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RESUMO 

A Norma de Desempenho, ABNT NBR 15575, atribui incumbências aos intervenientes em 

obras de engenharia e arquitetura e envolve desde a viabilidade dos empreendimentos 

habitacionais até as etapas de manutenção desses pelo usuário. Percebe-se, desde a publicação 

da Norma em 2013, avanços pontuais nos procedimentos de qualidade e gestão operacional 

dos que estão envolvidos na construção das edificações habitacionais. De modo geral, a 

aquisição de materiais das construtoras, parte desse processo, encontra-se deficitária e 

apresenta empecilhos como, por exemplo, a falta de conhecimento técnico de alguns membros 

da cadeia da construção civil e também falhas na gestão de projetos. Além das dificuldades 

encontradas pelos construtores, os fornecedores de materias encontram obstáculos para 

comprovar àqueles o desempenho de seus materiais. Diante isso, é necessário que a avaliação 

dos fornecedores de materiais quanto à Norma de Desempenho seja feita de maneira coerente. 

Portanto, este trabalho propôs uma ferramenta, denominada Artefato de Avaliação de 

Fornecedores (AAF), criada para avaliação de fornecedores de materiais das construtoras 

quanto à ABNT NBR 15575:2013. Para isso, aplicou-se dois questionários: um com a 

finalidade de adequar o AAF às características da construtora em que ele foi testado e outro 

com a finalidade de validá-lo. Pelos resultados e análises que o AAF fornece para o ambiente 

em que ele foi testado, vê-se que há desde fornecedores de materiais empenhados na gestão da 

qualidade e desempenho de seus materiais até fornecedores desconhecem as normas 

prescritivas dos seus produtos e, inclusive, na Norma de Desempenho. Como resultado da 

validação do AAF, concluiu-se que, além do AAF avaliar de maneira correta os seus 

fornecedores, ela também oferece subsídios para tomadas de decisão nas contratações futuras. 

 

Palavras chave: ABNT NBR 15575; Norma de Desempenho; Gestão de fornecedores; 

Departamento de suprimentos; Aquisição de materiais; Avaliação de fornecedores. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

Segundo Tomasi (2005) a decomposição e recomposição de um mesmo objeto na construção 

civil não se configuram de forma igual, uma vez que ele pode ser produzido por processos e 

pessoas diferentes. Portanto, a produção na construção civil não pode ser conduzida em uma 

lógica de montagem de partes como é a indústria de produção em série. 

Diferentemente das outras indústrias, ela é mais resistente às mudanças tecnológicas e, 

principalmente, às intelectuais, haja vista que utiliza uma mão de obra com baixa instrução e 

os mecanismos de fabricação se enraizaram na cultura da construção, o que nem sempre é 

sinônimo de qualidade e bom desempenho do objeto final já edificado. Tomasi (2005) destaca 

que isso acabou projetando uma imagem negativa do setor da construção civil. 

Em decorrência desses embaraços, pela preocupação com os usuários na garantia de adquirir 

uma edificação que atenda aos seus requisitos e pelo resgate da boa imagem da construção 

civil, é que surgiu a ABNT NBR 15575 Edificações Habitacionais – Desempenho. Além 

dessa necessidade, há também a questão de proteção do consumidor em adquirir edificações 

com maior durabilidade, atendendo o conceito de sustentabilidade na construção civil. 

Apesar da Norma de Desempenho ter sido publicada em 2013, as discussões referentes a ela 

vieram mais à tona em janeiro de 2017, após a publicação do novo regimento do Sistema de 

Avaliação de Conformidade (SiAC), do Plano Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 

Habitat (PBQP-H) do Ministério das Cidades, que passou a incorporar questões relativas ao 

desempenho das edificações com referência direta à Norma. Ressalta-se a importância da 

certificação do PBQP-H, uma vez que se garante maior visibilidade e melhor reputação de 

uma construtora quando certificada. 

O fornecimento de materiais e componentes que atendam plenamente às normas técnicas 

corresponde a uma parcela notável dos resultados desempenho dos sistemas da edificação. 

Contudo, as construtoras, no geral, não levam em consideração os critérios de desempenho 

dos materiais especificados. Cotta (2017) aponta que as construtoras analisadas em seu estudo 

levam em conta, na maioria das vezes, critérios estéticos, visuais e comerciais na 

especificação dos materiais de acabamento. 



Proposta de artefato para avaliação de fornecedores de materiais quanto à  ABNT NBR 15575:2013...            6 

G. C. C. MAGALHÃES                                                                                                                               Capítulo I 

Otero e Sposto (2016), em trabalho realizado em construtoras e incorporadoras de 

Goiânia/GO, evidenciaram que apenas alguns dos fornecedores de materiais na região podem 

informar o desempenho de seus produtos, o que infere na incapacidade e falta de qualificação 

destes em atender à Norma de Desempenho. 

Para que a aquisição dos insumos materiais se dê de forma correta, é necessário que no 

Departamento de Suprimentos das construtoras tenham recursos humanos com capacidade 

técnica para analisar os requisitos normativos dos materiais a serem empregados na 

edificação. Além disso, procedimentos internos das construtoras, como por exemplo, fichas de 

verificação de materiais e tabelas de especificação de materiais, devem auxiliar o 

Departamento de Suprimentos. Porém, somente isso não se faz suficiente. 

Os projetos, de maneira geral, não trazem informações relevantes desses requisitos 

normativos dos materiais que irão compor os sistemas a serem edificados, o que é de 

incumbência dos projetistas, fazendo com que, por sua vez, a aquisição de materiais pelas 

construtoras seja deficiente. 

Estudos de Cotta e Andery (2018) assinalam que há pontualidade na tomada de iniciativas 

sistêmicas, que se baseiam em processos e procedimentos, para o controle de questões 

relacionadas à Norma de Desempenho. 

O setor da construção civil goianiense encontra obstáculos relacionados ao cumprimento das 

incumbências estabelecidas pela ABNT NBR 15575. Os fornecedores esbarram-se na 

dificuldade de comprovação normativa de desempenho dos seus produtos fornecidos, ora por 

falta de conhecimento ora pela carência de laboratórios que realizam ensaios na região. Os 

projetistas, por sua vez, carecem de informações no escopo de definição de projeto no 

momento da contratação. Ademais, a variabilidade de materiais e do padrão construtivo das 

construtoras interfere diretamente na elaboração do projeto. Os usuários, de forma geral, não 

estão atentos nas suas responsabilidades enquanto administradores da manutenção predial, de 

modo a garantir a durabilidade e a vida útil dos sistemas. Os construtores e incorporadores 

carecem de informações por parte dos fornecedores quanto ao desempenho e comprovação 

normativa na aquisição dos materiais. Também se encontra dificuldades quanto a uma 

metodologia efetiva de aplicação da Norma de Desempenho no canteiro de obras (1° 

WORKSHOP DA NORMA DE DESEMPENHO, 2017). 
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Cotta e Andery (2018) apresentaram uma pesquisa em que propuseram uma ferramenta com 

enfoque especial na gestão de projeto em quatro construtoras. Alegaram que as empresas 

enfrentam desafios como, por exemplo, a falta de conhecimento da Norma e das exigências de 

projeto. Não obstante, apresentam pouca integração entre as disciplinas de projeto e suas 

atividades relacionadas. 

Portanto, é com base nesse panorama atual, na importância dele para a cadeia produtiva da 

construção civil e pela carência de métodos e ferramentas que apresentam enfoque principal 

no atendimento dos fornecedores de materiais à Norma de Desempenho é que se justifica a 

escolha pelo tema estudado. 

1.1. OBJETIVOS 

O trabalho propõe para as construtoras, portanto, uma ferramenta para avaliação de 

fornecedores de materiais, denominada Artefato para Avaliação de Fornecedores (AAF), em 

relação à ABNT NBR 15575 Edificações Habitacionais - Desempenho. 

Além disso, por meio de pesquisa-ação, observações decorrentes da manipulação do AAF 

serão expostas no Capítulo IV. 
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CAPÍTULO II – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. O PANORAMA ATUAL DA NORMA DE DESEMPENHO 

Borges (2008) relata que os materiais da construção civil têm grande variação de qualidade e, 

em virtude disso, as construtoras apresentam dificuldades em avaliar o que é bom ou ruim. 

Alega também que, apesar de diversos fabricantes produzirem seus materiais com qualidade e 

informam o desempenho deles de maneira adequada, há muitos outros que não o fazem. 

Isso está em desalinhamento com a prerrogativa do Código de Defesa do Consumidor que 

explicita quanto à ilegalidade de empresas ao fornecer produtos ou serviços em desacordo 

com as normas técnicas ou específicas (BRASIL ,1990). 

Além disso, a Norma de Desempenho explicita como incumbência dos fornecedores de 

materiais que eles caracterizem o desempenho de seus produtos de acordo com esta Norma e, 

na falta de normas brasileiras específicas, o desempenho deve ser caracterizado com base em 

normas internacionais (ABNT, 2013). 

Porém, há dificuldade dos fornecedores em atender à Norma de Desempenho devido à 

carência de laboratórios em nível nacional. Santos Filho (2015) afirma que há falta de uma 

rede laboratorial e profissional capacitada para realizar os ensaios exigidos e alega também 

que a maioria dos laboratórios que realizam os ensaios para a construção civil se encontra em 

São Paulo. Considerando a região de Goiânia/GO, as empresas pesquisadas por Otero e 

Sposto (2016) afirmam que também há insuficiência de laboratórios em nível regional. 

Logo, é necessário que a aquisição dos materiais pelas empresas construtoras seja feita de 

forma técnica, a fim de que os sistemas utilizem materiais normatizados e escolhidos 

seletivamente com base em requisitos e não somente em custos. Okamoto (2015) aponta que a 

correta seleção dos fornecedores e o planejamento na aquisição dos suprimentos auxiliam a 

melhoria da qualidade das construções. Contudo, a adequação somente dos fornecedores à 

Norma de Desempenho não se faz inteiramente suficiente. Arrotéia, Amaral e Melhado 

(2014) indicam que há dificuldade de comunicação entre os agentes da cadeia da construção 

civil (projetistas, incorporadores, construtores e fornecedores) por meio de reuniões que 

possibilitem à integração das fases de projeto e de execução de obras. Okamoto e Melhado 
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(2014) confirmam essa assertiva e pontuam que é mais comum a interação direta entre 

construtores/incorporadores e fornecedores. 

Sabe-se que é incumbência dos projetistas a especificação dos materiais e sistemas a serem 

utilizados nas edificações, como estabelece a ABNT NBR 15575 (2013). Entretanto, isso não 

é constatado na maioria das vezes, ficando a cargo do departamento de suprimentos das 

construtoras as especificações dos insumos (SANTOS et al., 2016). 

Além disso, Pinheiro e Andery (2016) apontam o fato de que os fornecedores, no geral, ainda 

não oferecem as informações completas que auxiliem os projetistas na especificação dos 

materiais e, portanto, isso se configura como um dos empecilhos ao cumprimento da Norma 

de Desempenho. 

Para haver melhoria contínua na qualidade dos projetos e materiais, é necessário que haja 

retroalimentação advinda de todas as partes da cadeia produtiva da construção civil. Logo, 

como mostra o trabalho de Okamoto (2015), faz-se necessário que os feedbacks se permeiem 

entre todos os constituintes da cadeia para que haja melhores tomadas de decisão referentes 

aos materiais e sistemas a serem adotados em projeto. 

2.2. A GESTÃO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

A gestão na aquisição de materiais envolve a qualificação, avaliação e desenvolvimento de 

fornecedores e é responsabilidade do departamento de suprimentos. Entende-se qualificação 

de fornecedores como um modo da empresa assegurar-se que está negociando com um 

fornecedor que é capacitado e tem condições para atendê-la. A avaliação de fornecedores, por 

sua vez, deve exprimir os resultados do fornecimento, avaliar sua conformidade e permite 

classificar o fornecedor de modo quantitativo ou qualitativo (MOURA, 2009). 

Krause (1997) define o desenvolvimento do fornecedor como qualquer estímulo de uma 

empresa para aumentar o desempenho de um fornecedor. Uma das formas de desenvolver o 

fornecedor, segundo ele, é a avaliação que os departamentos de suprimentos das empresas 

realizam. 
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Viana (2002), aponta que o momento da entrega do material em obra é crucial para a 

verificação da especificação do material pedido. É nessa etapa que a avaliação de fornecedor, 

quanto à entrega do insumo, pode ser feita. 

Weber et al. (1991 apud MOURA, 2009)¹ relaciona vários critérios que podem ser usados na 

avaliação de fornecedores e os classifica de acordo com sua importância (extrema, 

considerável, média, pouca). O autor considera, por exemplo, critérios de qualidade, garantias 

e cumprimento de prazos como sendo de extrema importância e preço, por outro lado, como 

sendo um critério de importância considerável. 

Por sua vez, Moura (2009) apresenta resultados de estudos que vão encontro dessas 

afirmativas, confirmando que a qualidade e o atendimento aos cronogramas são critérios mais 

relevantes que o preço. 

Além disso, Marinho e Amato Neto (2001) também apresentam como critérios de avaliação a 

pontualidade da entrega, a qualidade do produto entregue e a conformidade da documentação 

que acompanhará o material (nota fiscal coerente com o material especificado e laudos de 

ensaio, por exemplo. 

Há vários métodos para avaliação de fornecedores. Correia (2001) os subdividem em modelos 

unidimensionais e multidimensionais. Segundo ele, enquanto os modelos unidimensionais 

utilizam um único critério para a avaliação dos fornecedores, os modelos multidimensionais 

consideram mais de um. 

Como exemplo de modelo multidimensional, Correia (2001) elenca o modelo de ponderação 

linear como o mais apropriado para tomada de decisão. Segundo o autor, a partir desse 

modelo é possível atribuir pesos para os critérios de maior relevância, de modo que cada 

fornecedor tenha um índice de desempenho, qualitativo ou quantitativo. Por outro lado, 

Correia (2001) explana sobre a restrição de técnicas de mensuração e suas escalas que são 

utilizadas nas ponderações. 
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2.3. CONFORMIDADE DE MATERIAIS 

É de incumbência do fornecedor caracterizar o desempenho de seus materiais de acordo com 

a Norma. Como mencionado anteriormente, caso não haja norma brasileira específica para o 

material, o fornecedor deve caracterizar o desempenho de seus materiais com base na Norma 

de Desempenho ou normas específicas internacionais (ABNT, 2013).  

Os fabricantes de materiais podem evidenciar os requisitos de desempenho de diferentes 

modos, seja buscando laboratórios acreditados, seja por laboratórios externos a fábrica, que 

são laboratórios não acreditados pelo Inmetro, mas de competência conhecida, ou até mesmo 

em laboratórios internos, que são laboratórios de posse do fabricante e internos a fabrica. 

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realiza acreditação de 

laboratórios de ensaio, conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17025. A acreditação é “o 

reconhecimento formal da competência técnica das organizações que realizam avaliação da 

conformidade e é uma maneira segura de identificar aqueles que oferecem a máxima 

confiança em seus serviços” (INMETRO, 2018). 

A ABNT NBR 15575 (2013) recomenda em nota que “a avaliação do desempenho seja 

realizada por instituições de ensino ou pesquisa, laboratórios especializados, empresas de 

tecnologia, equipes multiprofissionais ou profissionais de reconhecida capacidade técnica.” 

Quanto à conformidade de materiais, as construtoras exercem papel importante no 

desenvolvimento dos fornecedores, uma vez que ela deve exigir dos fornecedores os laudos 

de ensaio de seus materiais. Essas comprovações têm como objetivo atender às construtoras 

quanto ao Plano de Controle Tecnológico (PCT) das edificações, que é uma das referências do 

MCID (2018) relacionadas à Norma de Desempenho. O PCT é um documento que relaciona 

os meios, frequências e responsáveis pela realização dos ensaios de materiais e serviços 

controlados em uma construção (MCID, 2018). 
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CAPÍTULO III – MÉTODO DE PESQUISA 

A metodologia utilizada é a Design Science Research (DSR), referenciada por Lacerda et. al 

(2013). Em suma, esse método de pesquisa busca a elaboração, teste e validação de artefatos. 

No contexto da DSR, entende-se por artefato, ou ferramenta, um meio facilitador para se 

chegar a determinado objetivo. 

Partindo da percepção do problema, o trabalho apresenta como objetivos o desenvolvimento 

de uma ferramenta, chamada Artefato de Avaliação de Fornecedores (AAF), o teste da 

ferramenta e a sua validação por profissionais capacitados para tal. 

Portanto, neste capítulo serão abordadas a percepção do problema, a apresentação e o 

desenvolvimento do artefato, o ambiente em que o Artefato foi testado, bem como sua 

validação. 

No Apêndice A há um fluxograma de processos que elucida a metodologia de pesquisa 

adotada para execução do trabalho. 

3.1. PERCEPÇÃO DO PROBLEMA 

A problemática em questão refere-se ao cumprimento de itens do Plano de Controle 

Tecnológico que são relacionados ao atendimento à Norma de Desempenho dos materiais 

empregados na construção da edificação. Atendimento este que deve ser comprovado pelos 

fornecedores de materiais por meio de laudos de ensaio que devem ser enviados às empresas 

construtoras. 

Configura-se também como problema a carência de ferramentas para avaliação de 

fornecedores que leva em conta o atendimento destes à Norma de Desempenho. 

Percebeu-se o problema também por meio de pesquisa-ação, em que foram anotadas 

observações decorrentes do contato com os fornecedores de materiais no que se refere às 

solicitações de laudos de ensaio. 
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3.2. DESENVOLVIMENTO DO ARTEFATO DE AVALIAÇÃO 

DE FORNECEDORES 

O Artefato para Avaliação de Fornecedores (AAF) foi desenvolvido em Microsoft Office 

Excel. 

Utilizou-se o método de ponderação linear, proposto por Correia (2001), como metodologia 

de cálculo para a avaliação dos fornecedores no AAF. É um tipo de modelo multidimensional 

que utilizará dois critérios: o momento de envio do laudo de ensaio de material pelo 

fornecedor e o tipo do laboratório emissor dessa comprovação. 

Os critérios utilizados podem se dividir em subcritérios e as notas e pesos podem variar 

mediante conveniência e arbítrio da empresa construtora que utilizará a ferramenta, uma vez 

que, como explanado anteriormente, o ambiente da empresa condiciona os recursos humanos 

a terem diferentes percepções no que concerne ao grau de importância desses critérios.  

Portanto, aplicou-se um questionário, mostrado no Apêndice B, na empresa em que o AAF foi 

testado, com a finalidade de perceber o modo como as pessoas envolvidas no processo 

pensam e a construtora atribuir no questionário as notas e pesos relativos aos critérios da 

avaliação de fornecedores. Representando a Construtora, o Coordenador de Suprimentos, 

gestor chefe do Departamento de Suprimentos, foi quem atribuiu as notas e pesos dos critérios 

de avaliação de fornecedores. 

3.2.1. Conteúdo do Artefato de Avaliação de Fornecedores 

A depender dos sistemas construtivos da edificação em que o Artefato será utilizado, os itens 

que devem compor o Plano de Controle Tecnológico são diferentes de edificação para 

edificação, mudando também, em consequência disso, o tipo de fornecedor de material que 

será avaliado. Portanto, os itens do Artefato de Avaliação de Fornecedores mudam de 

edificação para edificação, uma vez que a itemização do AAF segue a itemização do PCT, 

levando-se em conta apenas os itens do Plano relativos aos fornecedores de materiais. 

Desenvolveu-se o Plano de Controle Tecnológico da edificação. Neste Plano contém todas as 

documentações que devem ser evidenciadas para atender ao PCT das atividades a serem 
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realizadas. Também contém as normas técnicas e a parte da Norma de Desempenho que deve 

ser seguida para documentar cada item do Plano. O PCT contém itens que são de incumbência 

de projetistas, construtores, incorporadores e fornecedores, perfazendo um total de 156 itens. 

No Microsoft Office Excel, seguindo a itemização do Plano de Controle Tecnológico e 

levando-se em conta apenas os itens do PCT que são de incumbência dos fornecedores de 

materiais, elaborou-se o Artefato de Avaliação de Fornecedores (AAF), mostrado 

parcialmente no Apêndice C, totalizando 35 itens. O AAF é subdividido em grupos. Nesses 

grupos, estão inclusos determinados itens, que são diversos requisitos de desempenho que 

devem ser seguidos pelos fornecedores de determinados componentes, conforme Quadro 3.1. 

Para cada componente, há pelo menos um fornecedor e item de desempenho. 

Quadro 3.1 – Grupos e componentes relacionados 

Grupos Componentes 

Estrutura/paredes de concreto; Aços 

Vedações verticais; Massas niveladoras, tintas, painel shaft 

Pisos; Cerâmicas, granitos 

Forros e tetos; Placa de gesso 

Esquadrias; Esquadrias de madeira e alumínio 

Instalações hidrossanitárias, incêndio e gás; Tubulações PVC e PEX 

Iluminação artificial, instalações elétricas e 

SPDA; 

Eletrodutos, cabos, quadros de distribuição, 

disjuntores 

Coberturas e telhados; Telhas metálicas tipo sanduíche 

Louças e metais sanitários. 

Bacias sanitárias, torneiras, registros de gaveta e 

pressão, fechaduras e maçanetas, sifões e válvulas 

de escoamento 

Fonte: O autor 

No AAF também contém as normas técnicas e os requisitos de usuário da ABNT NBR 15575 

para cada item, com a finalidade de auxiliar o manipulador da ferramenta sobre a 

normatização do laudo de ensaio de material que o fornecedor deve enviar à obra. 



Proposta de artefato para avaliação de fornecedores de materiais quanto à  ABNT NBR 15575:2013...            15 

G. C. C. MAGALHÃES                                                                                                                             Capítulo III 

Além disso, no AAF contém, para cada item, um campo para preenchimento da data de 

entrega do material em obra, como também outro campo para inserir a data de envio do laudo 

de ensaio do produto em questão. Há também um campo para preenchimento do tipo do 

laboratório. Depois de preenchidos esses três campos a nota final é preenchida 

automaticamente. 

A partir da nota final, é feita automaticamente uma avaliação qualitativa, do nível de 

atendimento do fornecedor (atendeu bem, com atraso ou não atendeu), correspondente ao 

atendimento desse ao item. Essa avaliação está presente na coluna “Análise” do Artefato de 

Avaliação de Fornecedores, ilustrado parcialmente no Apêndice C, e será melhor detalhado à 

posteriori. 

Além disso, o Artefato de Avaliação de Fornecedores conterá uma aba, denominada 

“Análises”, em que será possível efetuar análises quanti e qualitativas. 

3.2.2. Atribuição das notas do Artefato de Avaliação de Fornecedores 

Como visto no Capítulo II, os critérios para avaliação de fornecedores variam de acordo com 

o grau de importância que cada autor atribui para esses parâmetros. Em vista disso, as 

empresas construtoras também apresentam ambiente com recursos humanos e cultura 

diferentes, o que justifica o fato de um critério de avaliação de fornecedor poder ter 

significância maior ou menor, a depender de construtora para construtora. Portanto, a 

relevância ou grau de importância dos critérios para avaliação podem ser diferenciados de 

ambiente para ambiente. 

Portanto, aplicou-se um questionário para atribuição de notas e pesos, conforme Apêndice B, 

para o Coordenador de Suprimentos da construtura atribuir notas e pesos aos critérios do 

AAF, conforme Quadros 3.2, 3.3 e 3.4. Desse modo, em outras construtoras que venham 

utilizar o AAF, esse questionário será aplicado da mesma forma. 

No Artefato de Avaliação de Fornecedores cada item receberá uma nota avaliativa referente 

ao momento que o fornecedor enviou o laudo e outra nota relativa ao tipo do laboratório que 

emitiu o laudo, compondo a nota final de atendimento do fornecedor ao item analisado. Caso 

o fornecedor não envie ou envie laudo de ensaio de material que não atenda os requisitos 
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normativos considera-se que o fornecedor não atendeu às exigências do Plano de Controle 

Tecnológico, portanto esse fornecedor receberá nota zero no Artefato de Avaliação de 

Fornecedores. 

As notas referentes ao momento em que o fornecedor envia o laudo (Quadro 3.2) foram 

escolhidas pela empresa construtora, mediante a aplicação do questionário para atribuição das 

notas, ilustrado no Apêndice B, respondido pelo Coordenador de Suprimentos da construtora 

em que o AAF será testado: 

Quadro 3.2 – Nota referente ao momento de envio 

Critério 

Momento de envio 

Até entrega do material 

em obra 

Depois da entrega 

do material em 

obra 

Laudo não enviado 

Nota 10 6 0 

Fonte: O autor 

O Coordenador de suprimentos concordou que, apesar da Norma de Desempenho não exigir 

onde o fornecedor deve realizar o ensaio de seus materiais, há de se valorizar o 

reconhecimento do laboratório que o fornecedor caracteriza o desempenho de seus produtos. 

Portanto, as notas relativas ao tipo do laboratório que emitirá o laudo para o fornecedor 

seguem a regra abaixo, mostrada no Quadro 3.3, e também foram definidas a partir da 

aplicação do questionário para atribuição das notas, mostrado no Apêndice B. 

Quadro 3.3 – Nota referente ao tipo do laboratório 

Critério 

Tipo do laboratório 

Laboratório 

acreditado 
Lab. Externo Lab. Interno Laudo não atende 

Nota 10 9 8 0 

Fonte: O autor 
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O Coordenador de Suprimentos também decidiu, através da aplicação do questionário, os 

pesos relativos aos critérios, conforme Quadro 3.4:  

Quadro 3.4 – Pesos relativos aos critérios de avaliação 

Critério Peso 

Tipo do laboratório de ensaio do material 1 

Momento de envio do laudo de ensaio do material 3 

Fonte: O autor 

Desse modo, compôs-se a nota final, que segue uma ponderação linear, conforme a Equação 

3.1 abaixo: 

                                                        𝑁𝐹 =
𝑁𝑀𝑥3+𝑁𝐿𝑥1

4
                                        (Equação 3.1) 

Sendo: 

 NF a nota final; 

 NM a nota referente ao momento de envio do laudo por parte do fornecedor; 

 NL a nota relativa ao tipo do laboratório emissor do laudo. 

A Construtora considerou com maior grau de importância o critério do momento de envio do 

laudo de ensaio de material, como marco principal a data de entrega do material em obra. 

Alegaram no questionário, como justificativa para tal, as consequências que um fornecedor 

pode trazer para a Construtora caso o seu material já esteja no canteiro ou já aplicado e este 

não obtenha resultados de ensaios de desempenho mínimos exigidos por norma, como, por 

exemplo: 

 Transtornos caso a construtora tenha que devolver o material; 

 Atraso de cronogramas de obra; 
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 Possível retrabalho, caso a construtora tenha que retirar o material já aplicado; 

 Transtornos financeiros, pela possibilidade de haver estornos. 

O critério do tipo de laboratório que emitiu o laudo seria apenas um diferencial do fornecedor, 

já que a Norma de Desempenho não exige em qual local os materiais devem ter seu 

desempenho avaliado. Porém a Construtora achou necessário valorizar o fornecedor quanto a 

esse critério, tendo como base a maior confiabilidade de laboratórios que são acreditados pelo 

Inmetro e a impessoalidade dos laboratórios externos às fábricas (não acreditados pelo 

Inmetro, mas de competência conhecida no mercado). 

A partir da Equação 3.1, pôde-se desenvolver o Quadro 3.5, que mostra as diferentes 

composições de notas finais para cada item do Artefato de Avaliação de Evidências: 

Quadro 3.5 – Possíveis notas finais para cada item da AAF 

 
 

Momento de envio do laudo 

  
Até entrega 

Depois da 

entrega 

Não 

enviado 

Tipo de 

laboratório 

Acreditado 10,0 7,0 0,0 

Externo 9,5 6,5 0,0 

Interno 9,0 6,0 0,0 

Não atende 0,0 0,0 0,0 

Fonte: O autor 

A partir dessa análise quantitativa, pode-se efetuar uma análise qualitativa dos itens: 

 Notas superiores a 7,00 (verdes): o fornecedor “Atendeu bem” o item do AAF; 

 Notas Inferiores a 7,00 (amarelas): o fornecedor “Atendeu, porém com atraso” o item 

do AAF; 
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 Notas iguais a 0,00 (vermelhas): o fornecedor “Não atendeu” o item do AAF. 

Essa análise qualitativa também se encontra presente no AAF, ilustrado parcialmente no 

Apêndice B, na coluna “Análises”. 

3.3. AMBIENTE TESTE DA FERRAMENTA 

O artefato possibilita sua aplicação em empresas construtoras que desejam avaliar seus 

fornecedores de materiais quanto ao atendimento destes à Norma de Desempenho. O interesse 

pela utilização da ferramenta é por gestores que estão buscando métodos para execução e 

atendimento da ABNT NBR 15575 em suas edificações. 

Sugere-se que a ferramenta seja utilizada pelas pessoas que estão envolvidas no processo de 

aquisição de materiais e na gestão de fornecedores, como, por exemplo, o departamento de 

suprimentos das construtoras, já que é nesse setor que o contato com os fornecedores é mais 

frequente. 

Para a escolha do ambiente teste, procurou-se por construtoras que tenham uma gestão 

organizacional pautada em procedimentos de qualidade. 

A construtora escolhida conta em seu portfólio edificações verticais residenciais e comerciais, 

usinas hidroelétricas, shoppings centers e complexos de esporte e lazer. A Construtora possui 

certificações de Sistema de Gestão de Qualidade ABNT NBR ISO 9001 e PBQP-H Nível A, 

Sistema de Gestão Ambiental ABNT NBR ISO 14001 e Sistema de Gestão de Saúde e 

Segurança OHSAS 18001. 

Logo, trata-se de uma construtora de grande porte com sistemas e procedimentos de qualidade 

já consolidados. Porém, após revisão do Sistema de Avaliação de Conformidade em Empresas 

de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC), em 2017, a Construtora está em fase de 

adaptação de seus procedimentos, incorporando neles a Norma de Desempenho com o apoio 

de uma consultoria especializada na Norma. Portanto, conclui-se que o ambiente é favorável 

para a realização do teste do Artefato, uma vez que a construtora possui uma gestão pautada 

em normas de qualidade, meio ambiente e segurança internacionais. 
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O ambiente escolhido, portanto, é uma obra de Habitação de Interesse Social (HIS) da 

construtora, sediada na cidade de Goiânia/GO. As edificações têm sistema estrutural em 

paredes de concreto moldadas in loco e trata-se de um empreendimento com 31 blocos, 04 

pavimentos por bloco e 04 apartamentos por andar, totalizando-se 496 unidades habitacionais, 

além de áreas comuns de convivência e lazer. 

Como caso particular do ambiente teste, a Construtora terá o aval da consultoria contratada, 

com a finalidade de verificação da autenticidade dos laudos que irão compor as notas do 

Artefato de Avaliação de Fornecedores e que servirão de evidência comprovativa do 

cumprimento do Plano de Controle Tecnológico da obra. 

Para a execução do trabalho, o teste da ferramenta findou-se no dia 30/11/2018, enquanto que 

o ideal seria encerrar o teste na fase de entrega da edificação. Não foram, portanto, 

considerados no teste, fornecedores de extintores e equipamentos de playground, por 

exemplo, e laudos de ensaio enviados pelos fornecedores após essa data. Entretanto, naquela 

data, a construção encontrava-se em fase final de acabamento e limpeza e, portanto, a maioria 

dos fornecedores pôde ser avaliada pelo Artefato. 

3.4. VALIDAÇÃO DO ARTEFATO 

A validação da ferramenta foi feita mediante aplicação de outro questionário, Apêndice D, 

para confirmar se a ferramenta apresenta facilidade de manipulação, aplicabilidade e 

usabilidade. 

Apresentou-se a ferramenta às pessoas envolvidas no processo de aquisição de materiais da 

construtora escolhida para o teste do AAF, fazendo uma demonstração de como manipular o 

AAF e, posteriormente, aplicou-se o questionário. Buscou-se aplicá-lo em pessoas que 

ocupam cargos de relevância na própria construtora em que a ferramenta será testada. Os 

questionados são potenciais usuários do artefato, já que esses detêm conhecimento do 

processo de gestão de fornecedores na Construtora e apresentam conhecimento sobre a ABNT 

NBR 15575. 

As pessoas envolvidas no processo de validação da ferramenta e que responderam o 

questionário estão descritas no Quadro 3.6. 
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Quadro 3.6 – Pessoal envolvido no processo de validação do Artefato de Avaliação de Fornecedores 

Cargo Tempo na empresa 

Coordenadora do Sistema de Gestão Integrado 9 anos 

Engenheiro coordenador de obras 1 12 anos 

Engenheiro de execução de obras 1 4 anos 

Engenheiro de planejamento 1 2 anos 

Engenheiro de planejamento 2 4 anos 

Fonte: O autor. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esse capítulo expõe análises referentes ao teste da ferramenta no ambiente escolhido para tal, 

além de levantar questões concernentes ao relacionamento da Construtora com os 

fornecedores de materiais. Além disso, explana sobre a validação da ferramenta, que é 

resultado da aplicação do questionário para validação. 

4.1. ANÁLISES DO TESTE DO ARTEFATO DE AVALIAÇÃO 

DE FORNECEDORES 

No teste do Artefato de Avaliação de Fornecedores da obra, a maioria dos fornecedores de 

materiais pôde ser avaliada, em razão da fase em que se encontrava a construção na data do 

término do teste. Portanto, a avaliação dos fornecedores com a utilização do AAF exprimiu 

bem os resultados do fornecimento dos materiais à obra. 

Essas análises foram obtidas por meio de pesquisa-ação, com base no contato do autor deste 

trabalho com os fornecedores, na medida em que os laudos de ensaio de materiais foram 

solicitados. 

4.1.1. Análise quantitativa 

A partir da aba “Análises” do Artefato de Avaliação de Fornecedores verificam-se as médias 

das notas finais, de acordo com a subdivisão dos grupos do AAF, conforme mostra o Gráfico 

4.1 na página seguinte. 

A partir do Gráfico 4.1, constata-se, quantitativamente, o desempenho dos grupos de 

fornecedores frente às solicitações, referentes aos laudos de ensaio de materiais, da 

Construtora. A partir desse gráfico, a análise a título comparativo entre os grupos se torna 

possível. 

O bom desempenho dos fabricantes de pisos, forros de gesso acartonado e das instalações 

elétricas é reflexo da gestão organizada e sistêmica desses fornecedores. Por outro lado, há 

fornecedores que necessitam de melhorias para aperfeiçoar a gestão pautada no controle
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tecnológico de seus materiais: há fabricantes que ensaiam apenas parte de seu portfólio de 

materiais, adquirem certificação e fazem o seu marketing com base somente nesse escopo. 

Portanto, é imprescindível a detecção prévia desses empecilhos no processo de qualificação 

de fornecedores. 

Gráfico 4.1 – Média das notas finais por grupos do Artefato de Avaliação de Fornecedores

 

Fonte: O autor 

Deve-se atentar para a contratação de fornecedores de materiais que revendem produtos 

fornecidos por terceiros, ao exemplo do mau desempenho do grupo “Instalações 

hidrossanitárias, incêndio e gás”. A Construtora requisitou as comprovações de laudos de 

ensaio àqueles que, por sua vez, solicitaram aos fabricantes. Nesse processo, o repasse e 
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transferência de responsabilidades fazem com que os processos se burocratizem de maneira a 

dificultar o atendimento às necessidades das construtoras. 

Apesar de isso servir como alerta às construtoras, esse pretexto não se justifica, uma vez que 

os fornecedores de gesso e instalações elétricas se enquadram nesse caso (revendem materiais 

de fabricantes para a Construtora) e obtiveram bom desempenho no Artefato de Avaliação de 

Fornecedores. 

4.1.2. Análise qualitativa 

Além da média das notas finais o Artefato de Avaliação de Fornecedores tornou possível a 

análise qualitativa dos níveis de atendimento (Atendeu bem, com atraso ou não atendeu) dos 

fornecedores, conforme Gráfico 4.2: 

Gráfico 4.2 – Níveis de atendiemento dos fornecedores aos itens 

 

Fonte: O autor 
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A Construtora não obteve maiores dificuldades com os fornecedores que “Atenderam bem”. 

Apesar dos procedimentos internos de qualificação de fornecedores da Construtora ainda não 

contar com critérios de atedimento à Norma de Desempenho, percebe-se que estes 

fornecedores estariam aptos e teriam capacidade para atender às necessidades da empresa 

caso esses critérios fossem incorporados à gestão. 

Entre os fornecedores que “Atenderam bem”, convém destacar os fornecedores de piso 

cerâmico e de fechaduras e maçanetas já que, apesar da edificação se tratar de uma Habitação 

de Interesse Social (HIS) e esses materiais serem enquadrados como baixo padrão, a 

consultoria validou os laudos de ensaio enviados pelos fornecedores sem questionamentos. 

Os fornecedores que “Atenderam com atraso” obtiveram essa avaliação ora por 

desconhecimento dos vendedores com relação às normas prescritivas e de desempenho do 

material fornecido, ora simplesmente por atraso no envio do laudo do material (envio após 

entrega deste em obra). Esses fornecedores apresentam potencialidade para que, numa 

próxima oportunidade de fornecimento de materiais para outro empreendimento da 

Construtora, suas notas aumentem de forma que eles “Atendam bem” à empresa, uma vez que 

esses fornecedores já sabem da necessidade da Construtora em obter os laudos de ensaio para 

atendimento ao Plano de Controle Tecnológico das obras seguintes. Portanto, conclui-se que a 

Construtora, desse modo, contribuiu para o desenvolvimento desses fornecedores. 

Os motivos para os fornecedores que “Não atenderam” à Construtora quanto ao envio das 

comprovaçõs normativas são diversos. Destaca-se, dentre esses fornecedores, o Fornecedor de 

granito, que alegou não saber da existência das normas prescritivas para o material 

comercializado. O Fornecedor de Massa Niveladora 1 alegou ensaiar o material com base na 

norma prescritiva de argamassa para rejuntamento de placas cerâmicas, justificando esse 

procedimento pela inexistência de norma brasileira para o material fornecido (um equívoco, 

uma vez que há norma brasileira prescritiva para esse material). Além disso, o laudo de ensaio 

das telhas metálicas não foi aceito pela consultoria, pois no laudo o material ensaiado era 

diferente da telha metálica especificada para a edificação. Há também fornecedores que 

sabem da existência das normas técnicas prescritivas e de desempenho dos seus produtos, 

porém só as obedecem para determinados materiais. Por outro lado, há fabricantes que 

solicitaram realização de ensaio do material fornecido após a solicitação da Construtora, 
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demonstrando a importância da Construtora no desenvolvimento dos fornecedores que com 

ela se relacionam. 

Percentualmente, a aba “Análises” do Artefato forneceu o Gráfico 4.3: 

Gráfico 4.3 – Análise percentual dos níveis de atendimento dos fornecedores 

 

Fonte: O autor 

Percebeu-se que, nas solicitações de laudos de ensaio aos fornecedores, os primeiros contatos 

da Construtora foram com vendedores que não obtinham conhecimento técnico suficiente 

sobre os requisitos normativos que são exigidos para os materiais que são por eles fornecidos. 

Constatou-se essa dificuldade da Construtora com os fornecedores nos três níveis qualitativos 

de atendimento. 

Tanto para os fornecedores que “Atenderam com atraso” quanto para os que “Não 

atenderam”, há desde grandes empresas exportadoras até fornecedores de pequeno porte, o 

que permite analisar que toda a cadeia de fornecedores e fabricantes de materiais carece de 

13 itens

37%

4 itens
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18 itens

52%

Atenderam bem

Atenderam com atraso

Não atenderam
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melhorias em todos os níveis: seja na gestão de atendimento aos consumidores, seja no 

controle tecnológico dos produtos postos no mercado. 

A partir disso, conclui-se também que há falhas na gestão de fornecedores da Construtora, 

uma vez que o procedimento de qualificação de fornecedores de materiais não engloba 

critérios relativos ao atedimento à Norma de Desempenho. Somando-se a isso e reforçando a 

afirmativa de Cotta (2017), o processo de aquisição de materiais também é feito 

erroneamente, pois os critérios mais relevantes são estéticos, de custos e de prazos, enquanto 

os requisitos normativos dos materiais são, costumeiramente, negligenciados, uma vez que o 

Coordenador de Suprimentos não tem formação técnica para analisar os requisitos de 

desempenho dos materiais. 

4.2. ANÁLISE DA VALIDAÇÃO DO ARTEFATO 

A etapa de validação do artefato consistiu na aplicação de um questionário, mostrado no 

Apêndice D, que levantou indagações relativas à aplicabilidade e usabilidade da ferramenta. 

Como resultado da aplicação do questionário para validação do artefato, mostrado no 

Apêndice D, tem-se o Quadro 4.1: 

Quadro 4.1 – Respostas das questões do questionário para validação do Artefato de Avaliação de 

Fornecedores 

Cargo 
Questão 

1 2 3 4 5 6 

Coordenadora do Sistema de Gestão Integrado Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Engenheiro coordenador de obras Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Engenheiro de execução de obras Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Engenheiro de planejamento 1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Engenheiro de planejamento 2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Total de respostas "Sim" 5 5 5 5 5 5 

Total de respostas "Não" 0 0 0 0 0 0 

Fonte: O autor. 

As três primeiras perguntas do questionário são indagações referentes à importância da 

relação do processo de gestão de fornecedores com a Norma de Desempenho, que tem como 
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finalidade contextualizar o questionado no tema. Para essas perguntas a resposta foi positiva 

em todos os cargos. 

Já as questões 4, 5 e 6 do questionário, referem-se diretamente ao Artefato de Avaliação de 

Fornecedores. Em todos os cargos, as respostam também foram positivas. 

No questionário para validação da ferramenta, nos campos opcionais destinado às anotações, 

foram inseridas as observações que os questionados julgaram convenientes. Nesse campo, a 

Coordenadora do Sistema de Gestão Integrado (SGI), formado pelo Sistema de Gestão de 

Qualidade, Saúde e Segurança no trabalho, reforçou a importância da Norma de Desempenho 

na aquisição dos materiais e explanou sobre a importância de atrelar os critérios da Norma aos 

outros critérios de avaliação de fornecedores da empresa (atendimento, prazo e especificação). 

O Engenheiro de planejamento 1 e o Engenheiro de execução de obras explanou sobre a 

dificuldade de atendimento à Norma dos fornecedores de materiais de menor porte. Porém, 

concordam sobre a importância da Norma no desenvolvimento dos fornecedores e, 

consequentemente, da cadeia produtiva da construção civil. 

Além disso, o Engenheiro coordenador de obras e a Coordenadora do SGI apontaram 

melhorias na interface do Artefato, com a finalidade de facilitar a manipulação da ferramenta 

pelo usuário. Apontaram também que essa avaliação, obtida pelo Artefato de Avaliação de 

Fornecedores, tem utilidade na tomada de decisão em futuras contratações dos fornecedores 

que foram já avaliados pelo AAF. 

Portanto, com base na aplicação e resultados do questionário, validou-se o Artefato de 

Avaliação de Fornecedores. Logo, conclui-se que o AAF é aplicável, útil e de fácil 

compreensão também para outras construtoras que desejam avaliar os seus fornecedores 

quanto à Norma de Desempenho. 

 



                                                                                                                                                                                 29 

G. C. C. MAGALHÃES                                                                                                                              Capítulo V 

CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

A avaliação dos fornecedores trouxe dados preocupantes para a construtora, uma vez que 52% 

desses não atenderam a Norma de Desempenho e às necessidades da obra. Portanto, o 

Artefato para Avaliação de Fornecedores permitiu localizar os principais gargalos que a 

construtora terá de solucionar em suas futuras obras. 

Isso comprova que os fornecedores de materiais, na realidade da construtora que permitiu o 

estudo, ainda apresentam as mesmas dificuldades mencionadas por Pinheiro e Andery (2016), 

Santos Filho (2015) Otero e Sposto (2016). 

Na etapa da validação, preconizada pela Design Science Research, possibilitou perceber a 

maturidade do corpo técnico da empresa, que são possíveis usuários do Artefato para 

Avaliação de Fornecedores, mediante a aplicação do questionário, uma vez que todas as 

perguntas foram respondidas positivamente. Nessa etapa foi capaz de perceber que a 

ferramenta é aplicável, de fácil manuseio e que seu conteúdo é compreensível. Além disso, a 

partir do questionário, como explanado no Capítulo IV, foram anotadas observações que 

resultaram em oportunidade de melhoria para o Artefato. 

Conclui-se também que o trabalho extrapolou nos seus objetivos, uma vez que a avaliação não 

somente foi capaz de fornecer subsídios para tomadas de decisão, como também contribuiu 

para o desenvolvimento dos fornecedores e da própria construtora, que passou a refletir se sua 

gestão na aquisição de materiais é realmente eficiênte, apesar das diversas certificações que a 

empresa contém em seu portfólio. 
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APÊNDICE A – Fluxograma da metodologia de pesquisa 
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APÊNDICE B – Questionário para atribuição de notas e pesos 
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APÊNDICE C – Amostra do Artefato de Avaliação de Evidências 
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APÊNDICE D – Questionário para validação do artefato 
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