólio de materiais, planilhas de 

preços, se adapta às inovações de produtos no mercado, faz negociações e cadastra novos 

fornecedores de acordo com o SGQ. 

Com a aprovação do coordenador de obras, o departamento de suprimentos 

encaminha a mesma RMS a vários fornecedores através de e-mails, gerando um mapa de 

cotação. Anteriormente quando todas as obras tinham a mesma razão social o mesmo 

CNPJ, em nome de um só agente, todas no nome da própria construtora, os materiais 

similares com o mesmo fim das diferentes obras eram agrupados em um só pedido, e 

entravam em cotação. Mas atualmente como cada obra tem uma razão social, um CNPJ, 

uma inscrição estadual exclusiva da mesma, para um controle dos gastos gerados em cada 

obra, cada pedido gera uma cotação, um pedido de compra, para que depois gere apenas 

uma nota fiscal para cada canteiro. 

Enviado a RMS a cada fornecedor, aquele que melhor se adeque as exigências 

do pedido, tendo o menor preço e atendendo o prazo de entrega, ganha o orçamento e a 
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compra do material poderá ser efetivada. Nesse momento a RMS passa a ser chamada de 

OC (Ordem de Compra), gerando assim um novo número, este também sequencial a cada 

grupo e/ou material comprado. Para que a OC chegue até o fornecedor, deve ainda passar 

para a aprovação do engenheiro de compras. Estando de acordo que o fornecedor é capaz 

de entregar o pedido feito e seguida da aprovação pelo dono da empresa, libera-se a 

compra do material. 

Essa OC, com a lista de material, é enviada ao fornecedor em outro formato 

diferente daquele do momento da cotação, contendo a obra destinada, a razão social, o 

CNPJ, inscrição estadual, endereço e nome da obra, para que o mesmo possa emitir a nota 

fiscal em nome da empresa/obra. O número da OC é essencial agora em outro estágio, no 

momento da cobrança com o fornecedor, uma vez que ele já tem o conhecimento de todo o 

material que a obra necessita, juntamente com a data para entrega. Esta cobrança é 

necessária para a não acomodação do fornecedor, mas nem sempre é feita pela obra que 

deveria acompanhar este andamento do pedido. 

Atendendo o prazo, o fornecedor envia o material à obra. A responsabilidade de 

recebimento, verificação e controle de materiais em obra divide-se entre os funcionários da 

obra. A responsabilidade do administrativo de obras e também do almoxarife é receber e 

verificar os materiais da obra, registrar as ocorrências de materiais fora das especificações 

no boletim de ocorrência (documento do SGQ para controle de não conformidades em 

materiais e fornecedores que prestam serviço para a construtora) em 2 vias, enviando a 1ª 

para o departamento de suprimentos e arquivando a 2ª via, além de cuidar e organizar os 

estoques de materiais.  

O mestre de obras, juntamente com o encarregado de obras, auxilia na 

orientação e organização dos estoques dos materiais, determinando o local ideal dentro da 

obra para o melhor armazenamento e estocagem, na logística do canteiro, para que não 

atrapalhem os serviços e não tenham que ser deslocados durante a obra. Por fim o 

engenheiro da obra orienta na organização dos estoques de materiais, fazendo o pedido do 

mesmo sempre que necessário, providenciando antecipadamente, através de 

planejamentos, não atrapalhando na sequência dos serviços e processos executivos para o 

andamento e atendimento do prazo da obra. O engenheiro também analisa os problemas 

encontrados nos materiais para liberação do seu uso, ou seja, se estão aptos para utilização 

na obra. 
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No procedimento de recebimento e verificação de materiais na obra, inicialmente 

responsabilidade do administrativo de obras/almoxarife, este deve receber a nota fiscal 

deste material e consultar a respectiva ordem de compra pendente. Com a nota fiscal e a 

ordem de compra verifica os dados fiscais de faturamento da nota fiscal, a especificação, se 

o que está sendo entregue corresponde simultaneamente à ordem de compra e à nota 

fiscal, verifica a quantidade do material através da contagem ou levantamentos por garantias 

próprias ou do fornecedor. 

Alguns dos materiais, além das exigências descritas anteriormente, devem ser 

inspecionados através de tabelas de verificação e armazenamento de materiais. Assim um 

material só poderá ser aprovado caso atenda a cada uma das verificações descritas nas 

tabelas. O armazenamento deve atender aos critérios da tabela; caso não esteja descrito, 

busca-se o auxílio do mestre e/ou encarregado de obras, ou segue-se as orientações do 

fabricante na própria embalagem, alojando-o em local seguro e limpo. Após o recebimento 

de todos os materiais, estes devem ser devidamente identificados na obra, com etiquetas e 

através de placas para materiais a granel e estocados no canteiro. 

4.1.4 LISTAGEM DAS FALHAS ENCONTRADAS NA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

Foram pesquisadas na empresa as falhas ocorridas em toda a cadeia de 

suprimentos. Procurou-se identificar os erros de acordo com a etapa em que ocorreu: 

projeto (levantamento), pedido, compra e recebimento de acordo com o mostrado no 

fluxograma apresentado anteriormente. Um levantamento em termos de percentuais de 

falhas por etapa foi realizado a partir do banco de dados da obra. 

Primeiramente buscaram-se falhas ocorridas na etapa de projeto, ou seja, no 

que se é levantado para ser pedido de acordo com o que é detalhado. Nessa etapa, na 

empresa analisada foram evidenciados cerca de 20% (vinte por cento) dos problemas da 

cadeia de suprimentos, sendo estes devido à relação da especificação do material 

inexistente, por parte do projetista. Na imagem a seguir (Figura 4.4) do e-mail mandado pela 

equipe de suprimentos da empresa à obra, se encontra o pedido para compra do item 

solicitado de acordo com o projeto. 
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Figura 4.4 - Cópia do e-mail enviado pelo suprimentos à obra 

  

Figura 4.5 - Desenho técnico com as medidas existentes em mercado da caixa de gordura e inspeção. 

Como mostrado na Figura 4.4, o adaptador curto 25 mm x ½” pedido em projeto, 

não existe, sendo apenas vendido no mercado 25mm x ¼” ou 20mm x ½”. A Figura 4.5 

retrata que o prolongamento pedido não existe comercialmente e indica o desenho do 

fabricante 200mm x 300mm, que se encontra a disposição no mercado. 

Na mesma etapa de projetos, encontra-se mais uma falha na cadeia de 

suprimentos, esse devido ao quantitativo total de quilos de aço. Foi realizado o pedido de 

aço em relação ao descrito no quadro de resumo de aço do projeto estrutural. Esses 
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comprimentos convertidos em quilos são comprados e enviados à obra, para serem 

dobrados e armados na obra, em seguida montado os pilares. 

Porém, após chegada do aço, constatou-se que não havia chegado o aço de 

todos os pilares, faltando pilares para serem montados. Logo se descobriu que o erro se 

encontrava no projeto, pois o mesmo contemplava o aço de todos os pilares, como mostra a 

Figura 4.6 abaixo, faltando assim material para execução na obra, gerando atraso na 

concretagem da estrutura. 

 

Figura 4.6 - Foto do quadro de resumo de aço do projeto estrutural. Em destaque a ausência do fator 
multiplicador do comprimento, referente ao número de pilares 

Na etapa seguinte a do levantamento, ou seja, a do pedido de materiais, foram 

diagnosticados 30% (trinta por cento) dos erros. Na situação seguinte, mostrada na Figura 

4.7, um alto quantitativo de cal hidratada CH1 iria ser pedido, sendo que o que seria 

necessário na atual situação da obra era Cal hidratada CH3. Após as aprovações do 

engenheiro e do coordenador de obras como descrito no fluxograma, estes diagnosticaram 

o erro a tempo, corrigindo-o, antes que todo o montante do material fosse comprado. 
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Figura 4.7 - Cópia do software de compras da empresa. Em destaque o material pedido na especificação 
errada. 

Seguindo as etapas da cadeia de suprimentos da empresa em questão, depara-se 

com erros ocorridos no setor de compras da empresa, onde todo o material é orçado e 

consequentemente comprado. Cerca 20% dos erros filtrados na coleta de dados foram 

relatados nessa fase como mostrado na Figura 4.8: 
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Figura 4.8 - Imagem retirada do software de compras da empresa. Em destaque a referência do material e 
a especificidade da marca em questão. 

 

Figura 4.9 - Imagem retirada do software da empresa. Destaca-se o mesmo material com relação à marca 
comprada. 
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O material pedido “registro de gaveta cromado D= ½” ” exigia que fosse da 

marca FABRIMAR, porém a equipe de suprimentos da empresa comprou-o da marca 

DOCOL, não atendendo a exigência do pedido feito pela própria obra. 

Na última etapa, após a compra do material, o momento do recebimento em seu 

local de aplicação, foram encontrados nos dados coletados da obra analisada cerca de 30% 

dos erros. Na entrega do produto pelo fornecedor, foram relatadas várias discordâncias, 

entre o que foi especificado no pedido e o que chegou à obra, por questão de quantitativo ou 

mesmo especificação de itens similares, como mostrado na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 - Imagem retirada do software da empresa. Destaca-se o material com sua especificação 
desejada. 

De acordo com o relatado em obra, a central de emergência em questão, foi 

pedida e comprada com a seguinte informação: 40 lâmpadas de 15W x 12V, porém o 

material recebido na obra foi de 25W x 12V. 
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4.2 SEGUNDO ESTUDO DE CASO 

4.2.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A segunda empresa analisada trata-se de uma construtora goiana, com sede em 

Aparecida de Goiânia, fundada em 1969, com várias obras em todo país. A empresa possui 

a certificação ISO 9001, e também a certificação PBQP-H Nível A – Máximo (Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat). 

Atua principalmente na área de infra-estrutura com obras de pontes, rodovias, 

montagens eletromecânicas, estradas de rodagem, terraplanagem, pavimentação, 

saneamento básico e irrigação. 

4.2.2 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

A obra trata-se de um sistema de saneamento, situado a cerca de 5 Km de 

Goiânia (Figura 4.11). Esta é composta por: estação elevatória de água bruta, adutora de 

água bruta, estação de tratamento, centro de reservação, adutora de água tratada e 

Booster.  

A obra de infraestrutura em saneamento está sendo construída para produção 

de 4 m³ de água tratada na primeira etapa e 6 m³ de água tratada para a segunda etapa. Há 

uma estação elevatória para o bombeamento da água captada na barragem até a estação 

de tratamento que está em uma cota cinquenta metros superior, e uma distância de dois 

quilômetros da sua captação. A obra também possui dois reservatórios de dez mil metros 

cúbicos na primeira etapa e outros dois na segunda etapa. 



45 

Controle e registro na cadeia de suprimentos - estudo de caso em duas construtoras goianas 

 

A.C.Alves, B.N.Silva, F.L.Aguiar 

 

 

Figura 4.11 – Estação de tratamento de água do segundo estudo de caso 

O projeto teve uma repercussão nacional devido à tentativa de amenizar os 

impactos ambientais e também diminuir o consumo de energia elétrica, utilizando turbinas 

para gerar energia e bombear a água. 

A água é levada para a cidade através de outra adutora com extensão superior a 

8000 metros (Figura 4.12) e depois há uma recompressão para o sistema no Booster. 
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Figura 4.12 – Adutora de água do segundo estudo de caso 

4.2.3 CARACTERIZAÇÃO DO FLUXOGRAMA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

A empresa em análise segue a padronização para a solicitação da compra de 

materiais. Mediante o fluxograma da Figura 4.13, são apresentados todos os passos que 

integram esse processo de aquisição. 
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Figura 4.13 - Fluxograma da cadeia de suprimentos do segundo estudo de caso
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Todo o processo de aquisição é iniciado com o planejamento, que para seu 

melhor funcionamento necessita saber quais materiais serão necessários e as suas 

quantidades.  

O levantamento pode ser obtido analisando projetos ou através de uma lista de 

materiais já existente, pode também ter sido levantado em outra ocasião, enviado pelo 

projetista, ou de acordo com a experiência do profissional. Essa etapa é feita pelo 

engenheiro, tecnólogos, estagiários, auxiliares técnicos, ou práticos como, por exemplo, o 

mestre de obra. Esse profissional é escolhido de acordo com a importância do material. 

Em seguida quando se tem necessidade de fazer o pedido, seja esse por 

planejamento antecipado ou necessidade, envia-se a lista com suas especificações, 

quantidades e data que deseja receber. Se houver urgência e se tratar de pequenas 

compras, passa-se o pedido de compra para o comprador da obra que cadastra no sistema 

e fica responsável por fazer pesquisa de fornecedores, cotação e fazer a compra, o que 

agiliza consideravelmente o processo. 

Não havendo a urgência, o levantamento é enviado para o setor de suprimentos 

da empresa que cadastra no sistema e passa para os compradores fazerem o processo 

padrão. 

Quando o fornecedor é escolhido envia-se uma pré “ordem de compra” para 

aprovação do engenheiro de obra, que em seguida a envia de volta para o setor de 

suprimentos, que faz a compra, gerando-se assim a ordem de compra (O.C.). Em seguida a 

ordem de compra é enviada para a obra. De posse da O.C. o almoxarife faz o recebimento 

pertinente a cada material e, de acordo com a importância do material, também são 

verificadas as especificações técnicas e, se correto, é aprovado para utilização. 

4.2.4 LISTAGEM DAS FALHAS ENCONTRADAS NA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

Entre as falhas relacionadas a projeto, ocorreram modificações de projetos após 

já ter havido um planejamento, necessitando de um replanejamento e também após a 

compra, precisando tentar adequar o material às novas necessidades. Também podem ser 

citadas:  
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 verificou-se que peças hidráulicas não possuíam detalhes que 

mostravam a espessura das chapas utilizadas para sua produção;  

 verificou-se modificação de projeto após o pedido de materiais para água 

pluvial ter sido feito, porem não houve a modificação do pedido e, com a 

compra realizada, chegaram-se materiais não mais aplicáveis em obra. 

Foi enviado um projeto revisado tardiamente, configurando um erro no 

fluxo de informações de não constatar que havia sido modificado o 

projeto e ter evitado a compra. 

No processo de recebimento foi encontrado um pedido realizado com 

especificação errada devido a erro no levantamento (deveria ter sido pedido um tubo com 

flange e ponta com espessura de 1/8” e foi pedido de 1/2") (Figura 4.14). 

 

Figura 4.14 – Imagem da planilha de controle de peças 

A Figura 4.15 exemplifica materiais comprados em quantidade ou especificação 

erradas a partir de erros no levantamento:  

 curva de 90º de ferro fundido com bolsas - sobraram 2 peças;  

 toco de tubo em ferro fundido com flange e ponta - foi levantado faltando 

3 peças;  

 peça comprada em diâmetro e quantidade errada, eram 17 peças de 

diâmetro  80 mm e foram compradas 13 de diâmetro 100 mm. 
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Figura 4.15 – Planilha de controle de peças 

No fornecimento foram observados alguns problemas como qualidade do 

revestimento do produto entregue e problemas no transporte. Na Figura 4.16 é possível 

observar o descolamento do revestimento dos tubos, evidenciando problema de qualidade 

do produto entregue. 

  

Figura 4.16 - Fotos de tubos com problemas no revestimento 

Foram detectados também problemas no transporte, onde a forma do fornecedor 

enviar os tubos para obra estava danificando o Bisel (ponta do tubo preparada para 

soldar-se em outro) como pode ser visto na Figura 4.17. 
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Figura 4.17 - Biseis amassados 

Em consequência também do transporte, alguns tubos eram entregues 

ovalizados devido à falta de qualidade dos materiais que auxiliam o transporte do tubo, os 

tirantes geralmente chegavam danificados como pode ser visto na Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 - Problema nos tirantes deixando os tubos ovalizados no transporte 

4.3 PLANILHA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE E 

REGISTRO DA OBRA 

A planilha proposta auxilia na gestão da cadeia de suprimentos e é alimentada 

com dados em cinco etapas, sendo estas: levantamento, pedido, compra, recebimento, 

aplicação e problemas encontrados. Os problemas encontrados por sua vez são 

diagnosticados e relatados em gráficos para conhecimento e controle do próprio engenheiro, 

assim como para compor uma estatística que irá auxiliar o mapeamento de erros nas obras. 
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A seguir se encontra a planilha completa, dividida em duas partes: 

 

 

Figura 4.19 – Planilha completa 
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A primeira coluna trata-se do status do material, que fornece a situação na qual o 

mesmo se encontra, podendo fornecer como dado se ele está: levantado, pedido, 

comprado, recebido ou aplicado. E em cada situação as células se encontram em cores 

diferentes para ressaltar o próprio status, de acordo com o mostrado na Figura 4.20. Com 

essa coluna de status é possível monitorar de forma rápida em qual etapa da cadeia de 

suprimentos que o material está. 

 

Figura 4.20 - Coluna de status 

As etapas a seguir serão definidas segundo a análise do tópico 2.3.2. 

4.3.1 1º ETAPA: LEVANTAMENTO 

Para a etapa de levantamento tem-se: 

 Informação de entrada: Dados levantados em projeto ou em obra. 

 Informações adicionais: Características do material levantado. 

 Informação de saída: Detalhamento do material a ser pedido pela obra. 

 Agente processador: Responsável pelo levantamento, sendo ele 

engenheiro, estagiário, técnico ou indicado. 

Essa etapa é caracterizada e detalhada na Figura 4.21, retratando as seguintes 

colunas: 

 Material: descrição do material levantado pela obra, de acordo com o 

levantamento em projetos, memoriais, detalhamentos, etc. 
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 Especificações: peculiaridades, caso exista, do material, como marcas, 

modelos, fabricantes e normas utilizadas. 

 Quantidade: quantitativo do material em questão. 

 Unidade: unidade na qual o item foi levantado. 

 

Figura 4.21 - Colunas de levantamento 

4.3.2 2º ETAPA: PEDIDO 

Para a etapa de pedido tem-se: 

 Informação de entrada: Detalhamento do material a ser pedido pela obra. 

 Informações adicionais: Data e identificação do pedido. 

 Informação de saída: Detalhes do material levantado e do pedido. 

 Agente processador: Responsável pela entrada no pedido. 

O detalhamento do pedido se divide em duas colunas: 

 Data do pedido: fornece a data em que o pedido foi efetivado. 

  Nº pedido: fornece o número do pedido, em ordem sequencial. 

O pedido é enviado ao setor de suprimentos com o levantamento e o número do 

pedido, para que o mesmo possa ser orçado/comprado.   

Material Especificações Qtd. UND

LEVANTAMENTO
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Figura 4.22 - Coluna de pedido 

4.3.3 3º ETAPA: COMPRA 

Para a etapa de compra tem-se: 

 Informação de entrada: Detalhes do material levantado e do pedido. 

 Informações adicionais: Todos os detalhes importantes sobre a compra, 

fornecedor e previsão de entrega previstos na Figura 4.23. 

 Informação de saída: Detalhes sobre levantamento, pedido, compra e 

prazo. 

 Agente processador: Engenheiro responsável pela obra. 

O detalhamento da compra na planilha é composto por seis colunas, sendo elas: 

  Ordem de compra: alimentada com o número da ordem de compra 

fornecido pelo sistema (TI). 

 Data da ordem de compra: fornece a data que foi feita a compra. 

 Fornecedor: nome do fornecedor, de preferência a razão social. 

 Contato: o telefone do fornecedor. 

 Prazo: tempo máximo pelo qual o fornecedor se comprometeu a entregar 

o material na obra. 

 Data prevista de entrega: sendo este preenchido automaticamente, pelo 

prazo fornecido. 

Data do 

Pedido
Nº pedido

PEDIDO
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Figura 4.23 - Colunas da compra 

Depois de realizado o pedido, o setor de compras, recebe os dados para iniciar o 

processo padrão da empresa para efetuar a compra, fazendo a cotação com os 

fornecedores. Logo em seguida, quando efetivada a compra com determinado fornecedor, 

gera um número da Ordem de compra (OC). Com a data realizada, o fornecedor escolhido 

no processo de cotação, juntamente com o contato e o prazo de entrega à obra, são 

passados do setor de compras para o engenheiro responsável pela obra.  

A etapa anterior marca o final de um processo contínuo, o qual não deve ser 

demorado ou interrompido. Agora entra-se numa fase onde se faz necessária a espera da 

chegada do produto já levantado, pedido e comprado, na obra. Na etapa de recebimento 

mostrada a seguir a informação necessária para o seu preenchimento virá tanto do 

almoxarife quanto do próprio engenheiro de obra, dependendo do impacto no orçamento ou 

andamento da obra em questão.  

4.3.4 4º ETAPA: RECEBIMENTO 

Para a etapa de recebimento tem-se: 

 Informação de entrada: Detalhes sobre levantamento, pedido, compra e 

prazo. 

 Informações adicionais: Data de entrega e aprovação do produto.  

 Informação de saída: Detalhes sobre levantamento, pedido, compra, 

prazo e recebimento. 

 Agente processador: Engenheiro responsável pela obra. 

As colunas dessa etapa são as seguintes: 

Ordem de 

Compra

Data da 

Ordem de 

Compra

Fornecedor Contato
Prazo 

(dias)

Data Prevista de 

Entrega

SUPRIMENTOS
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 Status do produto: nada será preenchido. Ela se preencherá sozinha 

conforme data de entrega na obra. Quatro status são contemplados por 

essa coluna: atrasado, em dia, entregue atrasado e entregue em dia.  

 Data de entrega na obra: Data em que o produto foi entregue. 

 Aprovação do produto: Contem a aprovação do produto pelo 

responsável. 

 

Figura 4.24 - Colunas do recebimento 

Importante salientar que a coluna status do produto recebe não só o papel de 

registrar quando um produto foi entregue atrasado como também de identificar o status do 

produto de forma instantânea e de fácil visualização durante o processo de espera e 

recebimento, exercendo assim duas funções, de controle e registro. Na entrega do produto 

cada empresa tem sua forma particular de avaliar se um produto foi entregue corretamente 

na sua quantidade e qualidade, se sim, passará para a aprovação do engenheiro que 

poderá delegar para alguém se assim achar necessário.  

A coluna que vêm após a aprovação do produto é a de observações que deverá 

detalhar aquilo que for relevante quanto a qualquer uma das etapas do processo de 

aquisição do material, independente se o produto foi aprovado ou não. Importante notar que 

através dessa coluna de observação será possível registrar problemas extras que não 

puderam ser captados pelo resto da planilha, mostrando-se um recurso de grande valor para 

o rastreamento futuro dos problemas. 

4.3.5 5º ETAPA: APLICAÇÃO 

Para a etapa de aplicação tem-se: 

Status do Produto
Data de Entrega 

na Obra

Aprovação do 

Produto
Observações

RECEBIMENTO
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 Informação de entrada: Detalhes sobre levantamento, pedido, compra, 

prazo e recebimento. 

 Informações adicionais: Confirmação e detalhes da aplicação. 

 Informação de saída: Detalhes sobre levantamento, pedido, compra, 

prazo, recebimento e aplicação. 

 Agente processador: Engenheiro responsável pela obra. 

No campo de aplicação do produto tem-se mais um diferencial da planilha que 

irá contemplar uma parte do processo que raramente é registrado por TIs ou até mesmo 

pelo engenheiro de obra, a aplicação do produto na obra. As colunas dessa etapa são as 

seguintes: 

 Aplicado: deverá aparecer sim ou não, confirmando a satisfação da 

necessidade da obra em relação a determinado material. 

 Observação: deverá conter detalhes exclusivos sobre a aplicação como, 

por exemplo, se sobrou material e o quanto sobrou. Dessa forma é 

possível avançar mais um pouco na análise do processo de aquisição 

que normalmente acaba na hora da entrega, contemplando assim uma 

parte aonde ocorrem problemas, mas que quase nunca são registrados, 

e auxiliando o engenheiro geral de obras nas quantidades que sobraram 

de material para reutilização em outras obras. 

 

Figura 4.25 - Colunas da aplicação 

4.3.6 PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Nas colunas finais de problemas encontrados o engenheiro encontrará uma lista 

das etapas de aquisição e aplicação do material e deverá selecionar a etapa onde ocorreu o 

erro. Essa coluna é de grande valia para se fazer uma posterior avaliação de erros em toda 

Aplicado Observação

APLICAÇÃO
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uma empresa, assim se todas as obras usassem essa simples e útil ferramenta, iria facilitar 

de forma significativa o processo de qualidade contínua que o mercado exige hoje das 

empresas.  

Por fim em meio a todas as informações registradas pela planilha, ainda podem 

ser gerados gráficos que mostram, para um determinado número de materiais, onde 

ocorreram as maiores quantidades de erros, assim como a relação entre os materiais aonde 

não ocorreram erros com os que obtiveram pelo menos um erro.  

 

Figura 4.26 - Etapas onde ocorreram os problemas 

Analisando os dados de entrada e saída percebe-se que a planilha tem um 

diferencial importante com relação aos sistemas de controle atual. O registro das 

informações ocorre de forma cumulativa, sem haver transformação ou processamento que 

modifique os dados já inseridos na planilha. Com esta alternativa é possível comparar as 

informações de cada etapa, identificando, portanto, as incoerências no processo para cada 

material em específico.  

Um exemplo disso seria comparar o que foi levantado e o que ficou registrado na 

ordem de compra da empresa. Apesar da planilha não conter esses detalhes diretamente 

pode-se facilmente rastreá-los através do código de identificação da ordem de compra. É 

necessário lembrar que a planilha não deverá substituir a ferramenta de TI já implantada em 

uma empresa, mas acrescentar aonde haja falhas de registro e controle, trabalhando 

juntamente com a ferramenta de TI e não de forma isolada. Alguns exemplos de registro 

contemplados pela planilha que não foram encontrados nas Tis dos estudos de caso 

referem-se à aplicação do material e ao levantamento. 

A planilha em questão não contempla a etapa de classificação de fornecedores, 

mas fica a sugestão da sua implantação, a fim de auxiliar o departamento de compras a 

PROBLEMAS

ENCONTRADOS

Projeto

Levantamento

Pedido

Compra

Fornecimento

Estocagem

Aplicação
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ranquear seus fornecedores. Os dados que poderão ser extraídos da planilha com relação 

aos fornecedores são: prazos, atrasos, qualidade do produto recebido e demais 

observações que estarão registradas ao final ou durante o preenchimento da planilha. 

Alguns aspectos não serão contemplados pela planilha, como por exemplo, termos de 

pagamento, mas isso não exclui a necessidade ou a importância do setor de suprimentos de 

coletar essas informações de uma forma eficiente e precisa. 

4.3.7 SIMULAÇÃO 

Com o intuito de demonstrar a eficiência da planilha desenvolvida, foi feita uma 

simulação de vinte itens levantados. Na Figura 4.27 é possível ver a primeira parte da 

planilha preenchida com os itens da simulação. 

 

Figura 4.27 - Simulação das etapas de levantamento e pedido 

Já na primeira coluna é possível saber qual o status atual do material de forma 

rápida e de fácil compreensão. As linhas mudam de cor de acordo com o status, o que 

permite acompanhá-lo não apenas congelando as primeiras colunas como também pela 

própria cor da linha. Importante lembrar que os filtros personalizados na coluna podem 

exercer um papel facilitador na visualização da planilha, por exemplo, colocando o status em 

ordem ou ocultando os materiais que já foram aplicados. Desde já é possível perceber que a 

planilha permite a comparação entre o descrito no pedido feito na ferramenta de TI e o que 

LEVANTAMENTO

STATUS
Material Especificações Qtd. UND

Data do 

Pedido
Nº pedido

APLICADO Porta de madeira 60x210 122 unid 07/01/2011 3132

COMPRADO Piso cerâmico Gyotoku 42x42 1500 m² 20/03/2011 3356

LEVANTADO Tubo em aço carbônico DN 2540mm, com ponta ponta, e= 3/4" 80 m

LEVANTADO Flange em aço carbônico PN 16, DN 1525 4 peças

PEDIDO Textura externa cor branco gelo suvinil 280 kg 10/04/2011 3467

APLICADO tijolo cerâico furado 09x19x19 cm 29090 unid 12/02/2011 3200

COMPRADO tijolo cerâico furado 11,5x19x19 cm 88420 unid 12/02/2011 3201

APLICADO tijolo comum maciço 20x10x05 cm 3000 unid 16/02/2011 3275

RECEBIDO tinta acrílica fosco suvinil construções 30 gl 3,6 L 12/03/2011 3312

COMPRADO tomada 2P+T universal 15A 4x2 linha pratis 880 peças 15/03/2011 3341

COMPRADO tomada 2P+T 4x4 10A linha pratis 450 peças 15/03/2011 3312

APLICADO torneira de cozinha parede tubo móvel Fabrimar 136 peças 19/03/2011 3321

APLICADO torneira de lavatório Fabrimar Linha Aquários 136 peças 23/03/2011 3324

APLICADO torneira de tanque Parede Docol 3/4" 70 peças 01/04/2011 3411

PEDIDO tubo de aço galvanizado classe média c/ costura D 1x1/2" barra de 6m 23 barras 15/06/2011 3611

PEDIDO óculos de proteção mod. Riode janeiro 140 unid 12/06/2011 3602

PEDIDO tê de inspeção pvc esgoto primário D 100x75mm 15 peças 21/02/2011 3211

RECEBIDO Chapa cortada quadrada 80x80mm chapa 3/16 44 peças 21/05/2011 3520

LEVANTADO cabo rígido 1KV 70mm² preto 1800 m

COMPRADO Portal metálico 60x210x15 135 unid 17/05/2011 3511

COMPRADO Portal metálico 70x210x15 155 unid 17/05/2011 3511

COMPRADO Portal metálico 80x210x15 120 unid 17/05/2011 3511

PEDIDO
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foi levantado na obra, que é apenas mais uma possibilidade de análise e registro de erros 

dentre várias que a planilha possibilita em toda a sua extensão. 

 

Figura 4.28 - Simulação com as etapas de compra, pedido e recebimento 

Na segunda parte da planilha têm-se duas coisas importantes a acrescentar 

(Figura 4.28). A primeira é que na coluna de fornecedor concretiza-se a ligação entre o 

material e quem o está fornecendo, dado importantíssimo para a futura classificação de 

fornecedores. Assim como a coluna do fornecedor tem-se a coluna de contato com o 

mesmo, trazendo então uma possibilidade de relacionamento entre o engenheiro de obra, 

que conhece a realidade da sua obra, com o fornecedor, que estará interessado em fornecer 

o produto que melhor se adapte à necessidade da obra. 

A segunda coisa que é possível acrescentar é que todas as datas do processo 

são registradas sem que haja alteração, uma vez adicionadas. Assim é possível mapear 

facilmente o processo no tempo durante o procedimento e também após ele ter terminado. A 

coluna de status do produto também auxilia nesta análise. 

Ordem de 

Compra

Data da 

Ordem de 

Compra

Fornecedor Contato
Prazo 

(dias)

Data Prevista de 

Entrega
Status do Produto

Data de Entrega 

na Obra

Aprovação do 

Produto
Observações

1134 11/01/2011 Sicmol (62) 3322-2290 30 10/02/2011 Entregue Atrasado 15/02/2011 SIMMaterial descrito na ordem de compra não confere com o levantado

1322 30/03/2011 Gyotoku (62) 3342-2330 120 28/07/2011 Esperando Entrega

1225 15/02/2011 Saraiva S.A. (61) 8332-3321 15 02/03/2011 Entregue Em dia 02/03/2011 SIM

1255 15/02/2011 Saraiva S.A. (61) 8332-3321 15 02/03/2011 Entregue Atrasado 04/03/2011 NÃO Havia muitas peças quebradas

1249 18/02/2011 Saraiva S.A. (61) 8332-3321 20 10/03/2011 Entregue Atrasado 21/03/2011 SIM

1368 22/03/2011 Suvinil (61) 3244-3289 45 06/05/2011 Entregue Em dia 04/05/2011 SIM

1378 25/03/2011 Nortel (62) 3909-3927 40 04/05/2011 Atrasado

1390 29/03/2011 Nortel (62) 3909-3927 40 08/05/2011 Entregue Em dia 07/05/2011

1327 30/03/2011 Fabrimar (62) 3229-3877 30 29/04/2011 Entregue Em dia 25/04/2011 SIM

1327 30/03/2011 Fabrimar (62) 3229-3877 30 29/04/2011 Entregue Em dia 25/04/2011 SIM

1400 03/04/2011 Fabrimar (62) 3229-3877 30 03/05/2011 Entregue Atrasado 30/05/2011 NÃO Material entregue após a data estabelecida

1543 29/05/2011 Metalplac (62) 3214-0089 15 13/06/2011 Entregue Em dia 10/06/2011 SIM

1523 29/05/2011 Zema (62) 8233-6565 50 18/07/2011 Esperando Entrega

1523 29/05/2011 Zema (62) 8233-6565 50 18/07/2011 Esperando Entrega

1523 29/05/2011 Zema (62) 8233-6565 50 18/07/2011 Esperando Entrega

SETOR DE SUPRIMENTOS RECEBIMENTO
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Figura 4.29 – Simulação com as etapas de aplicação e problemas encontrados 

Na terceira e última parte da planilha tem-se outro diferencial, o registro e 

controle da aplicação do material (Figura 4.29). A coluna de observações exclusiva para 

aplicação se mostrou muito útil durante a simulação por ser uma etapa onde ocorrem muito 

erros, como sobra, falta e danificação de material. 

Por fim foram preenchidas as duas últimas colunas de acordo com os dados do 

resto da tabela e também de acordo com uma análise mais profunda, feita pelo próprio 

engenheiro de obra, dos problemas encontrados durante o processo de aquisição e 

aplicação de determinado material. As colunas, por sua vez, permitem análises gráficas 

como o exemplo apresentado na Figura 4.30. 

Aplicado Observação

PROBLEMAS

ENCONTRADOS

PROBLEMAS

ENCONTRADOS

OK Fornecimento Compra

OK Faltou material Levantamento

Fornecimento

OK Muitas peças quebraram no estoque interno da obra Estocagem

OK Faltou material, e quebraram no momento da aplicação Aplicação Levantamento

OK

OK Material não condizente com projeto Fornecimento Projeto

APLICAÇÃO
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Figura 4.30 - Gráfico geral dos problemas encontrados 

Mediante o número total de materiais rastreados pela planilha, tendo sido 

completado seu processo ou não, e mediante os materiais que tiveram pelo menos um 

problema, foi possível quantificar em porcentagem o resultado obtido. Cabe lembrar que é 

um instrumento automático e pode ser usado para quantos materiais for necessário, 

inclusive com materiais de obras anteriores que não usaram a planilha aqui desenvolvida, 

bastando acrescentar as linhas com os novos dados no meio da planilha. 

 

 
Figura 4.31 - Gráfico das etapas aonde foram encontrados os problemas 
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Dentre os problemas encontrados, ainda é possível quantificar a localização dos 

problemas segundo a etapa onde ocorreu o erro.  

Com essa ferramenta também é possível rastrear onde ocorrem os principais 

erros na cadeia de suprimentos e até mesmo fora dela, como é o caso de projeto e 

aplicação, mostrando o rumo pelo qual deverá se tomar afim de propor soluções ou novas 

ferramentas de controle, minimizando a ocorrência de novas falhas na gestão da cadeia de 

suprimentos da empresa. 

  



65 

Controle e registro na cadeia de suprimentos - estudo de caso em duas construtoras goianas 

 

A.C.Alves, B.N.Silva, F.L.Aguiar 

 

CAPÍTULO 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÕES QUANTO AO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 

Com o processo de levantamento dos problemas foi possível constatar que 

grande parte dos problemas que ocorrem em uma obra é encoberto ou não está 

devidamente registrado, dificultando o desenvolvimento de uma estatística mais precisa e 

completa das não conformidades. Além da dificuldade de identificação do problema, 

também há a dificuldade de se saber as suas causas e consequências, ou seja, aonde 

realmente ocorreu o problema e qual o impacto dele nas outras etapas da cadeia de 

aquisição de materiais. 

A maior parte dos problemas encontrados nos estudos de caso foi relacionada 

ao recebimento e ao pedido, que, por sua vez, tiveram causas diversas que variam desde o 

projeto até o fornecedor. É importante destacar que um problema causado em uma única 

etapa deixa indicadores em outras etapas, dessa forma, a etapa aonde fora identificado o 

problema não necessariamente é a etapa aonde ele realmente ocorreu. Quanto maior o 

número de indicadores de determinado problema, mais fácil será para rastreá-lo e corrigi-lo. 

As maiores dificuldades encontradas para se controlar e melhorar o processo de 

aquisição de materiais estão ligadas diretamente com o fluxo de informações presentes em 

todas as etapas da cadeia. A ambiguidade de informações, a falta de definição de 

responsabilidades para cada etapa, a mentalidade atrasada dos gestores em esconder os 

seus próprios erros e a falta de conferência das informações por parte dos processadores 

das mesmas são os principais exemplos dessas dificuldades. 

Um destaque especial deve ser dado à falta de registros relacionados aos erros 

ocorridos na cadeia de suprimentos. Não há como analisar a qualidade gestora de uma 

empresa sem indicadores confiáveis ou em número insuficiente para uma conclusão 

precisa. Para se atingir uma gestão de qualidade é necessário registrar informações mesmo 

quando elas já foram processadas e surtiram seus devidos efeitos. 

A planilha desenvolvida não só auxilia no controle da aquisição e aplicação dos 

materiais, como registra de forma acumulativa as informações referentes a todas as 

principais etapas da cadeia, independentemente se elas já foram processadas ou não. 

Através da simulação da planilha com materiais típicos da construção, foi fácil notar que ela 
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cumpre eficientemente seu papel de registrar, não se atendo somente a isso, mas ainda 

permitindo recursos gráficos automáticos para um prévio rastreamento das falhas ocorridas. 

Por fim, mediante tudo que fora exposto no trabalho, o controle e registro das 

informações na cadeia de suprimentos mostra sua importância para uma melhoria constante 

da sua gestão, que terá sempre uma quantidade suficiente de indicadores para aperfeiçoar 

os processos e diminuir desperdícios. 

5.2 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

Para melhor compreensão da proposta desenvolvida é importante destacar que 

a planilha não tem o objetivo de mudar a cultura gestora da empresa aonde for implantada 

e, além disso, foi planejada para uso do engenheiro da obra responsável, cabendo a ele 

preenchê-la, apesar das informações terem fontes diversas. 

Levando em consideração tanto os estudos de caso quanto a revisão 

bibliográfica, é possível concluir que não há uma ferramenta única capaz de resolver todos 

os problemas concernentes à gestão da cadeia de suprimentos. As empresas precisam não 

só de boas ferramentas, mas de amadurecimento na sua gestão, reconhecendo as suas 

próprias falhas de forma honesta e precisa e buscando a melhoria constante na qualidade 

dos seus produtos e eficiência dos seus processos. 

5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Alguns tópicos de grande importância relacionados à cadeia de suprimentos não 

foram aprofundados por esse trabalho, como a classificação de fornecedores e as fichas de 

verificação de serviços e materiais. Várias informações valiosas quanto aos fornecedores 

podem ser tiradas a partir da análise da planilha desenvolvida, como datas, defeitos nos 

produtos e outras observações quanto ao fornecedor e produto. 

Ainda é possível levantar dados gerados em uma obra durante toda sua 

execução, utilizando a planilha elaborada no trabalho, informando quais são os motivos que 

mais geram falhas na cadeia de suprimentos, assim como desenvolver um trabalho 

analisando como o sistema de gestão da qualidade pode interferir na cadeia de suprimentos 
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de uma obra de construção civil e a influência que a etapa de produção do projeto ocasiona 

na gestão da cadeia de suprimentos a fim de melhorar sua execução. 
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