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Resumo: 

 

O Brasil vem enfrentando uma crise econômica que acumula resultados 

negativos desde 2014 que vem aumentando significativamente o índice de 

desemprego. Mesmo assim o País apresentou um modesto crescimento com a 

queda do PIB desde 2015, que foi impactado por uma crise econômica sem 

precedentes causada pela pandemia do novo corona vírus, provocando 

restrições à atividade econômica com o afastamento social, causando a 

paralização de alguns setores. Considerando o atual cenário do país e as 

dificuldades para conter o avanço do COVID-19, o setor da Construção Civil vem 

se mostrando aliado para contornar a crise por ser considerada um dos motores 

da economia do país, movimentando e dando vida a cadeia produtiva 

envolvendo outros setores da economia, proporcionando geração de emprego e 

aumentando o poder aquisitivo da população. O presente trabalho, através de 

estudo de caso, vem expor os desafios enfrentados, pelo setor da Construção 

Civil na logística da sua cadeia de suprimentos onde foi analisado os reflexos da 

pandemia do COVID-19, na atual crise econômica, no mercado da construção 

civil em um empreendimento imobiliário residencial multifamiliar em Goiana – 

PE. Com a aplicação da curva ABC foi possível identificar e minimizar os efeitos 

da falta de material e atrasos nas entregas pelos fornecedores, efetivando um 

maior controle dos materiais no período da pandemia. 

 

Palavras-chaves:  Covid-19; Crise Econômica; Construção Civil; Cadeia De 

Suprimentos. 

  



Abstract: 

 

Brazil has been facing an economic crisis that has accumulated negative 

results since 2014, which has significantly increased the unemployment rate. 

Even so, the country showed a modest growth with the drop in PIB since 2015, 

which was impacted by an unprecedented slump caused by the new 

coronavirus pandemic, provided by economic restrictions with social 

distancing, that the paralysis of some sectors. Considering the current 

scenario in the country and the difficulties to contain the COVID-19 contagion, 

the Civil sector has shown itself to be an ally to overcome the crisis as it is 

considered one of the engines of the country's economy, moving and giving 

life to the production chain involving other sectors of the economy, providing 

jobs opening and increasing the purchasing power of the population. The 

present work, through a case study, exposes the challenges faced by the Civil 

Construction sector in the logistics of its supply chain, where the reflexes of 

the COVID-19 pandemic, in the current economic crisis, in the civil construction 

market were analyzed. In a multifamily residencial real estate project in Goiana 

– PE. With the application of the ABC curve, it was possible to identify and 

minimize the effects of lack of material and delays in deliveries by suppliers, 

effecting greater control of materials during the pandemic period. 

 

Keywords: COVID-19; RESECTION; CONSTRUCTION; SUPPLY CHAIN. 

  



Lista de Figuras 

Figura 1. Variação do PIB geral e do PIB da Construção Civil (%) Brasil, 2011 a 2019

 ................................................................................................................................................... 12 

Figura 2: Alguns dos termos utilizados para descrever a gestão de diferentes partes 

da cadeia de suprimentos...................................................................................................... 18 

Figura 3: Sequencia resumida de uma cadeia logística. .................................................. 20 

Figura 4: Subdivisões da logística na construção civil. .................................................... 20 

Figura 5: Fluxo logístico da construção civil. ..................................................................... 21 

Figura 6: Gestão com altos estoques. ................................................................................ 22 

Figura 7: Gestão com baixos estoques. ............................................................................. 22 

Figura 8: Curva de Pareto para itens de estoque. ............................................................ 26 

Figura 9: Fluxograma da estrutura de pesquisa ................................................................ 27 

Figura 10: Foto do empreendimento em estudo ............................................................... 32 

Figura 11: Curva ABC. .......................................................................................................... 45 

  



Lista de Tabelas 

Tabela 1. Valores históricos do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) 2020-2021.

 ................................................................................................................................................... 35 

Tabela 2. Comparativo dos orçamentos inicial e atual com os valores previstos pelo 

INCC. ........................................................................................................................................ 35 

Tabela 3. Itens que compõem a Classificação A. .............................................................. 41 

Tabela 4. Itens que compõem a Classificação B ............................................................... 42 

Tabela 5. Itens que compõem a Classificação C. .............................................................. 43 

Tabela 6. Participação por categoria de itens .................................................................... 46 

Tabela 7. Comparativo de preços de alguns materiais considerados críticos. .............. 47 

  



Sumário 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 12 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E JUSTIFICATIVA ............................................................ 12 

2 OBJETIVOS. ............................................................................................................................. 15 

2.1 OBJETIVO GERAL .............................................................................................................. 15 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................. 15 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................................................. 16 

3.1 LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. .................................... 16 

3.2 LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS. .......................................................................... 18 

3.3 MÉTODO DE PARETO ....................................................................................................... 24 

3.4 CURVA ABC ...................................................................................................................... 25 

4 METODOLOGIA ....................................................................................................................... 27 

4.1 PROCESSO DE PESQUISA .................................................................................................. 27 

4.2 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO ................................................................................... 28 

4.3 ENTREVISTA ..................................................................................................................... 29 

4.4 REGISTRO EM ARQUIVOS ................................................................................................. 29 

4.5 ANÁLISE DE DADOS .......................................................................................................... 29 

5 ESTUDO DE CASO .................................................................................................................... 31 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ...................................................................................... 31 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA ............................................................................................ 31 

5.3 GESTÃO E PANDEMIA - CADEIA DE SUPRIMENTOS DA EMPRESA .................................... 32 

5.4 GESTÃO DE COMPRAS DA EMPRESA................................................................................ 36 

5.5 PARCERIAS COM FORNECEDORES NO PROCESSO DE SUPRIMENTO DA EMPRESA .......... 37 

5.6 GESTÃO DE MATERIAIS DA EMPRESA .............................................................................. 37 

5.7 CURVA ABC NA GESTÃO DE MATERIAS DA EMPRESA. ..................................................... 39 

6 CONCLUSÃO............................................................................................................................ 48 

REFERÊNCIA ............................................................................................................................... 49 

APÊNDICE .................................................................................................................................. 53 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 58 

 

  



1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E JUSTIFICATIVA 

Nos últimos anos o Brasil enfrenta uma crise econômica que acumula 

resultados negativos desde 2014 e que vem afetando o índice do Produto Interno 

Bruto (PIB) nacional, elevando – o por dois anos consecutivos e o aumento 

significativo do índice de desemprego. O crescimento da construção civil 

apresenta-se modesto desde 2015, com queda no PIB nos últimos 20 trimestres 

(DIEESE, 2020). 

Como apresentado na Figura 1, após 5 anos consecutivo de queda, 

com recuo registado a partir de 2014 acumulado em cerca de 30% de 

encolhimento na atividade do setor, voltou a crescer com resultados positivos em 

2017, mais só em 2019 voltou a ficar positivo com alta de 2% no segundo 

trimestre do ano, o maior índice registrado dentre os setores da economia, 

fechando 2019 com 1,6% (FARNETTI,2020).  

Figura 1. Variação do PIB geral e do PIB da Construção Civil (%) Brasil, 2011 a 2019 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: DIEESE (2020) 

Em meio a uma das piores crises econômicas globais, sem 

precedentes causadas pela pandemia do novo corona vírus (SARS-CoV-2), 

causador da doença COVID-19, a economia do Brasil foi intensamente 

impactada, provocando restrições à atividade econômica, queda na renda das 

famílias e o adiamento de investimento em projetos empresariais e pessoais 

(ALVARENGA et al., 2020). 



Sabe-se que a economia de um país depende de fatores que 

proporcionem o aumento do poder aquisitivo para melhorar a qualidade de vida 

da população. Neste ensejo diversos setores industriais e produtivos são 

essenciais para o crescimento, desempenhando grande influência na economia 

e na sociedade, contribuindo substancialmente com a geração de empregos e 

consequentemente, com aumento de renda das família (FONTES, 2020). 

Entretanto a construção civil é considerada um dos grandes motores 

da economia no Brasil, pelo impacto que exerce no crescimento do PIB, e 

sobretudo, porque contribui com o desenvolvimento urbano, movimentando uma 

das maiores cadeias produtivas, com novas obras (FARNETTI,2020). A Indústria 

da Construção Civil (ICC) também contribui dando vida a uma cadeia produtiva 

complexa em seu entorno, onde os investimentos em infraestrutura – portos, 

ferrovias, rodovias, energia e outros – influenciam diretamente na ascensão dos 

mais diversos setores industriais, como a indústria de materiais, comércio de 

materiais, outros fornecedores, serviços, máquinas e equipamentos (SOUZA, et 

al 2015) 

Diante desta conjuntura, são encontradas fortes evidências que a ICC 

é um dos mais importantes setores produtivos da economia, contribuindo de 

forma essencial para: o crescimento do PIB, de forma a incentivar a oferta de 

empregos diretos e indireto, e assim, influenciando outras áreas como da ciência 

e tecnologia. 

O potencial da Construção civil se confirma quando consideramos o 

resultado alcançado através do PIB do Brasil, em 2019 cerca de 6,2% do PIB 

brasileiro era resultado do setor da construção civil. É também responsável por 

movimentar mais de 480 mil negócios no pais, gerando um faturamento de cerca 

de R$ 1Trilhão, distribuídos por mais de 70 setores (SEBRAE, 2019). 

De acordo com a Câmera Brasileira da Industria da Construção - CBIC 

(2020) o setor chegou a outubro de 2019 com a geração 124 mil novas vagas 

ocasionadas pelo aumento do mercado imobiliário. Os mais recentes indicadores 

da economia comprovam a importância e o potencial da construção civil para 

induzir a retomada do crescimento econômico e da geração dos empregos tão 



necessários ao Brasil. Fato que evidencia ainda mais que a construção civil é a 

atividade com maior potencial para o crescimento da economia com a retomada 

dos investimentos  

Na esfera da atual crise pode ser observado quedas acentuadas na 

produção industrial e de serviços, das principais potências produtivas globais. E 

apesar de mais de um ano de propagação da COVID – 19, os impactos 

econômicos ainda são visíveis na demanda, na produção e no mercado 

financeiro e de crédito, que provocam recessão com expectativas a longo prazo 

(MELLO et al, 2020). 

Considerando o atual cenário do país e as dificuldades para conter o 

avanço do COVID-19, o presente trabalho, através de estudo de caso, vem expor 

os desafios enfrentados, pelo setor da Construção Civil na logística da sua 

cadeia de suprimentos, a interrupção direta no fornecimento, com a necessidade 

de isolamento social, que paralisou a produção de insumos e fez os principais 

setores motores entraram em declínio. Tendo o setor industrial como o mais 

afetado devido interrupção abrupta no fornecimento, causando atrasos, 

prejuízos e elevando preços de insumos, que podem se estender para além do 

termino da crise sanitária. 

Em vista disso, foi analisado os reflexos da pandemia do COVID-19, 

na atual crise econômica, no mercado da construção civil em um 

empreendimento imobiliário residencial multifamiliar em Goiana – PE, de forma 

a identificar itens e respectivos consumos através da classificação ABC, 

verificando e contrastando os impactos no ambiente empresarial da construção 

civil, nos itens de maior relevância na cadeia de distribuição de material e, por 

fim, identificar dificuldades enfrentadas por uma construtora de pequeno porte 

no período de pandemia durante a execução do referido empreendimento. 

  



2 OBJETIVOS. 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar os reflexos da pandemia do COVID-19, na atual crise econômica, no 

mercado da construção civil em um empreendimento imobiliário residencial 

unifamiliar em Goiana – PE.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Para atingir o objetivo será necessário cumprir os seguintes objetivos 

secundários: 

• Identificar itens e respectivos consumos através da classificação ABC; 

• Verificar e comparar impactos no ambiente empresarial da construção civil, 

nos itens de maior relevância na cadeia de distribuição de material, causados 

pela pandemia da COVID-19. 

• Identificar dificuldades enfrentadas por uma construtora de pequeno porte 

no período de pandemia durante a execução de empreendimento mobiliário 

unifamiliar. 

  



3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

A industrialização da construção civil vem se desenvolvendo em 

métodos construtivos com o surgimento de novas técnicas e inovando em 

projetos. Contudo, esse setor não está fornecendo a devida importância para 

sua estrutura administrativa e operacional, pouco se beneficia da referida 

tecnologia, por não investir em uma gestão de cadeia logística adequada, 

objetivando maiores níveis de produtividade e qualidade (REZENDE,2013). 

De acordo com Vieira (2006) a indústria da construção civil apresenta 

algumas particularidades e especificidades, que diferencia-se de forma 

significativa de outras indústrias manufatureiras seriadas em sua concepção 

geral. Enquanto a indústria seriada apresenta a sede manufatureira fixa, com 

força de trabalho e equipamentos bem definidos, duradouros e contínuos, linhas 

de montagens com operações repetitivas e constantes, a construção civil se 

caracteriza por uma sucessão de etapas constituída por atividades 

consideravelmente diversificadas. Envolve uma grande variedade de tarefas e 

materiais, que possuem componentes diversificados que requer instrumentos de 

trabalho e mão-de-obra também diferenciados. Essas variabilidades peculiares 

do setor, o levam a um processo de trabalho bastante complexo, provocando 

dificuldades em estabelecer uma solução de padrão contínuo na organização e 

na sua evolução. 

Em concordância com Lisboa e Castro (2018), pode-se notar que na 

esfera da construção civil recente, ainda há uma constante falta de planejamento 

para a logística no processo operacional nas empresas construtoras, sendo 

percebida através das falhas como o despreparo de execução racionalizada, a 

falta e a ineficiência de planejamento operacional de obras. O mesmo ressalva 

que obras de pequeno e médio porte muitas vezes se veem estagnadas em 

desenvolvimento, por utilizarem profissionais autônomos e com modelos 

construtivos informais, que não segue um procedimento de execução com 

métodos construtivos, controle e planejamento operacional. 

A realidade da gestão logística em obras civis no Brasil é pouco 

desenvolvido no setor das edificações. A maioria das organizações encontra-se 



ainda em um nível de evolução precária, onde esse setor vem mantendo 

prioritariamente os moldes tradicionais de execução, principalmente no referente 

à gestão de pessoas, muitas obras habitacionais ainda são executadas 

artesanalmente, sem um planejamento formal e sem garantia do cumprimento 

do prazo e orçamento estabelecido previamente (REZENDE, 2013). 

Neto (2021) ressalta que a falta de uma logística assertiva na cadeia 

de suprimento pode gerar atrasos e prejuízos irreversíveis no andamento das 

obras, e em casos extremos, até gerar multas e cancelamentos de contratos, 

compra excedente ou desnecessária de insumos, que significa desperdício do 

capital da empresa 

Dessa forma entende-se que a logística deve ser tratada nas 

organizações com muita atenção. É um conjunto de métodos que exige esforço, 

dedicação e planejamento especifico por envolver diversos setores de forma 

integrada a administração de recursos financeiros, materiais, de pessoas e 

informações, com a finalidade de fazer o que for preciso para entregar os 

produtos certos, no local adequado e em tempo hábil. 

Em suma, os gestores tendem a se preocupar com os aspectos 

técnicos e financeiro do projeto, que envolve os problemas referente à 

compatibilização, não realizada previamente, aos prazos e custos relativos aos 

desperdícios decorrentes de retrabalho, incompatíveis com os custos previstos. 

Sendo assim, é importante primeiro que ocorra a conscientização da 

necessidade dessas mudanças de posicionamento para depois partir 

efetivamente para a transformação (VIEIRA, 2006). 

A logística na ICC é de fundamental importância, entretanto, o setor 

enfrenta uma infinidade de problemas em seu processo produtivo complexo, 

diante das dificuldades de manter um planejamento e controle eficiente na 

gestão da sua rede de abastecimento, falhando em atingir a lógica 

mercadológica que é a satisfação de clientela, desde a qualidade do recebido ao 

cumprimento do prazo (REZENDE, 2013). É através do planejamento que o 

gestor de obras pode utilizar e tomar decisões importantes como controlar 

recursos, adiar a alocação de determinados equipamentos, serviços etc 

(LISBOA E CASTRO, 2018). 



Em um setor que é observado elevados índices de perdas, 

desperdícios, retrabalhos, prazos não cumpridos e custos estourados. A Gestão 

da logística de suprimentos, passar a ser um diferencial determinante, tornando 

os fluxo de suprimento mais ágil e enxuto, essencial para alcançar maior 

competitividade e lucratividade no setor. 

 

3.2 LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS. 

A gestão de cadeia logística também conhecida como SCM – Supply 

Chain Management ou GCS - Gestão de Cadeia de Suprimentos, ilustrado na 

Figura 2, tem como objetivo atender aos requisitos dos consumidores finais, ao 

fornecer produtos e serviços adequados, quando solicitados e a preços 

competitivos, fazendo com que a cadeia de suprimentos alcance níveis 

adequados de desempenho com qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade 

e custo (SLACK 2009). 

Figura 2: Alguns dos termos utilizados para descrever a gestão de diferentes partes da cadeia 

de suprimentos. 

 

 

Fonte: Adaptado de Slack 2009 

 

Para Ballou (2006) a cadeia de suprimentos conta com fluxos de 

informações associados, desde as fontes de matérias-primas até o consumidor 

final. O seu gerenciamento compreende na integração e coordenação de 



atividades e processos ao longo das empresas que compõem a cadeia, no fluxo 

de materiais e informações. Esse detém grande relevância por ser o canal de 

comunicação que determina se a cadeia terá ou não uma integração eficiente. E 

para tal feito, é imprescindível haver abertura, confiança, compromisso e 

disposição para compartilhar informações entre os membros de uma cadeia, 

para que funcione como um conjunto de processos interligados, reduzindo os 

riscos individuais e melhorando a eficiência do processo logístico, para eliminar 

perdas e esforços desnecessários. 

A logística de suprimento constitui de estratégia para o setor da 

construção, pois atua em uma série de atividades ao longo da execução de um 

obra envolvendo os fornecedores e a produção com a 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), que mantem 

significativa participação nos custos totais de um empreendimento. Sendo assim 

qualquer falha no planejamento da rede de abastecimento no processo 

operacional nas empresas construtoras, pode causar parada nas frentes de 

serviços e perda de produtividade por falta de material, ou até mesmo aquisição 

de materiais que não atendem as especificações e fatores como qualidade e 

pontualidade, como pedidos e entregas realizadas com base no menor preço 

(SILVA E CARDOSO, 2000). 

Para Vieira (2006), a Logística empresarial típica envolve as três 

grandes áreas que constituem as estruturas básicas do sistema da cadeia de 

suprimentos, que são as áreas de Suprimentos (Administração de Materiais), a 

Produção (Manufatura) e a Distribuição Física, apresentado na Figura 3. Pode-

se dizer que essas fases são consideradas as etapas do fornecedor 

(suprimento); etapa do fabricante (manufatura); e etapa do distribuidor, varejista 

e cliente (distribuição física). 

 

 

 

 



Figura 3: Sequencia resumida de uma cadeia logística. 

 

Fonte: Vieira (2006) 

 
Cardoso (1996) apresenta uma subdivisão para a logística aplicável 

as empresas construtoras pensando no abastecimento do canteiro (ver Figura 

4), assim como no abastecimento das frentes de serviço dentro do canteiro, 

classificando-a quanto a sua função, baseada em conceitos comuns que incluem 

a movimentação de matérias-primas desde o fornecedor de suprimentos até o 

começo da linha de produção em: 

 Logística de suprimentos (externa/rua responsável pelo o translado 

da mercadoria até o seu destino, do fornecedor à empresa e desta ao 

cliente); 

 Logística de canteiro (interna onde o produto é recebido, armazenado 

e distribuído internamente). 

 

Figura 4: Subdivisões da logística na construção civil. 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2000), 

 



Para Silva e Cardoso (2000), a integração das atividades que 

gerencia os fluxos logísticos na construção civil, apresentado na Figura 5, podem 

ser divididos em: 

 Fluxos físicos - fluxos de matérias-primas, produtos em processo, 

equipamento, pessoal e serviços desde o fornecedor até chegar 

ao local de sua utilização na frente de trabalho; 

 Fluxos de informações –informações que visam a garantir o fluxo 

de bens e serviços, trocadas entre clientes (donos de imóveis), 

agentes que atuam na empresa e fornecedores, com o intuito de 

dar apoio a determinadas decisões ou orientar a 

operacionalização de atividades; 

 Fluxos financeiros - operações financeiras necessárias à 

viabilização das atividades logísticas, que é determinante para os 

prazos de execução e, consequentemente, para o planejamento 

logístico. 

 

Figura 5: Fluxo logístico da construção civil. 

 

Fonte SILVA (2000) 

 

Uma das técnicas de manufatura empregada dentro da tecnologia 

logística é o Just In Time (JIT). O JIT é um método de gerenciamento, 

desenvolvido pelos japoneses, com o objetivo de aumentar a eficiência e a 

eficácia dos processos, encaminhando produtos de qualidade e mais 



competitivos para o mercado externo. Uma metodologia operacional 

fundamentada no princípio da produção sem estoque, onde os produtos só tem 

reposição de acorde com o seu consumo, ou seja, nenhum insumo deve ser 

solicitado ao fornecedor sem que seja imediatamente utilizado, na quantidade, 

qualidade e no momento certo, fazendo com que o custo e os níveis de estoque 

esteja sempre baixo (ver Figura 6 e Figura 7), uma vez que o produto não é 

armazenado e possui saída rápida. (BOWERSOX, 2014) 

 

Figura 6: Gestão com altos estoques. 

 

Fonte: Adaptado de Ching (1999) 

Figura 7: Gestão com baixos estoques. 

 

Fonte: Adaptado de Ching (1999) 

 

Segundo Ballou (2007) a programação Just in Time de Suprimentos 

pode ser definida como uma filosofia de planejamento em que todo o canal de 

suprimentos é sincronizado para reagir às necessidades das operações dos 

clientes. Tendo como características principais: 



• Relações privilegiadas com poucos fornecedores e transportadores 

(geração de parcerias); 

• Informação compartilhada entre compradores e fornecedores; 

• Produção/compra e transporte de mercadorias em pequenas 

quantidades são frequentes e se traduzem em níveis mínimos de 

estoques sem atrapalhar demanda (melhor controle no processo); 

• Eliminação das incertezas sempre que possível ao longo do canal de 

suprimentos (confiabilidade de entregas mais estáveis e repetitivas); 

• Foco comum na qualidade. 

• Custos da cadeia logística reduzidos. 

De acordo com Vieira (2006), o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos de forma geral, é de suma importância para propiciados por um 

planejamento contínuo e integrado das diversas atividades logísticas em 

qualquer canteiro de obras, que pode proporcionar vantagens, tais como: 

 Maior agilidade na resolução de problemas: possibilita gerenciamento 

integrado e o mapeamento completo do processo, permitindo 

identificar as principais ocorrências e propor soluções mais precisas 

 Possibilita redução dos estoques: e o abastecimento conforme as 

necessidades, com um gerenciamento de estoque preciso, pois o 

setor de compras faz os pedidos de acordo com o andamento dos 

serviços; 

 Permite controlar mais eficientemente os fornecedores por meio de 

um sistema de avaliação do desempenho, com a qualidade requerida; 

 Diminuição do índice de retrabalho: otimiza os processos construtivos, 

evitando a ocorrência de erros e também a execução de tarefas 

repetidas ou desnecessárias; 

 Redução de desperdícios: possibilita monitorar os processos de 

transporte, abastecimento, estoque e armazenamento, enxuto e 

controlado, podendo evita até possíveis roubos e perdas; 

 Maior qualidade para a obra: uma vez que todas as etapas são 

acompanhadas e melhoradas continuamente, se ganha produtividade 

e qualidade. 



Sendo assim a logística na construção depende de diversos fatores, 

para garantir uma gestão integrada, como: a organização na armazenagem; o 

processamento de materiais; a alocação de recursos humanos; os suprimentos 

de materiais; planejamento de atividades e fluxos físicos e de informações, que 

devem ser implantados com a finalidade da redução de custos, aumento da 

produtividade e nível de serviço ao cliente final.  

 

3.3 MÉTODO DE PARETO 

O método de Pareto é utilizado para visualizar e classificar os 

processos das empresas por ordem e importância, identificando os principais 

problemas que afetam diretamente o funcionamento das empresas, no que diz 

respeito a seu capital investido. Auxilia na tomada de decisões com o 

apontamento dos erros, causas e variações como um todo, a fim de diminuindo 

seus custos fazendo com que ocorra a melhoria nos processos (FALCONI, 

2009). O Diagrama de Pareto tem como finalidade mostrar a importância de 

todas as condições, a fim de, escolher o ponto de partida para solução do 

problema, identificar a causa básica do problema e monitorar o sucesso. 

(MACHADO, 2012) 

Criada pelo economista italiano Vilfredo Pareto, foi fundamentado 

com base nos seus estudos sobre a distribuição de renda entre populações. 

Seus estudos mostraram que 80% da riqueza social estava concentrada em 20% 

da população. A outra descoberta de Pareto que o deixou de fato o 

entusiasmado, foi que esse padrão de desequilíbrio era, de modo consistente, 

repetido onde quer que ele observasse os dados, em diferentes períodos de 

tempo e em diferentes países. Fosse uma observação na Inglaterra dos velhos 

tempos ou quaisquer época ou na atualidade, ele encontrava o mesmo padrão 

repetindo-se com precisão matemática e que mais passou a ser uma ferramenta 

muito útil em outras atividades. Ficando conhecida como princípio 80/20, pode 

multiplicar a lucratividade das corporações e a eficácia de qualquer empresa. Ele 

contém a resposta para aumentar a qualidade e a quantidade dos serviços 

públicos, ao mesmo tempo em que pode cortar seus custos (KOCH, 2015). 

Este processo de segmentação pode ser utilizado para a classificação 

dos itens em estoque de acordo com os valores que eles representam e, assim, 



traçar planos de gestão com base na importância de cada item em relação ao 

valor total dos estoques, através da classificação ABC de materiais, também 

conhecida como Curva ABC (FALCONI, 2009). 

 

3.4 CURVA ABC 

A classificação ABC de materiais consiste em atribuir uma importância 

relativa ao valor financeiro de um item de estoque (PEINADO E GRAEML, 2007). 

E geralmente, uma pequena proporção dos itens totais contidos em estoque vai 

representar uma grande proporção do valor total em estoque (SLACK, 2009) 

Segundo Mattos et al. (2019) essa ferramenta permite controlar os 

esforços em itens mais significativos, realizado através do agrupamento de 

faixas (por sua movimentação de valor), podendo ser representados da seguinte 

maneira (ver Figura 8): 

Itens de Faixa A (Classe A): corresponde a 80% do valor monetário total, 

representados por 20% dos itens, sendo esses considerados economicamente 

mais importantes e devem receber uma forma de controle mais rígida; 

Itens de Faixa B (Classe B): correspondem, em média, a 15% do valor 

monetário, sendo representado por no máximo 30% dos itens, com nível 

intermediário de importância; 

Itens de Faixa C (Classe C): correspondem cerca de 5% do valor monetário 

total, sendo representado por mais de 50% dos itens, e são considerado de baixo 

valor, embora em maior quantidade e custos menores, permite maior espaço de 

tempo para sua análise e uma forma de controle menos severa. 



Figura 8: Curva de Pareto para itens de estoque. 

 

Fonte: Adaptado de SLACK, (2009) 

 

Esses valores podem variar de empresa para empresa, mas 

geralmente o maior montante de valor investido em insumos, será representado 

por uma quantidade relativamente pequena dos itens que classificados como 

faixa A (PEINADO E GRAEML, 2007). 

Segundo Mattos (2019), A curva ABC é uma poderosa ferramenta de 

análise para o orçamento, é um relatório em forma de lista que ordena de forma 

decrescente os custo, e é admitido em duas versões: curva ABC de insumos e 

curva ABC de serviços. 

  



4 METODOLOGIA 

O método cientifico para esse estudo pode ser definido como uma 

pesquisa exploratória, por ser realizada em áreas que há pouco conhecimento 

acumulado sobre o tema abordado, e descritiva, por expor características de 

determinado fenômeno para estabelecer correlações entre variáveis, afim de 

definir sua natureza. 

Foi realizado o uso de estudo de caso por se tratar de uma ferramenta 

de estudo de eventos atuais, que utiliza métodos diferenciados de coletas de 

dados. Esse método de pesquisa e análise direta permite ao pesquisador o 

contato direto com seu material, através de roteiro para a análise dos dados 

levantados na empresa em questão. Tem como objetivo, propor uma solução 

para os problemas encontrados, por meio do conhecimento teórico, a fim de 

produzir conhecimento a respeito de um fenômeno estudado (GIL, 2009). 

 
4.1 PROCESSO DE PESQUISA  

O processo de pesquisa foi inicialmente através da pesquisa 

bibliográfica sobre logística e cadeia de suprimento e suas aplicações na 

construção civil, que fundamentou o estudo de caso, seguindo o fluxograma 

apresentado na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

Figura 9: Fluxograma da estrutura de pesquisa 

 

Fonte: Autores. 

  



4.2 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

Segundo Gil (2009), o questionário tem como objetivo coletar dados 

através da técnica de investigação composta por um número elevado de 

questões apresentado por escrito às pessoas, para adquirir o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativa, situações vivenciadas e 

etc. Com isso foi elaborado um questionário compondo apenas perguntas 

abertas dividido em seis partes. A primeira parte composta de informações sobre 

a caracterização da empresa, para coletar informações sobre o histórico da 

mesma, quanto a sua área de atuação, obras realizadas e composição de mão-

de-obra. 

A segunda parte gerou informações relacionada a sua gestão de 

suprimento que relata os processos de planejamento deste setor, como também 

os planos de ações corretivas e planos de ataque no decorrer das ocorrências 

impostas antes e durante a pandemia. 

A terceira parte, por sua vez, compõem uma continuação do 

planejamento referente a gestão de estoque quanto ao uso da curva ABC e as 

mudanças provocadas nesse setor.  

A quarta e quinta parte foram realizadas de forma conjunta para 

melhor entendimento do processo, referentes a caracterização da gestão de 

compras e da realização de parceria com fornecedores, respectivamente. 

Descrevendo de forma sucinta o processo de compra e fiscalização, como 

também a forma de efetivar parcerias e os processos de escolhas dos seus 

fornecedores. 

A sexta parte por fim questiona o seu perfil logístico na gestão de 

materiais expondo os problemas levantados, matérias críticos e dificuldades 

influenciada pela pandemia. 

Com base nestas informações foi obtido dados para compor a 

descrição detalhada dos procedimentos relatados em entrevista, e do conteúdo 

de cada parte do questionário. O questionário citado, pode ser encontrado no 

Apêndice. 



4.3 ENTREVISTA 

O objetivos desta etapa foi de obter insights importantes, e identificar 

fontes relevantes de informações, que proporcionou uma melhor caracterização 

do perfil da gestão de suprimentos da obra estudada. A fim de coletar uma maior 

gama de informações foi selecionado um dos sócios gerentes da empresa, 

realizada em 3 momentos distintos segundo a disponibilidade do entrevistado, 

obtendo uma melhor descrição do gerenciamento, onde pode ser questionados 

as dificuldades da empresa no período anterior e pós pandemia. 

Nesse cenário, uma entrevista semiestruturada, composta por um 

conjunto de questões previamente estabelecidas e focalizadas, mostrou – se 

mais adequada para este trabalho, permitindo uma abertura limitada durante sua 

realização, ao passo que permite o entrevistado tenha a liberdade de falar 

abertamente sobre o tema abordado, também o esforça-se para a sua retomada. 

(GIL, 2009). 

 

4.4 REGISTRO EM ARQUIVOS 

Além das informações contidas em entrevista, foi concedido acesso 

aos registros em arquivo que contribuíram para se ter melhor percepção da 

gestão da empresa e confrontar com os dados obtidos nas entrevistas. Os 

registros disponibilizados pela empresa foram arquivos relacionados a: 

identificação dos serviços a serem executados, levantamento de material, 

orçamento, cronograma físico-financeiro, fornecedores e preços, relacionado ao 

empreendimento imobiliário em estudo, em formato Excel. 

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS 

Com os dados coletados, foi traçado o processo de gestão da cadeia 

de suprimentos na empresa, onde o mesmo foi trabalhado de forma dissertativa 

expondo o cenário atual do mercado. Em seguida, foi realizado comparativos 

entre orçamentos, analise da classificação dos materiais com o comparativo de 

preços cotados e registrados pela empresa durante a execução do 

empreendimento. A cronologia das informações passadas pela empresa se 



referiu ao período anterior a proliferação do COVID-19, em outubro de 2019 e 

durante a pandemia até fevereiro de 2021, apontando os impactos causados na 

cadeia de suprimentos dos insumos na construção civil. 

  



5 ESTUDO DE CASO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A construtora escolhida para o estudo de caso da presente pesquisa 

foi a ACR Consultoria e Projetos LTDA, ativa há 21 anos, fundada no dia 14 de 

julho de 2000. Tendo como objetivo inicial trabalhar prioritariamente em 

consultoria, junto ao setor público e grandes construtoras na elaboração de 

projetos da área de drenagem urbana e saneamento, além de instalações 

complementares prediais, de energia, distribuição de água, coleta de esgotos e 

prevenção de incêndios.  

A partir do ano de 2006, a empresa passou a atuar também na 

execução de obras públicas e privadas, em múltiplas áreas. Durante o período 

de atividade, a empresa já executou aproximadamente 60 contratos, entre 

execução de obras, fiscalização de obras e consultorias. 

Atualmente, em face de redução, tanto de contratos e funcionários, 

imposta pela pandemia, a empresa mantem um organograma simplificado. 

Consta apenas de dois sócios gerentes, dirigentes, um engenheiro de campo e 

os 09 (nove) trabalhadores de campo, distribuídos nas funções de pedreiro, 

ajudante, eletricista e carpinteiro. 

A empresa possui uma obra em andamento, na qual relata fazer uso 

frequente de mão-de-obra subcontratada com contrato de sub empreitada 

parcial de acordo com os serviços de mão-de-obra, onde diversos serviços foram 

e são sub empreitados, tais como revestimento, forro de gesso e pintura. Todos 

esses serviços mobilizam hoje algo em torno de 20 funcionários. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

O estudo de caso foi realizado em um empreendimento de edificação 

residencial com tipologia multifamiliar, localizado no Loteamento Enseada, na 

praia de Ponta de Pedra, no município de Goiana no Estado de Pernambuco (ver 

Figura 10). 

 

 

 

 



Figura 10: Foto do empreendimento em estudo 

 

Fonte: Arquivo do Autor. 

 

O residencial multifamiliar é composto por 10 unidades, distribuídas 

em pavimento térreo e pavimento superior. Cada unidade possui 

aproximadamente 52 m², sendo composta por terraço, sala de estar/jantar, 02 

quartos sociais (01 suíte), WC social, cozinha e área de serviço. A área externa 

é composta por quiosque que constitui o espaço gourmet, piscina e área verde 

com estacionamento, contendo 01 vaga para cada unidade de apartamento, 

conforme projetos (ver Anexo 1 e Anexo 2). 

 

5.3 GESTÃO E PANDEMIA - CADEIA DE SUPRIMENTOS DA EMPRESA 

A empresa realiza o planejamento de seus processos em função do 

tipo de obra, detalhamento dos projetos e do prazo de execução. A partir desses 

elementos definidos, o planejamento de contratações de pessoal, 

subempreiteiros e fluxo de materiais é elaborado. Normalmente, em obras 

executadas em regime de empreitada global, são contratados pela própria 

empresa. Em casos de obras por administração, por exemplo, são contratados 

pela empresa contratante. 

A obra é acompanhada frequentemente, tanto pelo engenheiro 

responsável da obra, como pelos sócios. Reuniões são realizadas na sede da 

empresa, e visitas aos canteiros de obras com verificações constantes quanto 



ao cumprimento dos cronogramas pré-estabelecidos, bem como, inspeção 

quanto a qualidade dos serviços em execução. O fluxo de aquisição dos insumos 

passam necessariamente pela gerência da empresa, salvo os pequenos 

materiais consumidos pela obra. 

Planos de ações corretivas de projetos são sempre elaborados 

conjuntamente com os proprietários da obra, quando se trata de contrato de 

execução. Nos casos de obras próprias da empresa, as ações corretivas são 

definidas em face da origem de cada problema e com os responsáveis pelos 

projetos. Quando necessárias, em face de problemas na execução da obra, são 

tratadas normalmente junto ao engenheiro da obra, mestre de obra e/ou autores 

dos projetos, se for o caso. 

O entrevistado relata que durante o período da Pandemia os planos 

de ação foram definidos basicamente em função aos prazos de execução e nos 

custos envolvidos do empreendimento, em que a reprogramação do plano de 

ataque depende basicamente da disponibilidade do fluxo financeiro mantidos 

durante a pandemia. Nos casos em que os fluxos financeiros voltaram à 

normalidade, o cronograma é alterado e o prazo original dilatado. 

Os custos são acompanhados rigorosamente em função do 

cronograma físico-financeiro inicial e do orçamento elaborado para a obra. 

Normalmente tem seu controle efetuado pelo responsável direto pela obra e 

pelos sócios gerentes da empresa, e que é acompanhado continuamente. 

Antes da pandemia e na maioria das obras contratadas junto ao setor 

público, os principais motivos de atrasos estavam relacionados à deficiência nos 

pagamentos das medições, bem como a grande frequência da má qualidade dos 

projetos contratados, que quase sempre exigiam alterações e/ou atualizações.  

Após a pandemia a retração do mercado, foi o grande dificultador para 

a execução das obras, aliada aos excessivos aumentos de preços, gerando uma 

maior necessidade de aportes financeiros e, consequentemente, impactando 

nos resultados finais dos empreendimentos. 

O planejamento dos suprimentos é fundamental e imprescindível. 

Semanalmente, são realizadas revisões no levantamento das despesas da obra, 

mesmo que superficialmente, para controle dos custos para efetivos 

pagamentos. Atualmente, devido a pandemia, essas revisões são bem mais 



frequentes, de modo a mitigar o aumento dos custos das obras. Em condições 

normais, o orçado tem que estar bem próximo do custo real, divergências quanto 

ao orçado e realizado só incidem quando ocorrem problemas decorrentes de 

maus projetos e/ou de atrasos nos desembolsos inerentes à obra. 

A eventual defasagem na entrega de suprimentos na obra, alterou 

todo seu planejamento, seus custos e seus resultados. Hoje, a pandemia 

provocou uma forte pressão inflacionária em todas as obras, elevando preços de 

insumos, que consequentemente, geram divergências entre o valor orçado e o 

prazo de execução dos serviços. 

Considerando que essa obra está sendo financiada por poucos 

investidores, a pandemia tem afetado bastante, acarretando um atraso de 

aproximadamente 10 meses, totalizando um prazo final de 1 ano e 8 meses. Os 

reajuste aplicados com base na mudança dos preços das matérias-primas, 

serviços, mão–de–obra e equipamentos utilizados, geraram um aumento de 

16,56% no custo total final, se comparado com o INCC (Índice nacional da 

Construção Civil) de Abril/2021. 

Para obter os valores corrigidos nos períodos de pré-pandemia e no 

decorre da sua propagação, utilizou-se o ÍNCC (ver Tabela 1) para realizar um 

comparativo, com intuito de acompanhar os efeitos que a pandemia poderia 

causar nos custos finais da obra. 



Tabela 1. Valores históricos do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) 2020-2021. 

 
Fonte: FGV 

 

Inicialmente, foi sinalizado os custos previstos em orçamento inicial, 

elaborado antes da proliferação da COVID-19. Com esses valores acrescidos do 

INCC de Fevereiro de 2020, que se mostrava com valores regulares, e INCC de 

abril de 2021 considerando os efeitos da pandemia, que posteriormente foi 

comparado com valor de orçamento atualizado corrigido com INCC de abril de 

2021, obteve-se o valor de custo estourado como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Comparativo dos orçamentos inicial e atual com os valores previstos pelo INCC. 

 

Fonte: Autores. 

 

A empresa é de pequeno porte e não existe um organograma 

específico para o setor de suprimentos/compras, consequentemente não há um 

profissional específico para este setor.  



Normalmente, as compras dos suprimentos são efetuados pela 

direção da empresa, todos de formação superior e de razoável experiência no 

ramo, que se responsabilizam pelas cotações e aquisições dos insumos, 

combinados, frequentemente, com as solicitações prévias oriundas da obra. 

As ferramentas utilizadas para dar suporte ao gerenciamento de 

projetos são planilhas de orçamento e cronogramas em Excel, tabelas de preços 

e composições de preços divulgados mensalmente pelo Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices (SINAPI), Companhia Pernambucana de 

Saneamento (COMPESA), Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do 

Recife (EMLURB) e orçamentos baseados em apropriações de serviços 

similares, como também o AutoCad para elaboração dos projetos de engenharia. 

Manter a utilização dessas ferramentas ajuda na obtenção de 

informações atualizadas dos custos dos serviços de engenharia, trazendo mais 

segurança na elaboração de propostas e no acompanhamento dos custos da 

obra. O uso dessas ferramentas não gera dificuldades nas suas atualizações. 

 

5.4 GESTÃO DE COMPRAS DA EMPRESA 

O processo de compras da empresa acontece de acordo com as 

solicitações de cada obra, bem como do próprio cronograma de execução, sendo 

demandados os processos de compra de produtos e contratação de serviços de 

outros fornecedores. 

De acordo com as especificações dos materiais e fornecedores de 

serviços, iniciam-se as cotações de mercado e negociações de preço, prazo de 

entrega e condições de pagamento. Após a escolha dos fornecedores, tanto dos 

materiais, quanto de fornecedores de serviços, emitem-se os respectivos 

pedidos de compra ou ordens de serviço, caso os serviços sejam fornecidos por 

terceiros. 

No entanto, por não haver um departamento específico responsável, 

a fiscalização é realizada pelo próprio sócio gerente, que também responde 

pelas negociações e acompanhamento das entregas e pagamentos deste setor. 

  



5.5 PARCERIAS COM FORNECEDORES NO PROCESSO DE SUPRIMENTO DA 

EMPRESA 

As parcerias, em sua maioria, se dão por ocasião. Parcerias globais 

são comumente realizadas com fornecedores de serviços terceirizados, visto 

que, desenvolvem-se vínculos de confiança, com a repetição. 

Quanto ao critério para escolha dos fornecedores, a empresa não 

detém ou aponta processo formal (método ou técnica), na verdade, essa seleção 

se faz ao longo de experiências repetidas, com a manutenção de condições de 

preços condizentes com os materiais ou serviços, bem como com a necessária 

assiduidade e qualidade na entrega do material ou serviço contratado. 

Quando se trata de uma parceria nova, procuram-se informações de 

outros parceiros e as posturas dos eventuais novos parceiros durante as 

negociações e execução dos serviços. 

O entrevistado expôs que a boa relação entre empresa e 

fornecedores influenciam quanto ao resultado final da obra, por existir uma gama 

de produtos e fornecedores no mercado da construção civil, no qual deve-se 

atentar para a qualidade dos materiais empregados, como também, seus 

fornecedores de serviços. 

O gerenciamento dos fornecedores ocorre após sua contratação, em 

que verifica-se o cumprimento dos prazos, especificações e qualidade do 

material fornecido ou serviço executado diretamente na obra. 

Esse gerenciamento é efetuado pelo responsável direto da obra e, 

periodicamente, pelos próprios sócios gerentes da empresa. Durante a 

pandemia, foram relatadas algumas dificuldades na relação com os 

fornecedores quanto as negociações de preços e condições de pagamento, bem 

como prazos de entrega dos produtos ou serviços contratados. 

 
5.6 GESTÃO DE MATERIAIS DA EMPRESA 

A gestão de estoque da empresa funciona de forma mista, 

centralizada, mantendo os insumos em um centro de distribuição até seu uso e 

descentralizada, disponibilizando os insumos de forma direta no local da obra. 

Os estoques de materiais são normalmente mantidos no local dos 

serviços, exceto nos casos em que não há espaço disponível no local ou nos 



casos daqueles que são adquiridos com antecedência à sua utilização e que, por 

segurança, são armazenados na própria estrutura existente na sede da 

empresa. 

De acordo com o gerente entrevistado, a empresa faz a utilização da 

curva ABC, mantendo uma classificação dos materiais quanto ao seu peso 

financeiro no orçamento, acompanhando assim o impacto no custo do 

empreendimento. 

Os materiais classificados como A representam aqueles de maior 

peso financeiro na planilha orçamentária, ou seja, de maior impacto no custo da 

obra. Como B, são classificados como os materiais de peso médio da planilha e 

os classificados como C, os de menor impacto nos custos globais da obra. 

Contudo, os materiais classificados como de maior peso nos custos 

exigem maior cuidado na aquisição, estocagem e uso. Desvios significativos 

nesses cuidados podem fazer a diferença no resultado final dos 

empreendimentos. 

A empresa opera com demanda puxada, em condições pré-

pandemia, ou seja, a compra de material é determinada pelo fluxo das 

necessidades de insumos por obra. 

Durante o período da pandemia, tem havido maior necessidade de 

adquirir para estocar, ou seja, a empresa passou a operar com demanda 

empurrada em face dos sucessivos aumentos dos preços, justamente nos itens 

classificados como A e B na curva ABC. 

A estratégia implementada no planejamento para estocagem de 

material foi alterada em função dos excessivos e sucessivos aumentos de 

preços, além da própria escassez e consequente demoras nas entregas pelos 

fornecedores. A empresa foi obrigada a antecipar compras de produtos com 90 

a 120 dias, em média, a fim de garantir não só o preço do dia, bem como as suas 

entregas dentro do prazo exigido para sua utilização. 

Durante a execução da obra os principais problemas logísticos 

encontrados no canteiro de obra foram o armazenamento, controle e segurança 

dos materiais estocados, além da rotatividade da mão–de–obra, onde foram 

adotadas medidas de correção/prevenção, tais como: manter o abastecimento 

da obra de modo a não estocar materiais por um longo período, definir local e 



responsável pela guarda do almoxarifado, observar e não permitir atitudes dos 

empregados no descumprimento de tarefas e relacionamento. 

 

5.7 CURVA ABC NA GESTÃO DE MATERIAS DA EMPRESA. 

Inicialmente foi realizado o levantamento de quantitativo de materiais, 

junto com o cronograma físico–financeiro e o orçamento de tudo que envolveria 

a execução do empreendimento estudado. Em seguida foi listado todos os 

itens/materiais, como também a coleta de dados referentes aos preços e 

fornecedores, para que fosse possível iniciar a análise da curva ABC e no 

decorrer do período da pandemia fosse realizado um acompanhamento 

comparativo com o aumento dos produtos que mais impactaram no custo da 

obra. 

De acordo com o entrevistado a curva ABC é uma das ferramentas 

mais consolidadas, aplicada em diversas áreas e atividades, que pode definir 

uma política de vendas para o planejamento da distribuição, como para a 

programação da produção de uma série de problemas identificados, quer seja 

de caráter industrial, comercial ou de prestação de serviços. Tem a função de 

diminuir tanto o capital empatado no estoque como os custos operacionais, 

classificando produtos de acordo com o seu registro e grau de importância, pois 

nem todos os itens merecem a mesma atenção da administração ou precisam 

manter a mesma disponibilidade para satisfazer a demanda. 

Desta forma, elaborou–se a classificação dos materiais da empresa 

pela demanda valorizada, seguindo as seguintes etapas: 

I. Listou-se os insumos que entraram nas composições de custo 

unitário do orçamento, de forma que todos os insumos 

deveriam estar listados, para que não houvessem divergências 

quanto ao total da curva ABC e o custo orçado; 

II. Indicou-se as unidades de cada item a ser analisado; 

III. Considerou-se os valores de custo unitário de cada insumo; 

IV. Levantou–se a demanda total (quantidade de insumo) dos itens 

utilizados na execução do empreendimento através do produto 

da quantidade total pelo o custo unitário de cada insumo; 



V. Reorganizou-se os itens em ordem decrescente de valor de 

demanda; 

VI. Calculou–se o percentual de demanda de cada item em 

relação ao custo total da obra; 

VII. Calculou-se também o percentual acumulado de cada item, 

obtido pela soma do percentual de insumo como o total 

acumulado dos item anteriores; 

Diante dessa ferramenta foi possível classificar os item que deveriam 

ser utilizados no período de execução da obra em três classes, podendo separá-

los entre os de maior demanda de custo, possibilitando a execução de 

tratamento diferenciado, que resultou em uma típica classificação ABC. 

Na classe A, itens que constituem o maior valor de investimento sobre 

o total acumulado, possuem alto valor de consumo. Foram identificados 32 itens, 

como mostra a Tabela 3, dentre os 118 itens especificados, o que representou 

27,12% dos materiais, com um percentual de investimento de 79,71% do total 

necessário de materiais para execução do empreendimento. 

Esses insumos devem receber atenção, pois se houver uma 

economia na aquisição ou melhoria em sua utilização de 10%, representaria uma 

economia de 7,97% no total gasto com materiais. 

  



Tabela 3. Itens que compõem a Classificação A. 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

 % 

 INDIVIDUAL  

% 

 ACUMULADO  

1 CIMENTO 6,27% 6,27% 

2 AÇO CA-50 5,79% 12,07% 

3 TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 5,55% 17,61% 

4 REVESTIMENTO DE GESSO NA PAREDE 

APLICADO 4,62% 22,24% 

5 GRADINESE EM ALUMÍNIO MÓVEL H=1,50m 4,26% 26,50% 

6 PORTA ALUMÍNIO/VIDRO 2,00X2,10 CORRER 3,98% 30,48% 

7 GRADINESE EM ALUMÍNIO FIXO H=1,50m 3,73% 34,20% 

8 FORRO DE GESSO EM PLACA APLICADO 3,68% 37,88% 

9 CERÂMICA EXTRA PEI5 3,56% 41,44% 

10 BRITA 19 3,11% 44,54% 

11 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO 2,97% 47,51% 

12 JANELA ALUMINIO/VIDRO CORRER 1,20X1,00 2,84% 50,35% 

13 REVESTIMENTO CERÂMICO PEI3 10X10 2,75% 53,11% 

14 CABO FLEXÍVEL 10mm2 2,69% 55,80% 

15 LAJE TRELIÇADA TG8 2,42% 58,22% 

16 TELHA CERÂMICA COLONIAL 1ª 2,30% 60,52% 

17 AREIA GROSSA 2,25% 62,77% 

18 VASO SANITÁRIO C/CX ACOPLADA 1,67% 64,43% 

19 AÇO CA-60 1,64% 66,08% 

20 MADEIRITE RESINADO 18mm 1,50% 67,58% 

21 CAMINHÃO (ALUGUEL) 1,30% 68,88% 

22 CABO SEMI-RÍGIDO 70mm2 1,30% 70,18% 

23 ARGAMASSA AC II 1,28% 71,46% 

24 GUARDA CORPO AÇO ESCOVADO/VIDRO 

VARANDA 1,10% 72,55% 

25 TEXTURA ACRÍLICA 1,05% 73,61% 

26 PISO INTERTRAVADO (10X20X6)cm 1,01% 74,62% 

27 GRANITO VERDE UBATUBA 0,93% 75,55% 

28 CABO FLEXÍVEL 2,5mm2 0,89% 76,44% 

29 AREIA MÉDIA 0,88% 77,32% 

30 ALIZAR EM JATOBA 0,80% 78,12% 

31 PORTA ALUMINIO/VIDRO 0,80X2,10 GIRO 0,80% 78,92% 

32 TÁBUA MIXTA  30,00 cm 0,79% 79,71% 

Fonte: Autores. 

 

A classe B é composta por itens que constituem um valor 

intermediário de investimento sobre o total acumulado entre A e C. Foram 

identificados 36 itens, listados na Tabela 4, representando 30,51% dos materiais 

e 15,24% do valor financeiro investido. No decorrer do período de pandemia foi 

observado que alguns itens dessa classe necessitariam de maior 

acompanhamento devido aos elevados preços. 

 



Tabela 4. Itens que compõem a Classificação B 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
% 

 INDIVIDUAL  

% 

 ACUMULADO  

1 VERGA DE CONCRETO PRE-FABRICADO 9x10cm 0,78% 80,49% 

2 TINTA LÁTEX ACRÍLICA INT 0,68% 81,16% 

3 QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO 0,68% 81,84% 

4 TÁBUA MIXTA  20,00 cm 0,67% 82,51% 

5 CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO 0,59% 83,11% 

6 SELADOR ACRÍLICO 0,58% 83,69% 

7 TOMADA 2P+T 0,55% 84,24% 

8 LOCAÇÃO DE PONTALETES (100 um/mês) 0,54% 84,78% 

9 PORTA LAMINADA JATOBA 0,70X2,10 0,53% 85,31% 

10 CX PORTA JATOBA 0,70X2,10 0,51% 85,82% 

11 CX PORTA JATOBA 0,60X2,10 0,51% 86,32% 

12 LOCAÇÃO DE ANDAIMES METÁLICOS (50 um/mês) 0,47% 86,80% 

13 LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400L 0,47% 87,27% 

14 PORTA LAMINADA JATOBA 0,60X2,10 0,47% 87,74% 

15 CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO 2000L 0,46% 88,20% 

16 PIA INOX C/1,40M 0,44% 88,65% 

17 TUBO SOLDÁVEL ESGOTO 100MM  0,43% 89,08% 

18 BARROTE MIXTO 0,43% 89,51% 

19 TINTA LÁTEX ACRÍLICA EXT 0,40% 89,92% 

20 JANELA ALUMINIO/VIDRO CORRER 0,80X1,00 0,39% 90,31% 

21 PLAFONIER C/LÂMPADA LED 0,39% 90,70% 

22 ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 0,38% 91,08% 

23 CHURRASQUEIRA PRE-FABRICADA 0,35% 91,43% 

24 ARAME RECOZIDO Nº 18 0,33% 91,76% 

25 PORTA MACIÇA JATOBA 0,80X2,10 GIRO 0,32% 92,08% 

26 MANTA ASFÁLTICA APLICADA 0,32% 92,40% 

27 CABO FLEXÍVEL 4mm2 0,31% 92,72% 

28 TANQUE MÁRMORE SINT SUSPENSO 0,30% 93,02% 

29 INTERRUPTOR 01 TECLA 0,28% 93,30% 

30 JANELA ALUMINIO/VIDRO BOCA DE LOBO 

45X45cm 0,24% 93,54% 

31 CABO FLEXÍVEL 1,5mm2 0,24% 93,78% 

32 DUCHA HIGIÊNICA 0,24% 94,02% 

33 TORNEIRA PIA 1/2" C/AREJADOR 0,24% 94,26% 

34 LAVATORIO DE CANTO LOUÇA BRANCA 0,24% 94,50% 

35 TORNEIRA LAV BICA ALTA 0,23% 94,73% 

36 DISJUNTOR MONOFÁSICO 0,23% 94,95% 

Fonte: Autores. 

 

Já na classe C, encontram-se os itens de menor valor de investimento 

e menor valor sobre o percentual total, exigindo pouca atenção. Dos 118 itens, 

foram identificados 50 itens do total de materiais, indicados na Tabela 5, 

representando a maior quantidade de itens com 42,37% do total de material e 

5,05% do valor financeiro investido em insumos no empreendimento. 



Tabela 5. Itens que compõem a Classificação C. 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
 % 

INDIVIDUAL  

 % 

ACUMULADO  

1 REGISTRO DE GAVETA C/ACABAMENTO 0,23% 95,18% 

2 DOBRADIÇA  3" x 3 1/2" C/ANEIS 0,22% 95,40% 

3 KIT P/BANHEIRO 0,21% 95,61% 

4 PORTÃO FERRO C/CHAPA GALVANIZADA 

1,70X1,90 0,21% 95,82% 

5 FECHADURA INT 0,20% 96,02% 

6 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDENCIAL 0,19% 96,21% 

7 QUADRO DISTRIBUIÇÃO C/BARRAM. P/8 

DISJUNTOR 0,18% 96,40% 

8 LOCAÇÃO DE VIBRADOR C/CHICOTE 50mm 0,17% 96,57% 

9 ADITIVO PLASTIFICANTE ADTICAL 0,17% 96,74% 

10 FECHADURA BWC 0,17% 96,91% 

1 PREGO 2 1/2 X 10 0,16% 97,07% 

12 REGISTRO DE PRESSÃO C/ACABAMENTO 0,16% 97,22% 

13 REJUNTE FLEXIVEL ACII 0,15% 97,38% 

14 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9,00m 0,15% 97,52% 

15 ASSENTO SANITÁRIO 0,15% 97,67% 

16 TELHA ONDULADA 4mm 0,15% 97,81% 

17 ESMALTE SINTÉTICO 0,14% 97,95% 

18 CX PORTA JATOBA 0,80X2,10 0,13% 98,08% 

19 SIFÃO COPO 0,10% 98,18% 

20 PARAFUSO CROMADO C/BUCHA  0,10% 98,28% 

21 LINHA 15X5 0,10% 98,38% 

22 TUBO SOLDÁVEL ESGOTO 40MM  0,10% 98,48% 

23 RUFO CONCRETO PRE-FABRICADO 25x4cm 0,10% 98,58% 

24 TORNEIRA USO GERAL 0,09% 98,68% 

25 SELADOR P/ MADEIRA 0,09% 98,77% 

26 CAIXA OCTOGONAL 0,09% 98,86% 

27 TUBO SOLDÁVEL 20mm 0,08% 98,94% 

28 CAIXA 4X2  0,08% 99,03% 

29 TUBO SOLDÁVEL ESGOTO 50MM  0,08% 99,11% 

30 IGOL-2 SIKA 0,07% 99,18% 

31 CURVA 3/4"  0,07% 99,25% 

32 TUBO SOLDÁVEL 32mm 0,07% 99,32% 

33 VÁLVULA AMERICANA 0,07% 99,38% 

34 FECHADURA EXT 0,06% 99,44% 

35 JUNTA DILATAÇÃO P/PISO 27X3 0,06% 99,50% 

36 ENGATE FLEXÍVEL 40cm 0,06% 99,56% 

37 TUBO SOLDÁVEL 25mm 0,05% 99,61% 

38 LIXA 120 0,05% 99,66% 

39 CAIXA SIFONADA 100X100X50 0,04% 99,70% 

40 ADAPTADOR ROSC C/ FLANGE  32mm 0,04% 99,74% 

41 SOLVENTE AGUARRAZ 0,04% 99,77% 

42 ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO SANITÁRIO 0,04% 99,81% 

43 CABO DE COBRE NU 35mm2 0,04% 99,85% 

44 VARA DE BAMBU COM 4,00m 0,04% 99,89% 

45 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL 3" 0,03% 99,92% 



 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

 % 

INDIVIDUAL  
 % 

ACUMULADO  

46 HASTE DE ATERRAMENTO 1/2"x3,00m 

C/CONECTOR 0,02% 99,94% 

47 CX POLIETILENO P/ATERRAMENTO 25X25X30cm 0,02% 99,96% 

48 CURVA LONGA PVC ROSCAVEL 3" 0,02% 99,98% 

49 LONA PLÁSTICA PRETA E=150 MICRA LARG=8m 0,02% 99,99% 

50 BOIA DE PLÁSTICO P/CAIXA D´ÁGUA 20mm 0,01% 100,00% 

Fonte: Autores 
 

  



Figura 11: Curva ABC. 

 
Fonte: Autores 



Como apresentado na Figura 11 e de acordo com o exposto nas 

tabelas anteriores de classificação dos itens, os de categoria A, detém o maior 

montante do valor financeiro dos insumos relativos ao material usados na 

execução da obra estudada e representado por uma quantidade relativamente 

menor de itens, devendo receber uma forma de controle mais rígida, conforme 

demonstra a Tabela 6. 

 

Tabela 6. Participação por categoria de itens 

Classe 

 

Qnt de 

itens 

Proporção de 

material 

Proporção de 

valor 

A 32 27,12% 79,71% 

B 36 30,51% 15,24% 

C 50 42,37% 5,05% 

 
Fonte: Autores 

 

Em um cenário de escassez de materiais durante a pandemia, 

provocada pela alta no setor da construção civil e a falta de capacidade produtiva 

das indústrias em acompanhar tal demanda, alguns dos materiais que já 

possuíam uma grande representatividade em relação ao alto valor de consumos 

financeiro, tiveram um aumento significativo nos preços, tornando-os críticos e 

demandando ainda mais atenção quanto ao seu controle. 

Contudo, identificou-se alguns desses itens e verificou-se através de 

comparativo mostrado na listagem de itens de classe A e B, conforme expõe a 

Tabela 7, objetivando um melhor controle na gestão de compra, efetuou-se o 

registro desses valores, dentre os quais a empresa apontou como sendo os cinco 

mais críticos: o aço que sofreu acréscimo na ordem de 40%, o cimento, de 50%, 

o alumínio com 35%, telhas e tijolos em 80% e a madeira com 60%. 

 



Tabela 7. Comparativo de preços de alguns materiais considerados críticos. 

 
Fonte: Autores 

 

A pandemia foi determinante para a maioria dos problemas 

enfrentados no último ano na construção civil, em função do desabastecimento 

e a consequente pressão nos custos dos insumos. 

Contudo, em relação aos insumos mais críticos em termos de 

dificuldade no prazo de entrega, foi apontado o alumínio, portas, cerâmica de 

revestimentos e telhas cerâmicas. Teve-se como os principais motivos de 

atrasos para entregas de materiais nas obras a diminuição de produção e o 

consequente desabastecimento de grande parte dos materiais. Esses custos 

foram percebidos através do monitoramento geral dos custos, uma vez que se 

refletiram nos desvios observados mês a mês. 

  

Nº Classe Insumos - Curva ABC
 Custo Pré-

Pandemia 

 Custo Durante 

Pandemia 

Diferença 

(%)

1 A CIMENTO 18,50              28,00                  51%

2 A AÇO CA-50 4,25               8,84                    108%

3 A TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 300,00            600,00                 100%

4 A REVESTIMENTO DE GESSO NA PAREDE APLICADO 14,00              19,80                  41%

5 A PORTA ALUMÍNIO/VIDRO 2,00X2,10 CORRER 1.470,00         2.100,00              43%

6 A FORRO DE GESSO EM PLACA  APLICADO 23,00              27,00                  17%

7 A CERÂMICA EXTRA PEI5 11,33              14,99                  32%

8 A JANELA ALUMINIO/VIDRO CORRER 1,20X1,00 350,00            540,00                 54%

9 A TELHA CERÂMICA COLONIAL 1ª 0,70               1,00                    43%

10 A AREIA GROSSA 43,00              51,00                  19%

11 A AÇO CA-60 4,51               10,52                  133%

12 A MADEIRITE RESINADO 11mm 31,00              41,69                  34%

13 A CABO FLEXÍVEL 2,5mm2 0,91               1,90                    109%

14 A AREIA MÉDIA 33,00              40,00                  21%

15 A PORTA ALUMINIO/VIDRO 0,80X2,10 GIRO 588,00            850,00                 45%

16 B CX PORTA JATOBA 0,70X2,10 94,00              160,00                 70%

17 B CX PORTA JATOBA 0,60X2,10 94,00              160,00                 70%

18 B KIT PORTAS PRONTAS 240,00            320,00                 33%

19 B TUBO DE ESGOTO 100mm 39,58              66,75                  69%

20 B TUBO DE ÁGUA 40mm 16,19              52,72                  226%

Diferença Média 66%

Preços insumos Pré-Pandemia e durante Pandemia



6 CONCLUSÃO 

Conforme informações expostas neste estudo, o mesmo foi pautado 

pelo impacto sofrido no setor da construção civil, diante da crise econômica 

imposta pela disseminação da COVID-19. A pesquisa exploratória apontou as 

dificuldades na gestão de suprimento e altos custos finais no mercado imobiliário 

durante o período de pandemia. 

Com a análise feita a partir da aplicação da curva ABC, foi possível 

perceber quais eram os insumos de maior importância para a empresa analisada 

no estudo de caso e quais mereciam atenção especial. Com a aplicação desta 

ferramenta simples de análise, foi possível, de forma prática e eficiente, viabilizar 

um maior controle nos custos do empreendimento. Neste momento pandêmico 

observou-se uma alta de preço, como também a falta de algum insumos, bem 

como atrasos nas entregas pelos fornecedores. 

Durante o processo de execução do empreendimento estudado, 

realizou-se comparativos durante os períodos de pré- pandemia e no decorrer 

da propagação da COVID-19, permitindo a identificação dos seus efeitos no 

cronograma financeiro da obra, onde viu-se a necessidade na mudança de uma 

produção predominantemente puxada (onde a demanda de serviço que indicava 

a necessidade de estocar matériais) para uma produção empurrada (onde há a 

necessidade de estoques durante o processo produtivo demandando maior 

controle e gestão dos insumos), com intuito de adequar –se a instabilidade do 

mercado fornecedor, na tentativa de evitar maiores atrasos na entrega de 

materiais e consequentemente em maiores atrasos no seu cronograma final de 

entrega. 

Portanto, pôde-se perceber que a importância da gestão de 

suprimento para qualquer organização, uma vez que ela pode se tornar um 

diferencial competitivo, mantendo o controle de estoques e reduzindo itens 

faltantes e atrasos nas entregas, conservando, dessa forma, os níveis de 

serviços no canteiro de obra. 
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APÊNDICE 

 

1º PARTE - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Entrevistado /cargo:__________________________________________ 

Tempo de fundação da empresa (ano de fundação)? _________________ 

1. Qual ramo de atuação no setor? É especialista em alguma área? Faça um breve 

histórico relatando a trajetória da empresa no mercado da construção 

2. Número de obras entregues? 

3. Número de obras em andamento? 

4. Número total de operários próprios? 

5. Número total de operários subempreitados? 

6. Número total de funcionários em funções administrativas? 

7. Como está organizada a empresa e seu organograma? 

 

8. Com que frequência é utilizado a mão-de-obra subcontratada? 

(    ) Nunca utiliza 

(    ) Utiliza às vezes 

(    ) Utiliza com frequência 

(    ) Sempre utiliza 

(    )Utiliza apenas em determinados serviços. 

 

9. Com qual tipo de contrato com subempreiteiras, a empresa se faz de utilização com 

maior frequência? 

(    ) Subempreitada global de mão-de-obra. 

(    ) Subempreitada global de mão-de-obra e material. 

(    ) Subempreitada parcial, de acordo com os serviços, de mão-de-obra. 

(    ) Subempreitada parcial, de acordo com os serviços, de mão-de-obra e material. 

  



2º PARTE – CARACTERIZANÇÃO DA GESTÃO DE SUPRIMENTOS DA 

EMPRESA 

 

1. Com relação ao serviço da obra, é realizado planejamento em seus processos de 

produção? Se sim, para quais tipos de serviço? Tais projetos se incorporam com 

definições dos principais fluxos de materiais a serem realizados nos serviços? Como 

é realizado esse planejamento? 

2. Quais os principais motivos de atrasos em entregas de serviços/etapas nas obras? 

Faça um relato de antes e durante a pandemia. 

3. A empresa possui gestão de qualidade? De que forma ela acontece? Quem é o 

responsável pelo setor? Quais as atividades exercidas por ela? De que forma a 

Pandemia afetou nessa área? 

4. A obra estudada realiza de alguma forma a verificação do andamento dos serviços? 

Se sim, quem são os responsáveis para tal atividade? Como isto é feito? Quais 

critérios são avaliados? Com qual frequência isto acontece?  

5.  Como é definido planos de ações corretivas da obra? Em função de quais 

parâmetros? A Pandemia influenciou de alguma forma quanto a incidências desses 

planos de ações? 

6. Como é feita a reprogramação do plano de ataque em função de atrasos/ avanços nos 

serviços? Teve alguma mudança ou dificuldade durante a pandemia? 

7. De que forma são geridos os recursos humanos (considere aqui apenas os 

responsáveis pela execução dos serviços das obras: pedreiros, encarregados, mestres, 

engenheiros, arquitetos)? Qual a forma de contratação deles? Por obra? Pela 

empresa? Por que foi feita tal escolha? 

8. Os custos da obra são geridos de que forma? Existe algum planejamento? De quanto 

em quanto tempo? Quem é o responsável pela área? Quais são as atividades 

designadas a ele?  

9. Na sua opinião, como a gestão de suprimentos contribui para a gestão de projetos da 

obra? 

10. Dentro da empresa há uma formalização do setor de suprimentos? Em caso de 

resposta positiva, como é formado o departamento? (Existe algum organograma que 

possa ser disponibilizado?)  



11. Existe um profissional específico para esse setor? Qual a formação desse 

profissional?  

12. Há um planejamento dos suprimentos? De quanto em quanto tempo é realizado? 

Como são as revisões? Há muitas diferenças entre o orçado e realizado?  

13. Na visão da empresa, de que forma uma gestão de suprimentos adequada pode afetar 

sobre o custo total do empreendimento?  

14. A empresa utiliza-se de ferramentas de gerenciamento de projetos para obras? Se 

sim, cite-as. 

15. Em caso de resposta positiva na pergunta anterior, qual o principal benefício da 

aplicação dessas ferramentas? E quais as dificuldades na sua aplicação? 

 

3º PARTE – CARACTERIZANÇÃO DA GESTÃO DE ESTOQUE DA EMPRESA 

 

1. Como acontece a gestão de estoques da empresa? Inclua na resposta os processos, 

caso exista. 

2. Em uma curva ABC quais são os materiais classificados como A? Como B? E como 

C? Caso tenha alguma tabela que possa ser disponibilizada, posso adotá-la no 

trabalho?  

3. Há alguma diferença na gestão de materiais de acordo com a sua classificação ABC? 

Se sim, explicite-as.  

4. A empresa opera com demanda puxada (por obra) ou empurrada (compra para 

estocar), itens de que são básicos?  

5. O que mudou durante a pandemia? Foi implementada alguma estratégia no 

planejamento de aquisição e estocagem de materiais? 

 

4º PARTE – CARACTERIZANÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS DA EMPRESA 

 

1. Como acontece o processo de compras da empresa? Descreva detalhadamente 

(pessoas, empresas, processos, períodos, etc.)  

2. Quem é o responsável de fiscalizar as compras nas obras? E na empresa? Como 

ocorre o processo de fiscalização?  

 



 

5º PARTE – PARCERIAS COM FORNECEDORES NO PROCESSO DE 

SUPRIMENTO DA EMPRESA 

 

1. A empresa faz algum tipo de parceria com indústrias para fornecimento de materiais 

às obras da construtora? Se sim, essas parcerias são globais (uma única parceria para 

todas as obras) ou segmentadas (cada obra faz a parceria que julgar vantajosa)? 

2. Quais são os critérios para a escolha dos fornecedores parceiros ou não? Se houver 

diferença entre os critérios para parcerias, poderia detalhar?  

3. Existe algum processo formal (método ou técnica) para a escolha dos fornecedores? 

Não. 

4. Você acredita que os fornecedores influenciam no produto final e que devem ser 

vistos como parte da empresa? 

5. Como ocorre o gerenciamento dos fornecedores? 

6. Quais dificuldades enfrentadas no relacionamento com os fornecedores durante a 

pandemia? 

 

6º PARTE – CARACTERIZANÇÃO DA LOGÍSTICA E GESTÃO DE 

MATERIAIS DA EMPRESA 

 

1. Quais são os principais problemas logísticos encontrados em um canteiro de obras? 

Para os problemas levantados, quais são as medidas de correção/prevenção adotadas? 

Como a pandemia dificultou essas ações corretivas/preventivas? 

2. Quais materiais são críticos com relação ao custo? Aponte os principais. Durante a 

Pandemia esse custo aumentou em quantos %? (Fazer uma tabela relacionando os 

custos desses materiais em antes e durante pandemia). 

3. Quais são os materiais mais críticos referentes à entrega? De que forma a Pandemia 

influenciou? 

4. Quais os principais motivos de atrasos para entregas de materiais nas obras? 

5. A empresa consegue apropriar os custos referentes a estes atrasos? Se sim, como isso 

é feito? Se não, por que isso ocorre?  

6. Que tipo de soluções você apontaria a fim de adotar um sistema eficiente na entrega 

dos materiais?  



7. Com relação ao espaço de armazenamento de materiais, responde de que forma é 

feita o armazenamento de materiais pela empresa? 

(    ) Centro de Distribuição da Empresa (centralização) 

(    ) Armazenagem no canteiro de cada obra (descentralização) 

(    ) Misto. 

(    ) Outros:__________________________________________ 

  



ANEXOS 

Anexo 1: Projeto do empreendimento pavimento térreo. 

 

Fonte: arquivo da empresa. 



Anexo 2: Projeto do empreendimento Pavimento superior. 

 

Fonte: arquivo da empresa 
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