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RESUMO 

 

 

 Tradicionalmente, a construção civil trabalha com certa defasagem tecnológica e 

gerencial se comparada com outros segmentos indústrias, como, por exemplo, a indústria de 

bens de consumo. Seguindo o exemplo de outros modelos de gestão que foram inicialmente 

difundidos pela a indústria manufatureira, a gestão da cadeia de suprimentos surge como 

solução para muitos dos problemas de ineficiência do setor da construção civil imobiliária. O 

objetivo do presente trabalho é propor alguns direcionamentos e ações para a melhoria do 

fluxo de informação da indústria da construção civil imobiliária. A melhoria do fluxo de 

informação contribui para a redução de custos totais de produção, ao mesmo tempo em que 

melhora a qualidade das construções imobiliárias, beneficiando a todos os agentes 

econômicos envolvidos, além dos consumidores e usuários finais. Para isto, após uma extensa 

revisão bibliográfica, foi proposta uma metodologia de implantação, a qual foi testada através 

de um estudo de caso prático. Nesse sentido, o estudo de caso apresentado comprovou a 

eficácia dos direcionamentos propostos para a melhoria do fluxo de informação da cadeia de 

suprimentos da construção. Contudo, espera-se que os direcionamentos das melhorias 

propostos sejam mais adequados aos ambientes em que o setor da construção civil imobiliária 

apresenta características semelhantes às apresentadas no Nordeste brasileiro. 

 

 

Palavras chave: Logística, gestão da cadeia de suprimentos, fluxo de informação, gestão da 

construção civil. 
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ABSTRACT 

 

 

 Traditionally, civil construction has worked with a certain amount of outmoded 

managerial and technological practices when compared to other industrial areas, such as that 

of consumer goods. Following the example of other managerial models, initially put into 

practice by the manufacturing industry, supply chain management emerges as a solution for 

many problems of inefficiency within civil construction real estate. The aim of the present 

study is to propose a number of directives and actions in order to improve the flow of 

information from the civil construction real estate industry. An improved flow of information 

helps to reduce overall production costs, while at the same time improving the quality of real 

estate constructions, benefiting all the financial agents involved, as well as consumers and the 

final users. Therefore, after an extensive review of the literature, an implantation methodology 

was proposed, and tested by means of a practical case study. Thus, the case study herein 

presented has confirmed the effectiveness of the proposed directives to improve the flow of 

information in the supply chain of construction. However, it is expected that the directives of 

the proposed improvements will be better suited to the areas in which the civil construction 

real estate sector presents characteristics similar to those found in the Brazilian north-east.  

 

 

Keywords: Logistics, supply chain management, flow of information, civil construction 

management. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 Tradicionalmente, a construção civil trabalha com certa defasagem tecnológica e 

gerencial se comparada com outros segmentos industriais, como a indústria de bens de 

consumo, por exemplo. (WANG, 2007), (XUE, 2007).  

No Brasil, esse fenômeno foi observado muito claramente quando os Sistemas de 

Gestão da Qualidade foram implantados nas empresas construtoras com defasagens de 

décadas em relação às outras empresas industriais. Há outros exemplos: o uso de tecnologia 

da informação e o emprego das técnicas de gestão de marketing, que somente nos últimos 

anos foram amplamente difundidos na indústria da construção civil e, em caráter, especial, no 

segmento imobiliário.  

 Essa defasagem tecnológica e gerencial deve-se a inúmeros fatores que caracterizam a 

indústria da construção civil voltada para o mercado imobiliário. Entretanto, pode-se destacar, 

ao menos inicialmente, o longo ciclo de produção (geralmente superior a quatro ou cinco 

anos, considerando-se ciclo de produção completo, ou seja, o tempo de planejamento, 

execução e recebimento), o que prejudica o aprendizado sistêmico do setor e retarda ainda 

mais as mudanças e adaptações necessárias a essa nova economia de mercado.  

 Por sua vez, as tecnologias logísticas são outras ferramentas de gestão que somente 

agora passam a fazer parte do cotidiano das empresas construtoras, pois, dentre as indústrias 

manufatureiras, a construção civil, em especial o setor de edificações, é a que menos utiliza a 

tecnologia logística, o que repercute diretamente na produtividade, na qualidade, no prazo, 

além dos elevados índices de perdas e desperdícios (Vieira, 2006), (Tah, 2005). 

A literatura é muito vasta em exemplos de modelos de gestão, difundidos inicialmente 

pela indústria manufatureira, e que posteriormente foram transferidos com sucesso para a 

construção civil. Errasti, Beach e Oyarbide (2007) concluíram em seu trabalho que a Gestão 

da Cadeia de Suprimentos será mais uma ferramenta de gestão a ser incorporada pela 

indústria da construção.  

 É indiscutível o potencial de contribuição da logística para o setor da construção civil. 

Sua missão de agregar mais valor para o cliente pelo menor custo total possível ainda tem 

muito o que oferecer à sua cadeia de suprimentos.  Alguns autores, como Xue (2007), chegam 

a afirmar que a maior parte dos problemas de ineficiência da indústria da construção estão 

relacionados com problemas de Gestão da Cadeia de Suprimentos. Para isso, melhorar o fluxo 

de informações entre os diversos elos da cadeia de suprimentos torna-se essencial.  
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1.1 Relevância Do Estudo 

 

 Segundo Vieira (2006), o desempenho operacional do sistema produtivo no setor da 

construção civil no Brasil não acompanhou a evolução que se processou nos demais setores 

industriais, pois esse segmento da economia conviveu ao longo dos anos com o desperdício e 

a improvisação dentro de seu ambiente.  

Hoje, com a pressão exercida pela competitividade, é exigida uma redefinição de 

estratégias de gestão da produção, caracterizada como a principal fonte de problemas do setor 

construtivo. Essa nova postura deverá necessariamente caminhar para uma eficiência 

operacional, melhoria de qualidade e redução de custos (Vieira, 2006). 

Nos últimos anos, com forte apoio governamental, o setor habitacional vem ganhando 

cada vez mais importância dentro da economia brasileira. As atenções dadas pelos agentes 

econômicos à atividade da construção civil voltada para o mercado imobiliário exigem 

resultados cada vez melhores, forçando a uma mais rápida profissionalização da gestão. 

 Sabe-se que os grandes vilões da construção civil brasileira sempre foram os 

desperdícios, que estão fortemente vinculados a uma gestão logística pouco desenvolvida 

(Vieira, 2006). Segundo Coutinho e Ferraz (1994), citados em Vieira (2006), o desperdício 

pode representar perdas de 25% a 30% do custo total da obra.  

 Entendem-se perdas ou desperdícios como qualquer ineficiência e/ou negligência no 

uso de materiais, mão de obra e equipamentos, de forma a fazer com que sejam utilizadas 

quantidades superiores às efetivamente necessárias à produção de um referido bem, ou seja, 

utiliza-se mais quantidade sem com isso agregar mais valor ao produto (Vieira, 2006).  

Sob esse aspecto, a logística na construção civil encontra-se em um estágio de 

evolução ainda muito precário em comparação com os serviços logísticos associados à 

indústria seriada (Vieira, 2006). 

Essa situação cria diversas oportunidades de contribuição para os modelos logísticos 

no setor da construção civil imobiliária. Uma dessas oportunidades é a visão de um fluxo de 

informação mais adequado às características do setor, de modo a criar um ambiente mais 

favorável à consolidação das parcerias de longo prazo, visando a um melhor resultado na 

ponta da cadeia de suprimentos, em todos os aspectos, dentre os quais o custo, a qualidade e a 

lucratividade.  
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1.2 Objetivos 

 

 O objetivo principal do presente trabalho é propor um modelo de direcionamentos para 

a melhoria do fluxo de informação da cadeia de suprimentos da indústria da construção civil, 

em especial do seu subsetor de edificações. 

 Os objetivos específicos são: 

• Elaborar uma revisão da literatura, destacando as principais 

características da cadeia de suprimentos da construção civil imobiliária. 

• Analisar o fluxo de informações da cadeia de suprimentos da 

construção civil voltada para o setor imobiliário. 

• Levantar os modelos de gestão e as ferramentas que permitam 

melhoramentos no fluxo de informações. 

• Propor um modelo que direcione a melhoria no fluxo de informações da 

construção civil imobiliária. 

• Desenvolver os aspectos práticos do modelo associados ao 

gerenciamento de informações de um empreendimento imobiliário. 

• Analisar a implantação prática do modelo por meio de um estudo de 

caso. 

 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

 Esta dissertação possui cinco capítulos, estruturados da seguinte maneira: 

 

Capítulo I: 

• Breve introdução sobre a temática – melhorias para o fluxo de informações da 

cadeia de suprimentos da construção civil voltada para o mercado imobiliário. 

• Apresenta a importância e a relevância do estudo proposto neste trabalho. 

• Esclarece os objetivos pretendidos com o desenvolvimento do modelo de 

melhorias para o fluxo de informações. 
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Capítulo II: 

• Embasamento teórico relacionado com o tema da dissertação, no qual estão 

contidas as bases conceituais e a revisão da literatura. Os seguintes assuntos 

foram abordados neste capítulo: 

• Logística e Gestão da cadeia de suprimentos na indústria da construção 

civil 

. Caracterização da indústria da construção civil 

. Falhas logísticas na construção civil 

. Fluxo de informações na GCS da construção civil 

. Tecnologia da informação e comunicação (TIC) na GCS da 

construção civil 

. Parceria de longo prazo na indústria da construção civil 

• Gerenciamento de projetos. 

 

Capítulo III 

• Apresenta o modelo proposto para o direcionamento de melhorias para o fluxo 

de informação da cadeia de suprimentos da construção civil. 

 

Capítulo IV 

• Aplicação do modelo, por meio de um estudo de caso, em uma construtora 

especializada no mercado imobiliário. 

 

Capítulo V 

• Conclusões obtidas a partir do desenvolvimento da dissertação. 

• Limitações do estudo. 

• Sugestões para novos trabalhos. 
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2 BASE CONCEITUAL E REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo trata de conceitos relacionados com a cadeia de suprimentos da 

construção civil imobiliária e os modelos de gerenciamento de projetos. 

 

2.1 Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos na Indústria da Construção 

Civil 

 

Para Bowersox (2007), no contexto do desempenho geral da empresas, a logística 

existe para permitir que o estoque tenha vantagens de posse, tempo e lugar desejados, pelo 

menor custo total. Nesse sentido, o estoque tem pouco valor até que seja posicionado no 

momento e local certos para a transferência de propriedade ou a criação de valor. 

 

 

 

Figura 2.1 – A Integração logística (Bowersox, 2007) 

 

A figura 2.1 mostra que o processo logístico tem dois fluxos inter-relacionados: Fluxo 

de materiais e fluxo de informação.  

 Segundo esse autor, a logística tem três funções básicas: distribuição física, apoio a 

manufatura e suprimentos. A área sombreada da figura 2.1 representa a importância 

fundamental da integração de todas essas funções e atividades. 

Embora essa integração seja pré-requisito para o sucesso, não é suficiente para garantir 

que a empresa alcance suas metas de desempenho. Para ser totalmente eficaz, a empresa deve 

expandir sua abordagem integrada para incorporar clientes e fornecedores. Essa extensão - por 

meio da integração externa - é chamada de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (GCS). 

Na visão mais atual da Gestão da Cadeia de Suprimentos, a interligação dessas 

unidades se dá não apenas pelo fluxo de materiais e de informação, mas também pelo fluxo 

financeiro e de diferentes níveis de decisão (Fiala, 2005). 
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 Portanto, Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) é a integração dos processos 

industriais e comerciais, partindo do consumidor final e indo até os fornecedores iniciais, 

gerando produtos, serviços e informações que agreguem valor para o cliente (Novaes, 2007, 

p. 40).  

Segundo Xue (2007), GCS é um conceito que teve sua origem na indústria 

transformadora a partir de inovações surgidas da estratégia de just in time, como parte do 

Sistema Toyota de Produção e das técnicas de controle da Gestão da Qualidade Total (TQM). 

Atualmente, a Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) tornou-se quase um chavão na 

gestão empresarial. Embora um certo número de estudiosos tenham dado contribuições para a 

compreensão da GCS, existe uma falta de acordo entre os educadores, consultores e 

especialistas sobre suas melhores práticas. A Gestão da Cadeia de Suprimentos, em geral, 

pode ser vista como uma filosofia integradora para a gestão de qualquer processo empresarial. 

Trata-se de uma filosofia sistêmica, orientada para o cliente, e com estratégias de cooperação 

que trazem vantagem competitiva. (Xue, 2007).  

Já para Fiala (2005), a Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) é atualmente vista 

como um elemento que rege a estratégia das empresas, sendo uma forma eficaz de criar valor 

para os clientes. Segundo esse autor, ela parte de uma variedade de conceitos que foram 

desenvolvidos em várias disciplinas, como marketing, sistemas de informações, economia, 

além da logística, gestão de operações, pesquisa operacional, dentre outras disciplinas. 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos na indústria da construção pode ser vista como a 

integração de todos os processos do negócio, partindo das demandas dos clientes, desde a 

concepção até a entrega da obra, e de membros-chave da cadeia de abastecimento da 

construção, incluindo cliente/proprietário, projetista, empreiteiro, fornecedor e prestador de 

serviços. Seu objetivo principal é melhorar o desempenho da construção, acrescentando valor 

para o cliente ao menor custo possível (Xue, 2007). 

Segundo o estudo de Vrijhoef & Koskela (2000), nas palavras de Schramm (2008), a 

Gestão da Cadeia de Suprimentos na construção civil tem quatro papéis bem definidos: 

 Papel 1 – Melhorar a interface entre as atividades da cadeia de suprimentos e do 

canteiro de obras. As iniciativas mais claras na gestão da cadeia de suprimentos da 

construção civil foram apenas no conjunto de atividades relacionadas diretamente 

com o canteiro de obras, enquanto em outros tipos de cadeias de suprimentos tem 

havido um foco na cooperação entre os fornecedores e empreiteiros com o propósito 

de melhorar o fluxo total de materiais. Dessa forma, o que se observa é que o 

tratamento tradicional da logística na construção civil envolvida com o manejo dos 
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materiais e insumos tem se concentrado predominantemente em atividades que 

ocorrem no canteiro de obras. 

 Papel 2 - Melhorar a cadeia de suprimentos. Isso inclui iniciativas orientadas para  o 

desenvolvimento de cadeias de suprimentos específicas, tais como as de elementos 

pré-fabricados a partir do concreto ou as de elevadores. Geralmente no que se refere 

aos custos e tempos de produção, as análises são importantes para identificar 

potenciais de melhoria e possibilitar um maior desenvolvimento das cadeias. No 

desenvolvimento da cadeia de suprimentos, os trade-off entre transporte, estoque e 

custos de produção devem ser levados em consideração com a finalidade de se 

alcançarem melhorias globais e não apenas pontuais. A produtividade e o 

desempenho da cadeia de suprimentos da construção civil diminuem em decorrência 

dos seguintes fatores: incerteza na cadeia, variações nas condições do canteiro de 

obras e variações nas condições relacionadas com a capacidade produtiva.   

 Papel 3 – Transferência de atividades do canteiro de obras para a cadeia de 

suprimentos. Outras iniciativas têm como finalidade a redefinição da cadeia de 

suprimentos O objetivo desse papel é transferir algumas atividades que atualmente 

só são realizadas dentro do canteiro de obras para outro agente externo. A 

industrialização, sobretudo no que se refere aos pré-fabricados, pode ser considerada 

como um meio de eliminar atividades estruturais no canteiro de obras, as quais 

devem estar vinculadas à cadeia de suprimentos total. 

 Papel 4 – Gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos e do canteiro de obras. 

A idéia tenta trazer para o usuário o benefício de adiar as decisões relacionadas com os 

elementos internos da edificação, como, por exemplo, a possibilidade de optar entre vários 

projetos de arquitetura e instalações disponíveis para um mesmo apartamento residencial. 

Já para Wang (2007), a GCS na construção é formada por um grupo de empresas e 

indivíduos que trabalham juntos em uma rede de abastecimento, com processos inter-

relacionados e com o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes finais, ao mesmo 

tempo em que premia todos os membros da cadeia. 

Contudo, no caso específico da indústria da construção civil, observa-se que não existe 

a parte da logística chamada de “distribuição”, pelo simples motivo de essa indústria trabalhar 

com um produto final “imóvel”.         

 Como não há a distribuição do produto final acabado, a preocupação da logística na 

construção civil restringe-se ao estoque de matéria-prima, sendo os consumidores dessa 
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matéria-prima as equipes e operários responsáveis pela execução de determinada etapa de 

projeto (Vieira, 2006).  

Fazendo uma adaptação do tratamento dado por Bowersox (2007) ao estoque, pode-se 

dizer que a logística da construção civil deve permitir que a matéria-prima esteja disponível 

no tempo e lugar desejado (local de aplicação dentro do canteiro de obras), ao menor custo 

possível. 

Portanto, a visão tradicional que separa a logística em três grandes áreas – distribuição 

física, apoio à manufatura e suprimentos – deve ser adaptada ao setor da construção civil, 

pois, além de não haver a distribuição física do produto acabado, há uma maior integração 

entre a parte de suprimentos e o apoio à manufatura. 

Essa ênfase na integração de apenas duas partes da logística - no caso da construção 

civil, “suprimentos” e “apoio à manufatura” - é menos incomum do que se pode imaginar 

inicialmente. Autores como Bowersox (2007) comentam que empresas varejistas ou 

atacadistas normalmente integram a distribuição física com o suprimento, visto que a 

fabricação tradicional não se aplica a esses casos. 

 

 

2.1.1 Caracterização da Indústria da Construção Civil 

 

Para Vieira (2006), o canteiro de obras em si é a unidade fabril com seus diversos 

departamentos internos, apresentando numa extremidade o conjunto de vários fornecedores e 

na outra extremidade os agentes internos constituídos pelas diversas equipes envolvidas numa 

obra (sondagem, locação, fundação, estrutural, alvenaria, pintura, elétrica, hidráulica, 

projetistas, dentre outros). 

De um lado, os agentes externos (os fornecedores) têm de interagir de forma eficiente 

com as necessidades do canteiro de obras, de maneira a garantir o fornecimento adequado de 

seus produtos, quer sejam materiais quer serviços. Do outro lado, os agentes internos (equipes 

de trabalho) são dependentes de fornecedores externos e interdependentes e intervenientes 

entre si (Vieira, 2006).  

Enxergar a obra em si, mais especificamente as suas próprias equipes de trabalho, não 

reduz a importância do consumidor final na cadeia de abastecimento da construção 

imobiliária. A diferença essencial está no horizonte de prazo relacionado com o planejamento. 

Explicando melhor: Pode-se diferenciar os tipos de planejamento em função do 

período que o mesmo engloba, podendo ser de curto, médio, ou longo prazo (Slack, 2002). 



Capítulo 2   Base Conceitual e Revisão da Literatura 

9 

 

Geralmente, o planejamento de longo prazo está relacionado com o planejamento da 

capacidade, enquanto os outros dois têm um caráter mais operacional.  

 No caso específico da construção civil, mais especificamente no seu subsetor de 

edificações, o planejamento de longo prazo é feito de forma agregada, usando-se como 

unidade de referência o “metro quadrado de construção” ou “VGV – Volume Geral de 

Vendas” (calculado em moeda monetária corrente, ou seja, no Brasil, o “Real”).  

 Por sua vez, o planejamento de curto e médio prazos será realizado projeto a projeto, 

ou seja, cada projeto imobiliário será tratado isoladamente. É desnecessário repetir o nível de 

complexidade de tal procedimento, pois esse é um dos principais desafios do setor.  

 Entretanto, as boas práticas da metodologia da gestão de projetos sugere que o 

planejamento e o controle sejam feitos após superado o processo de definição do escopo do 

projeto (PMBOK, 2004). No caso específico da construção civil imobiliária, o conjunto de 

documentos que compõe o escopo do projeto é formado por uma série de documentos, da qual 

fazem parte: projeto de arquitetura, de instalações, de combate a incêndio, memorial de 

incorporação, orçamento, cronograma físico-financeiro, especificações de acabamento, dentre 

outros. 

 A questão-chave, nesse ponto, é que somente a partir da definição do escopo do 

projeto é que se pode iniciar o planejamento logístico da obra, no seu caráter mais 

operacional. Daí o uso da lógica que a obra, mais especificamente as equipes responsáveis 

pela execução dos serviços, são os verdadeiros clientes finais da cadeia de suprimentos do 

setor. Em outras palavras, são eles que consomem as matérias-primas e os serviços fornecidos 

pela cadeia.      

Em resumo, os clientes compradores, que à primeira vista podem ser inadequadamente 

considerados os clientes finais da cadeia de suprimentos da indústria da construção, 

influenciam apenas até a formação do escopo do empreendimento imobiliário – fase em que, 

geralmente, o planejamento é feito de forma agregada, utilizando os conceitos de “VGV – 

Volume Geral de Vendas” e “metro quadrado de área privativa”. A partir desse ponto, é mais 

útil para os gestores da cadeia de suprimentos enxergar a obra como sendo o cliente final, 

consumidor dos bens e serviços ofertados pela cadeia. 

Assim, o papel da gestão da cadeia de suprimentos está diretamente relacionado com o 

curto prazo, pois correspondente à fase de execução da obra propriamente dita. 

Uma vez iniciada a fase de construção do projeto imobiliário, para garantir 

eficazmente a maximização da produtividade devido ao alto grau de complexidade dos 
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sistemas construtivos, é necessária uma competente coordenação e integração de todas as 

atividades produtivas e dos agentes envolvidos (Vieira 2006).  

Realmente, quando se analisam os diversos agentes envolvidos na cadeia, suas 

complexidades, suas diversidades quanto a tamanho, tecnologia e recursos, tem-se a noção do 

desafio que é integrar a cadeia de suprimentos da construção civil, e em especial, seu subsetor 

de edificações. Podem ser citados como principais agentes intervenientes (Oliveira, 2001), 

(Vieira, 2006):  

• usuários - que variam de acordo com o poder aquisitivo, as regiões do país e a 

especificidade das obras (habitações, escolas, hospitais, edifícios comerciais e 

de lazer, rodovias etc); 

• agentes responsáveis pelo planejamento do empreendimento - que podem ser 

agentes financeiros e promotores, órgãos públicos, clientes privados e 

incorporadores, além dos órgãos legais e normativos, dependendo do tipo de 

obra a ser construída;  

• agentes responsáveis pela etapa de projeto - empresas responsáveis por estudos 

preliminares (sondagem, topografia, demografia, etc.), urbanistas, projetistas, 

calculistas estruturais, projetistas de instalações e redes de infraestruturas, além 

dos órgãos públicos ou privados responsáveis pela coordenação do projeto;  

• fabricantes de materiais de construção - constituídos pelos segmentos 

industriais de insumos que envolvem: a extração e o beneficiamento de 

minerais, a indústria de produtos. minerais não metálicos (cerâmica, vidro,  

cimento, cal), de aço para a construção e outros produtos metalúrgicos, de 

condutores elétricos, de madeira, de produtos químicos e de plásticos para a 

construção; 

• agentes envolvidos na etapa de execução das obras - empresas construtoras, 

subempreiteiros, profissionais autônomos, laboratórios, empresas 

gerenciadoras, órgãos públicos ou privados responsáveis pelo controle e 

fiscalização das obras; 

• agentes responsáveis pela operação e manutenção da obras ao longo da sua 

fase de uso - proprietários, usuários e empresas especializadas em operação. 

Para Wang (2007), além de ter muitos agentes (projetistas, clientes, fornecedores, 

subempreiteiros), a construção civil tem muitas fases diferenciadas (que incluem concepção, 

construção, manutenção e substituição, e desativação). 
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Assim, a GCS na construção civil não é aquela composta por uma cadeia de empresas 

do tipo “empresa-a-empresa”, mas é uma rede de várias organizações e relacionamentos, que 

inclui fluxos de informações, de materiais, serviços ou produtos, bem como fluxos financeiros 

entre cliente, projetista, empreiteiro e fornecedor (Wang, 2007).. A figura 2.2 detalha essa 

visão. 

 

Figura 2.2 – Cadeia de abastecimento da construção na visão da construtora principal 

 (Wang, 2007) 

 

 Elevar os padrões de integração do setor da construção civil significa articular esses 

diversos agentes do processo e comprometê-los com a otimização dos recursos da cadeia de 

suprimentos durante todas as fases do projeto, visando ao menor custo e ao melhor produto 

final possível. 

 Existem ainda diversas características do setor da construção civil que o diferenciam 

dos demais segmentos industriais e têm sidos utilizados pelos estudiosos para justificarem a 

defasagem tecnológica e a gerencial que tanto marcam esse setor de atividade. Dentre outras, 

pode-se destacar (Vieira, 2006): 
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• é uma indústria de caráter nômade, cria produtos únicos, e não produtos 

seriados com longo ciclo de produção, na maioria das vezes superior a cinco 

anos; 

• não é possível a ela aplicar a produção em cadeia (produtos que passam por 

operários fixos), mas sim a produção centralizada (operários móveis em torno 

de um produto fixo);  

• é uma indústria muito tradicional, com grande inércia nas alterações; 

• utiliza mão de obra intensiva e pouco qualificada, sendo que o emprego dessas 

pessoas tem caráter eventual e suas possibilidades de promoção são escassas, o 

que gera uma baixa motivação no trabalho; 

• a construção, de maneira geral, realiza seus trabalhos sob intempéries; 

• o produto é único, ou quase único, na vida do usuário; 

• são empregadas especificações complexas, quase sempre contraditórias e 

muitas vezes confusas; 

• as responsabilidades são dispersas e pouco definidas, e o grau de precisão com 

que se trabalha na construção é, em geral, muito menor do que em outras 

indústrias, qualquer que seja o parâmetro que se contemple: orçamento, prazo, 

resistência mecânica, etc.; 

• o custo de produção de uma unidade do produto é extremamente elevado; 

• grande variedade de itens de insumos (são envolvidos em torno de 13.000 a 

15.000 itens por produto executado); 

• são muitos os processos artesanais, com possibilidades limitadas para 

automação; 

• a cadeia de suprimentos não apresenta distribuição física (o produto final é 

“imóvel”). 

Também se pode adaptar o modelo apresentado por Slack (2002) sobre o efeito 

“volume-variedade” para explicar o grau de dificuldade na gestão da cadeia de suprimentos da 

indústria da construção civil. Segundo esse modelo, a resposta ao consumidor, os horizontes 

de planejamento, as principais decisões e a robustez do planejamento e controle são 

especialmente afetados pelo volume e variedade dos produtos envolvidos nas cadeias de 

suprimentos. 

Já Xue (2007) afirma que a indústria da construção é caracterizada, em geral, por alta 

fragmentação, baixa produtividade, desvios de custos e dilatações de prazos quando 

comparada com outras indústrias transformadoras. O mesmo autor sugere que a Gestão da 



Capítulo 2   Base Conceitual e Revisão da Literatura 

13 

 

Cadeia de Suprimentos surge como uma modalidade inovadora de gestão que propõe uma 

nova solução para esses problemas. 

Deve-se considerar também o despreparo dos engenheiros civis em relação à prática 

gerencial, pois em seus currículos escolares não há uma priorização de matérias relacionadas 

com a gestão, o que provoca um sério prejuízo na formação desses profissionais e, 

consequentemente, no desenvolvimento de suas atividades (Vieira, 2006), (Dias, 1998).  

Essas características levaram à construção civil a justa fama de um setor com alto 

desperdício em seu processo produtivo. Muito desse desperdício está relacionado com as 

ineficiências associadas às falhas logísticas, como se verá melhor no próximo capitulo. 

 

 

2.1.2 Falhas Logísticas na Construção Civil 

  

 Para Xue (2007), os principais problemas do setor podem ser atribuídos a problemas 

de gerenciamento da cadeia de abastecimento. Para esse autor, a falta de coordenação na 

gestão da cadeia de suprimentos deve-se principalmente a: 

• Questões ligadas a atitudes: atitudes “arrogantes” visando sempre aos 

resultados de curto prazo, como, por exemplo, a exclusão dos fornecedores e 

subcontratantes das fases preliminares do projeto, e, principalmente, a falta de 

visão de “cadeia de suprimentos” e, consequentemente, da compreensão dos 

verdadeiros problemas da cadeia, inibindo a busca por um desempenho 

superior. 

• Questões ligadas à qualidade das informações: pobreza de informações 

disponibilizadas pela construtora principal (contratante geral) e pouca 

transparência, intercâmbio inadequado de informações e meios de 

comunicação limitados. 

• Questões ligadas a custos e finanças: relações contraditórias entre  empreiteiro 

principal, subempreiteiros e fornecedores, o que cria graves problemas (ciclo 

financeiro e valor final). 

• Questões relacionadas com o planejamento dos horários: falsas expectativas 

por parte do empreiteiro principal tornam irrealista e incerto o planejamento 

dos horários de entrega dos materiais e equipamentos. 



Capítulo 2   Base Conceitual e Revisão da Literatura 

14 

 

Como foi dito anteriormente, os desperdícios do setor da construção civil estão em 

grande parte associados a falhas no processo logístico da produção das obras civis. Além 

disso, esses desperdícios são muito acentuados se comparados com outros setores industriais.  

Apenas para exemplificar, pode-se citar a pesquisa conduzida pela Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo (EPUSP), realizada no ano de 1998, a qual estudou os 

desperdícios físicos mensuráveis de diferentes materiais, em diversos canteiros de obras, 

distribuídos em doze estados brasileiros, o que revelou que, em média, são desperdiçados em 

torno de (Vieira, 2006): 

• 9% de concreto usinado 

• 10% de aço 

• 17% de blocos de concreto ou tijolos. 

Adaptando a visão de Vieira (2006; p. 41) sobre as perdas e desperdícios vinculados à 

gestão logística pouco desenvolvida do setor, podem ser destacados: 

• perda de materiais no transporte; 

• perda de materiais na correção de retrabalhos ocasionados por inconformidade 

com as especificações; 

• tempo gasto pela mão de obra para a execução de retrabalhos; 

• tempos ociosos da mão de obra devido à falta de “cancha” por deficiência no 

planejamento da produção; 

• tempo ocioso de equipamentos por deficiência no planejamento da produção 

e/ou ausência de uma política de manutenção; 

• compras feitas com base no menor preço, o que se reflete em insumos 

(materiais e serviços) de baixa qualidade; 

• programa de seleção, contratação e treinamento inadequado para os 

fornecedores (material e serviço), como também para os funcionários que serão 

alocados nas equipes internas; 

• atrasos nos cronogramas, dando origem a multas, custos financeiros, 

improvisações, horas extras, etc. 

Algumas dessas falhas foram facilmente identificadas no estudo de caso que será 

apresentado no capítulo 4, e algumas iniciativas já foram tomadas pela empresa estudada no 

sentido de conseguir, por meio da melhoria do fluxo de informações entre os membros da 

cadeia, um aumento positivo no desempenho de sua atividade produtiva. 
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2.1.3 Fluxo de Informação da Gestão da Cadeia de Suprimentos da Construção 

Civil 

 

 Outro ponto, apresentado na figura 2.1, que é complementar ao fluxo de materiais, é o 

fluxo de informação.  

 Segundo Bowersox (2007), o fluxo de informação identifica locais específicos dentro 

de um sistema logístico em que é preciso atender a algum tipo de necessidade. O principal 

objetivo da especificação das necessidades é planejar e executar operações logísticas 

integradas. Em cada área da logística, existem necessidades diferentes de movimentação 

segundo o porte dos pedidos, a disponibilidade do estoque e a urgência do atendimento. O 

objetivo de compartilhamento de informações é resolver essas diferenças. É importante 

enfatizar que as necessidades de informação seguem caminhos paralelos ao do trabalho real 

executado na distribuição física.  

Nesse contexto, é importante destacar que, na indústria manufatureira, é comum se ter 

a estratégia de fornecimento e produção “puxada” pela demanda. Isso implica um fluxo de 

informações que parte das previsões a respeito da demanda e sai alimentando os demais elos 

da cadeia de suprimentos (Bowersox, 2007), ou seja, trabalha-se com a probabilidade de 

comportamento da demanda para definir a produção e a entrega dos bens ao longo da cadeia. 

No caso da construção civil, existe um certo controle da demanda por materiais e 

serviços que devem ser fornecidos, pois é possível planejar o consumo das equipes internas 

(consumidores dos materiais e serviços) na maior parte das tarefas de produção. Em outras 

palavras, pode-se dizer, ao menos inicialmente, que a demanda por suprimentos é menos 

sujeita a incerteza na indústria da construção. Ver-se-á melhor essa ideia nos próximos 

parágrafos. 

 Segundo Slack (2002), dois tipos de incerteza estão relacionadas com a gestão da 

cadeia de suprimentos:  

• Incerteza no suprimento: ocorre quando o suprimento não é confiável, ou seja, 

nem todos os recursos transformados e em transformação estarão disponíveis no 

momento certo. Assim, se algum faltar, é provável que o processo seja 

interrompido. O autor também chama a atenção no sentido de que, para se 

compreender a incerteza no suprimento, deve-se considerar a incerteza de cada 

recurso de entrada no sistema de suprimento; 

• incerteza na demanda: ocorre quando a demanda é razoavelmente imprevisível em 

função do comportamento desconhecido do consumidor final. Esse grau de 
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incerteza afeta o equilíbrio entre o planejamento e o controle, ou seja, quanto 

maior for a incerteza, mais difícil será planejar e maior ênfase deverá ser dada ao 

controle. 

 Diminuir essas incertezas sempre foi uma das principais preocupações da Gestão da 

Cadeia de Suprimentos. Já é consenso que uma menor incerteza aumenta o desempenho da 

cadeia como um todo (Van Der Vorst, 1998). 

 A ideia de incerteza está relacionada com os conceitos de demanda dependente e 

independente. A demanda dependente é relativamente previsível, porque depende de algum 

fator conhecido, enquanto a demanda independente é menos previsível, porque independe de 

oportunidades do mercado ou de comportamentos do consumidor (Slack, 2002). 

 Para melhor se avaliar a cadeia de suprimentos da construção civil, devem-se adaptar 

os conceitos acima.  

Na construção civil, facilmente são identificados os problemas gerados pela incerteza 

quanto ao suprimento. Afinal, essa indústria tem enorme variedade e volume de materiais e 

fornecedores, e caracteriza-se pela total interferência e interveniência entre eles, em que o 

atraso de um compromete a entrega da próxima etapa de produção (Vieira, 2006). 

 Entretanto, para compreensão das incertezas relacionadas com a “demanda”, é preciso 

utilizar novamente a visão de que a obra propriamente dita, mais especificamente as próprias 

equipes internas, são os verdadeiros consumidores de materiais e serviços produzidos por essa 

cadeia.  

Deve-se caracterizar primeiramente que essa demanda é dependente, porque 

dependente de fatores conhecidos – nesse caso específico, depende do ritmo de produção da 

obra, e, consequentemente, do consumo de material e serviços – sendo, até certo ponto, 

fatores controláveis. 

 Entretanto, mesmo sendo dependente e razoavelmente controlável, a demanda da 

construção civil (consumo de materiais e serviços pelas equipes internas das obras), está 

sujeita a certos tipos de incertezas. Essas incertezas são causadas pelas características mais 

essenciais do processo produtivo do setor. Particularmente, podem se escolhidas algumas, 

dentre as listadas por Vieira (2006; p. 34), para explicar as principais fontes de incerteza na 

demanda (consumo) do setor: 

• produção sujeita a intempéries – o produto é exposto durante sua produção; 

• indústria móvel – os processos, a mão de obra, as matérias primas, e os 

equipamentos se deslocam ao longo do canteiro de obras, o que dificulta a sua 

coordenação; 
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• alto grau de complexidade do sistema produtivo – as especificações complexas e 

muitas vezes confusas prejudicam o desempenho das equipes, além das 

alterações/desenvolvimento dos projetos executivos durante o andamento das 

obras; 

• responsabilidades muitas vezes dispersas – as zonas sem responsáveis explícitos, 

sejam equipes internas ou externas, prejudicam o desempenho; 

• e é importante repetir, a interferência e a interveniência entre as tarefas de 

produção – o atraso de determinada equipe interna ou fornecedor atrasa o início 

das tarefas seguintes. 

 Também não se podem esquecer as deficiências gerenciais dos engenheiros civis e 

demais gestores de obras, que muitas vezes insistem em acreditar que o planejamento de uma 

obra é mais incerto que os demais setores econômicos (Vieira, 2006), (Dias, 2005).  

 O fato que se quer destacar é que a redução da incerteza pode melhorar 

significativamente o desempenho de qualquer cadeia de suprimentos. O estudo de Van Der 

Vorst (1998) prova que a diminuição da incerteza melhora o desempenho, porque o controle 

se torna mais administrável. 

Segundo Slack (2002), em casos de demanda dependente, como é a construção civil, é 

muito comum o planejamento e o controle concentrarem-se nas consequências da demanda 

dentro da operação. O autor chega a citar o planejamento das necessidades de materiais (MRP 

– material requirements planning) como exemplo de ferramenta de gestão usada em indústrias 

com demanda dependente. Assim, as informações são disponibilizadas ao longo da cadeia de 

suprimentos, o que permite a cada agente envolvido com a operação programar suas próprias 

atividades. 

O MRP (material requirements planning) visa auxiliar as empresas a planejarem e 

controlarem suas necessidades de recursos com o apoio de sistemas de informações 

computadorizados.  O sistema tenta captar a variação da demanda dependente e reprograma 

sua necessidade de suprimento detalhadamente, para cada um dos seus fornecedores (Slack, 

2002).  

Entretanto, é importante lembrar que a demanda dependente é apenas relativamente 

previsível (Slack, 2002; p. 318). 

Assim, tanto os casos de demanda dependente como os casos de demanda 

independente estão sujeitos a variações entre a demanda prevista e a efetivamente realizada, 

isto é, cada elo da cadeia faz a melhor avaliação possível da demanda futura, tenta prever os 
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recursos que podem satisfazer a essa demanda e tenta responder rapidamente se a demanda 

real não corresponder à prevista (Slack, 2002). 

Na indústria seriada, esse modelo de planejamento – que disponibiliza as informações 

ao longo da cadeia, baseado nas previsões da demanda futura – foi responsável pelo chamado 

“efeito chicote”. 

O “efeito chicote” refere-se à variabilidade das encomendas nas cadeias de 

suprimentos, a qual aumenta à medida que se move para mais perto das fontes primárias de 

produção. Esse efeito tem um aspecto negativo, porque provoca estoques excessivos, 

insatisfação do cliente, bem como prejudica o planejamento e o controle da produção. Pode 

ser definido como a distorção da percepção da procura ao longo da cadeia de abastecimento 

na qual os pedidos para o fornecedor têm variância diferente da variância das vendas para o 

comprador. 

É interessante observar que o setor da construção civil também está passível deste 

efeito. Em verdade, modificações no planejamento (cada tarefa planejada que não é cumprida 

devido a atrasos), quando não informadas ou levadas em consideração, podem inserir no 

sistema uma quantidade muito grande de materiais que não serão efetivamente usados por um 

longo período de tempo, o que gera estoques desnecessários ao longo da cadeia.  

Ao longo da discussão acadêmica sobre o “efeito chicote” e suas verdadeiras causas, 

várias propostas foram elaboradas com o objetivo de permitir um fluxo de informação mais 

adequado entre os membros de uma cadeia de suprimentos.  De maneira geral, as discussões 

se centram na questão: se a informação entre os membros da cadeia deve ser “centralizada” ou 

“descentralizada”. 

Um grupo de autores sugere que cada parceiro da cadeia de suprimentos tenha seu 

papel na disponibilização das informações, como também nas tomadas de decisão 

operacionais relacionadas com o planejamento da produção, fornecimento e distribuição, ou 

seja preferem uma organização descentralizada para a cadeia de abastecimento (Amaro, 

2008). 

A justificativa para esses modelos, que consideram um fluxo de informações e de 

tomada de decisão dinâmico, é que eles são necessários para acomodar as mudanças geradas 

pelas incertezas da demanda. Ao mesmo tempo, espera-se que nenhum agente tenha o poder 

para a otimização da cadeia de abastecimento se agir isoladamente (Fiala, 2005). 

Porém, cada cadeia de abastecimento é formada por agentes independentes, tendo, 

cada um, suas preferências individuais. Assim, cada um tenta sempre otimizar suas próprias 

preferências. A questão levantada por esse autor é que o comportamento que é considerado 
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eficiente para as preferências individuais pode ser ineficiente do ponto de vista global (Fiala, 

2005). 

Desse modo, para Fiala (2005), o “efeito chicote” tornou-se provavelmente a mais 

famosa demonstração de que o fluxo de informação e a tomada de decisão descentralizados 

pode levar a uma má performance da cadeia de suprimentos.   

O estudo de Fiala (2005) conclui que a assimetria da informação na cadeia de 

abastecimento traz uma maior eficácia para o sistema. Segundo esse autor, tem maior 

desempenho o sistema cujo fluxo de informações trabalha de forma centralizada, ou seja, com 

a última etapa prevendo as demais etapas da cadeia de fornecimento.   

 

2.1.4 Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na Gestão da Cadeia de 

Suprimentos da Construção Civil  

 

Para Xue (2007), a construção é uma das indústrias mais dependentes de informações 

quando comparada com outros setores industriais, principalmente devido à diversidade de 

suas “formas de informação”, que incluem fotografias, desenhos planilhas de custos, 

relatórios, análises de riscos, folhas de pagamento e encargos sociais, cronogramas de obras. 

Segundo esse autor, boa parte dos problemas de construção são causados pela ineficiência de 

comunicação das informações relacionadas com o projeto. 

 Ainda segundo Xue (2007), a comunicação é o fator-chave que conduz ao sucesso ou 

ao fracasso um projeto de construção. Ele aponta as vantagens das atuais tecnologias 

disponíveis, que podem ajudar nas atividades de controle das informações na gestão da cadeia 

de suprimentos da construção. 

 Por outro lado, Ahuja, Yang e Shankar (2009) afirmam que há pouca exploração e uso 

da TIC nas empresas de construção civil, principalmente pelo fato de a grande maioria das 

empresas do setor serem classificadas como PME (Pequena ou Média Empresa). 

 Wang (2007) defende que a tecnologia da informação (TI) é fundamental para o 

controle e a gestão de projetos de construção, especialmente no reforço da comunicação e da 

coordenação entre os participantes. Ele acrescenta que é mais comum a utilização da TIC 

(tecnologia da informação e comunicação) na fase de elaboração do projeto, sendo rara sua 

utilização durante a fase de execução do mesmo.      

 A figura 2.3, apresentada em Wang (2007), mostra a rede de relacionamento de um 

empreiteiro principal (contratante geral). Pode-se observar diversos relacionamentos que 
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incluem arquitetos, outros projetistas, consultores, proprietário da obra (cliente), como 

também subempreiteiros, fornecedores de materiais e equipamentos. Além disso, deve ser 

lembrado lembrar que a cadeia de abastecimento geralmente inclui tanto as cadeias de 

abastecimento interna quanto externa. 

 

 

 

Figura 2.3. – Agentes internos e externos da cadeia de suprimentos da construção civil (Wang, 2007) 

 

Para esse autor, a cadeia de suprimentos externa da indústria da construção é uma 

grande e complexa organização. Com o auxílio da TIC, principalmente das aplicações da 

internet, as redes internas e externas podem ser ligadas, o que melhora a comunicação das 

informações relacionadas com a construção dos projetos. 

Ahuja, Yang e Shankar (2009) afirmam categoricamente que o baixo custo das atuais 

ferramentas de TIC, e em especial a popularização da internet, permite que as PMEs 

finalmente tenham acesso a tecnologia suficiente para a implantação prática de seus modelos 

de gestão 

Xue (2007) acrescenta que a internet, como plataforma de comunicação, pode ajudar a 

transferir mais informações durante as atividades relacionadas com o processo construtivo. 
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Além de sua transmissão rápida, aberta, fácil de usar, também poupa dinheiro em 

comunicação se comparada com os tradicionais métodos de manipulação da informação. 

 Wang (2007) chega a afirmar que os tradicionais tipos de comunicação entre os 

membros da cadeia de suprimentos da construção não são adequados. O autor explica que 

normalmente os empreiteiros principais dependem de interações via telefone ou fax para se 

comunicarem com os fornecedores, subempreiteiros e projetistas. Consequentemente, as 

transações são frequentemente perdidas ou mal compreendidas. 

 Já para Errasti (2007), a internet viabilizou o aumento da interação e da comunicação 

entre os elos da cadeia de suprimentos da construção. Para esse autor, o modelo tradicional de 

comunicação da gestão da cadeia de suprimentos da construção não pode ser eficientemente 

controlado, o que traz como resultado ineficiência na gestão e no desempenho geral do 

projeto. O uso da internet traz uma revolução em operações práticas da gestão da CS, ao fazer 

um intercâmbio de informações simples, rápido, acessível e preciso, criando uma enorme 

oportunidade de desenvolvimento para a indústria da construção. Onipresente, a internet 

proporciona um rico ambiente e uma poderosa ferramenta de coordenação da CS. 

Como benefícios da implantação de sistemas informatizados, Wang (2007) defende 

que o intercâmbio de informações elimina a necessidade de se regenerarem ou digitarem 

novamente as mesmas informações em diferentes locais e elimina a necessidade de múltiplas 

entradas dos dados, além de reduzir o erro humano. Tradicionalmente, essa informação sofre 

“re-entradas” em diversos sistemas isolados, enquanto o intercâmbio de informações permite 

que a informação seja partilhada com todos os departamentos e parceiros externos, uma vez 

lançada num único sistema. 

Outros exemplos dos benefícios da TIC no processo construtivo, que interessam 

também à gestão da cadeia de suprimentos, são dados por Zhang (2009), que estuda o uso da 

TI no processo de medições de obras, e por Breit (2008), que estuda o uso da TI para definir 

padrões que apoiem técnicas de construção enxuta, principalmente no que cabe à regularidade 

(fluxo contínuo) do fornecimento de materiais. 

O próprio Wang (2007) estudou e sugeriu a integração de promissoras tecnologias da 

informação, como a Tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID), os dispositivos 

móveis (tipo PDA) e webportais para ajudar a melhorar a conveniência da informação na CS 

da construção. 

A questão-chave é que, independentemente do setor econômico, a transferência e o 

gerenciamento eletrônico de informações proporcionam oportunidades de redução de 
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despesas logísticas por meio de uma melhor coordenação, além do aperfeiçoamento dos 

serviços (Bowersox, 2007).   

Conclui-se, então, que, apenas explorando todo o potencial das ferramentas de TIC é 

possível acompanhar a complexidade envolvida no processo produtivo da construção civil, 

principalmente no que diz respeito à gestão do fluxo de informação logístico.   

Dentre as ferramentas mais comuns para o gerenciamento das informações associadas 

à gestão da cadeia de suprimentos, destacam-se: 

 

1) ERP (Enterprise Resource Planning) 

Dentre as ferramentas de TI disponíveis, destacam-se os softwares tipo ERP 

(Enterprise Resource Planning), que surgiram como uma evolução dos sistemas MRP, no 

sentido de explorar os impactos trazidos pelas mudanças na demanda no fornecimento de 

materiais, porém com influência muito mais ampla (Slack, 2002). 

Na prática, os sistemas ERPs permitem que as decisões e a base de dados de toda a 

organização sejam integradas, de modo que as consequências das decisões de uma parte da 

organização sejam refletidas em toda a empresa (Slack, 2002), (Yang, 2007). 

Os softwares ERP foram praticamente uma “febre” em outros setores industriais, com 

muita polêmica em torno dos verdadeiros benefícios da instalação desse tipo de programa, 

diante dos altos custos envolvidos na sua implantação (Slack, 2002).  

Porém, é inevitável a constatação que os ERPs se consolidaram e são hoje uma 

ferramenta imprescindível à gestão, pois possibilitam a integração dos diversos processos de 

gestão da uma empresa, compartilhando a maior parte das informações de sua operação 

(Slack, 2002). 

O uso desses sistemas na construção civil foi estudado por O’Connor e Dodd (2000), 

que constataram grandes impactos trazidos pelos ERPs para essa indústria, especialmente no 

que cabe à gestão da cadeia de suprimentos e planejamento de pessoal. 

Entretanto, é essencial que o ERP a ser utilizado atenda às singularidades da indústria 

da construção, principalmente a seus diversos processos especializados, além de uma estrutura 

voltada para a gestão de múltiplos projetos (Yang, 2007). 

Para Yang (2007), os sistemas ERPs estão sendo implantados em empresas 

construtoras por causa dos seus benefícios na melhoria da velocidade de resposta ao cliente e 

pelo apoio à gestão da cadeia de suprimentos, especificamente no controle do inventário de 

estoques e nas aquisições remotas. Por sua vez, a implantação do ERP melhora também o 
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processo de tomada de decisão, reduz os custos e o tempo de conclusão do projeto, além de 

aumentar a flexibilidade organizacional. 

No entanto, existem muito poucos estudos relativos à implementação de sistemas ERP 

na indústria da construção. Mais uma vez, a indústria da construção se mostra atrasada em 

relação à indústria transformadora, diante de tamanha dificuldade de popularização dos 

sistemas ERP nas empresas de construção civil (Yang, 2007). 

Yang (2007) inclui em seu estudo a proposta de uma avaliação do envolvimento dos 

fornecedores e subcontratantes na implantação de sistemas ERP em uma empresa construtora, 

para que os benefícios da implantação sejam efetivamente aproveitados. Nesse estudo, os 

autores constataram vários obstáculos para a utilização do ERP pelas empresas construtoras, 

dentre os quais, a baixa utilização da TI pelos fornecedores e subempreiteiros, bem como a 

falta de lealdade nas relações comerciais entre as empresas. 

 

2) Webportais 

 

Historicamente, os executivos de logística veem a Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC) como uma fonte importante de melhoria da produtividade e da 

competitividade. Na verdade, a comunicação sempre representou o grande obstáculo para as 

atividades logísticas (Bowersox, 2007).  

Nesse sentido, o baixo custo da instalação e operação de um website na internet faz 

dele um meio mais do que atraente para a comunicação múltipla entre várias partes. Uma vez 

estando a internet integrada aos softwares de planejamento, os integrantes do canal de 

suprimentos podem facilmente intercomunicar-se e intercambiar informações importantes, em 

tempo real, assim como reagir com rapidez e quase sempre eficiência às mudanças 

imprevistas na demanda (Ballou, 2006). 

  

3) Sistema de Radiofrequência 

 

Geralmente, o sistema de radiofrequência é usado em áreas relativamente pequenas, 

como centros de distribuição, a fim de facilitar a troca de informações (Bowersox, 2007).  

Wang (2007) foi o primeiro a sugerir o uso dos sistemas de radiofrequência dentro dos 

canteiros de obras. Provavelmente, será outra ferramenta transportada dos sistemas logísticos 

para os canteiros de obras. 

 



Capítulo 2   Base Conceitual e Revisão da Literatura 

24 

 

2.1.6 Parcerias de Longo Prazo na Indústria da Construção Civil 

  

 Um número crescente de companhias do mundo defende a ideia de que o 

desenvolvimento de parcerias de longo prazo pode significar a melhoria da eficiência das 

cadeias de abastecimento, proporcionando uma maneira de garantir vantagem competiviva 

(Fiala, 2005). 

De acordo com Barlow (1997, apud Errasti, 2007), entende-se por parceria uma 

espécie de conjunto de uma grande variedade de práticas destinadas a facilitar uma maior 

colaboração entre os envolvidos. Kumar e Fernandez (2009 apud Wang, 2008) acrescentam 

que o compartilhamento eficaz dos recursos entre as empresas parceiras é a base do sucesso 

das cadeias de abastecimento. 

No setor da construção civil, as parcerias podem ser de curto prazo, orientadas para 

projetos específicos, ou de longo prazo e de natureza estratégica. Neste último caso, a parceria 

é tipicamente relacionada com a otimização dos recursos das empresas parceiras, por meio de 

uma colaboração mais estreita e de longo prazo, enquanto no primeiro caso os destaques mais 

prováveis são com as questões que garantam imediatos benefícios para o projeto em 

execução, ao invés do desenvolvimento de práticas cooperativas mais avançadas (Errasti, 

2007). 

 Por outro lado, independentemente do setor de atividade, para produtos considerados 

não críticos, um relacionamento transacional (transação a transação) é suficiente. Já os 

produtos considerados estratégicos merecem uma relação mais “transcedental”, 

preferencialmente regida pelo elo mais forte da cadeia (Haan, 2003). 

Há estudos que tentam identificar as formas de classificar a necessidade de formação 

de parcerias de longo prazo, usando critérios como o risco de falta de determinado material ou 

o valor agregado ao produto final por um material específico. Porém, é certo que não existe 

uma forma ideal de organização do relacionamento entre duas empresas. Certamente ela deve 

embasar-se na relevância da matéria-prima para a empresa produtora (Haan, 2003).  

Várias vantagens trazidas pela formação de parcerias empresariais na construção civil 

e seus consequentes aumentos de integração foram identificadas por Errasti (2007). Dentre 

elas, destacam-se: 

• Aumento da produtividade mediante a subcontratação de  atividades, com uma 

grande concentração de volume em um reduzido número de fornecedores 

especializados. 



Capítulo 2   Base Conceitual e Revisão da Literatura 

25 

 

• Integração de fornecedores por meio de uma maior colaboração no processo de 

elaboração/planejamento do projeto.  

• Melhoria da qualidade dos produtos com a implantação de Sistemas de Gestão da 

Qualidade nos fornecedores. 

As conclusões de Errasti (2007) esclarecem que as parcerias empresariais no setor da 

construção serão quase um requisito prévio necessário aos negócios do setor, pois reduzir o 

atual volume de fornecedores e desenvolver processos em conjunto são atitudes possíveis para 

se manter a competitividade da cadeia. 

Vários autores já afirmaram que, no futuro, a concorrência não se dará entre empresas, 

como aconteceu no passado, mas sim entre cadeias de valor (Di Serio, 2001). Daí a 

importância das relações entre empresas e fornecedores. 

Na prática, uma cadeia de abastecimento deve ser sinérgica – ou seja, a cadeia de 

abastecimento vista como um todo é mais eficaz que a soma das atividades individuais das 

empresas que a compõem – permitindo uma ampliação do compartilhamento de informações 

entre os membros da cadeia (Fiala, 2005).   

 Também não se pode deixar de enfatizar que, embora seja rara a participação dos 

fornecedores de materiais e serviços durante a fase de concepção do projeto, se isso for feito, 

poderá ser agregado considerável valor ao produto final sob a forma de redução de custos ou 

de aumento da qualidade, graças à ampliação do conhecimento sobre o processo, à 

identificação de redundâncias, e ao desenvolvimento de alternativas de montagem e/ou 

fabricação (Errasti, 2007).  

 Por outro lado, o uso de estratégias com o objetivo de minimização dos custos no curto 

prazo, ao invés da busca por benefícios trazidos por relacionamentos de longo prazo entre as 

construtoras e seus fornecedores, é considerado um grave entrave no processo de formação de 

parcerias. Nos estudos de Errasti (2007), ficou evidenciado que, embora a abordagem em 

favor da formação de parcerias de longo prazo tenha sido trabalhada com todos os principais 

fornecedores, muitos deles não conseguiram adaptar-se às novas regras, pois não estavam 

preparados para abandonar velhos hábitos e abraçar novas práticas de colaboração. 

 Para completar, Fiala (2005) afirma que as parcerias de longo prazo na cadeia de 

abastecimento levam ao aumento do compartilhamento de informações, o que diminui a 

incerteza e melhora a qualidade do produto final oferecido ao cliente. 
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2.2 Gestão de Projetos 

 

 As dificuldades encontradas para a gestão da cadeia de suprimentos da construção 

civil, em especial na coordenação de seu fluxo de informações, têm origem na complexidade 

que caracteriza os sistemas produtivos de grandes projetos.  

 Contudo, a história da humanidade está repleta de exemplos de grandes projetos que 

foram colocados em prática. Nesse sentido, o meio acadêmico e cientifico tenta contribuir 

com o desenvolvimento de modelos específicos para a gestão desses projetos. Porém, a visão 

contemporânea da gestão de projetos só foi iniciada com a publicação, no final da década de 

1950, do artigo intitulado “The Project Maneger”, pela The Harvard Business Review. De lá 

para cá, várias contribuições veem sendo desenvolvidas relacionadas a novas técnicas e 

práticas de gestão que permitam um melhor desempenho dos sistemas produtivos chamados 

de grandes projetos (Cleland, 2004), ou seja, sempre foi reconhecidamente difícil desenvolver 

técnicas e modelos que permitam o adequado gerenciamento do um grande projeto, inclusive 

dos projetos de construção imobiliária. 

Com o objetivo de desenvolver a comunidade envolvida com a gestão de grandes 

projetos, foi fundado em 1969, nos Estados Unidos, o Project Management Institute (PMI). 

Atualmente, o Instituto conta com mais de 420.000 membros e é considerado hoje a maior 

entidade mundial sem fins lucrativos voltada para o Gerenciamento de Projetos. 

 Como base em seus cursos e certificações, o Project Management Institute (PMI) 

publica regularmente o Guia de Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos 

(PMBOK, 2004). O PMBOK apresenta como conteúdo as boas práticas amplamente 

reconhecidas e usadas na maioria dos projetos e na maior parte do tempo.    

   Em termos práticos, o PMBOK (2004) apresenta os processos mais usados na gestão 

de projetos divididos em 5 grupos. Em conjunto, eles permitem a adequada gestão do projeto 

durante o seu ciclo de vida. São eles: 

1º) Grupo de processo de INICIAÇÃO; 

2º) Grupo de processo de PLANEJAMENTO; 

3º) Grupo de processo de EXECUÇÃO; 

4º) Grupo de processo de MONITORAMENTO e CONTROLE; 

5º) Grupo de processo de ENCERRAMENTO. 
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Figura 2.4 – Mapeamento dos grupos de processos de gerenciamento de projetos e o ciclo PDCA 

(PMBOK, 2004). 

 

Com uma análise mais aprofundada, percebe-se que o modelo acima é uma adaptação 

do ciclo PDCA ao conceito de ciclo de vida do projeto, uma vez que os projetos são sistemas 

produtivos caracterizados por possuir fases de início e de encerramento previamente 

definidas. Nesse sentido, a inspiração do ciclo PDCA está na ideia de “planejamento-

execução-controle” para o desenvolvimento dos sistemas produtivos, inclusive com o que 

cabe à evolução do sistema ao longo de sucessivos projetos. 

  

Figura 2.5 – O ciclo PDCA (PMBOK, 2004) 

 

Nos projetos imobiliários, o grupo de processos de iniciação caracteriza-se pela 

elaboração do escopo do empreendimento, enquanto o grupo de processos de encerramento é 

materializado com a entrega do produto final (o imóvel) aos seus usuários.  

 Segundo o PMBOK (2004), o termo escopo, no contexto de gerenciamento de 

projetos, pode se referir a: 
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• Escopo do produto: refere-se às características e funções que descrevem um 

produto, serviço ou resultado. No caso específico da construção imobiliária, 

trata-se dos projetos de arquitetura e projetos complementares (cálculo, 

instalações, combate à incêndio, etc.), dos memoriais descritivos, quadros 

técnicos da ABNT, especificações de acabamento, e todos os demais 

documentos necessários à descrição do futuro imóvel a ser construído. 

• Escopo do Projeto: refere-se ao trabalho que precisa ser realizado para entregar 

um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. 

No contexto do gerenciamento de construções imobiliárias, pode ser visto como 

a EAP (Estrutura Analítica do Projeto). No presente trabalho, será usado o 

entendimento do escopo do projeto como sendo a EAP do projeto.    

Evidentemente, espera-se que no final do cumprimento do escopo do projeto se 

entregue o produto (a construção imobiliária) de acordo com o que foi especificado no escopo 

do produto (seus projetos e memoriais).  

 Outra base das boas práticas de gerenciamento de projetos é a divisão da gestão em 9 

áreas do conhecimento (PMBOK, 2004). São elas: 

 1) Integração do gerenciamento do projeto. 

 2) Gerenciamento do escopo do projeto. 

 3) Gerenciamento do tempo do projeto. 

 4) Gerenciamento de custos do projeto. 

 5) Gerenciamento da qualidade do projeto. 

 6) Gerenciamento de recursos humanos do projeto. 

 7) Gerenciamento das comunicações do projeto. 

 8) Gerenciamento dos riscos do projeto. 

 9) Gerenciamento de aquisições do projeto. 

 

Resumidamente, são apresentados, ao todo, 44 processos para o gerenciamento de projetos, 

conforme a tabela abaixo: 
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Tabela 2.1 – Mapeamento dos processos de gerenciamento de projetos e dos grupos de processos de 

gerenciamento de projetos e as áreas de conhecimento 

 

Processo de 

área e 

conhecimento.

Grupos de processos e gerenciamento de projetos.

Grupo de 

processo de 

iniciação

Grupo de processo 

de

Planejamento.

Grupo de 

processo de 

execução.

Grupo de 

processo de 

monitoramento 

e controle.

Grupo de 

processo e 

encerramen

to.

1. Integração de    

gerenciamento de 

projetos.

Desenvolver o 
ttermo de 

estrutura do 

projeto.

Desenvolver a 
declaraçã do 

escopo 

preliminar do 
projeto.

Desenvolver o plano de 
gerenciamento do 

projeto.

Orientar e 
gerenciar a 

execução do 

projeto.

Monitorar e 
controlar o trabalho 

do projeto.

Controle integrado 

de mudanças.

Encerrar o 
projeto.

2.Gerenciamento 

de escopo de 

projetos.

Planejamento do 
escopo.

Definição do escopo

Criar EAP

Verificação do 
escopo.

Controle do 

escopo.

3.Gerenciamento 

de  tempo do 

projeto.

Definição das 
atividades

Sequenciamento das 

atividades

Estimativa de recursos 

das atividades

Estimativa de duração 

das atividades

Desenvolvimento do 

cronograma

Controle do 
cronograma.

4.Gerenciamento 

dos custos  do 

projeto.

Estimativa de custos

Orçamentação

Controle de custos.

5.Gerenciamento 

da qualidade do 

projeto.

Planejamento da
qualidalde

Realizar a 
garantia da

qualidade

Realizar o controle
da qualidade

6.Gerenciamento 

dos recursos 

humanos do 

projeto.

Planejamento de 
recursos humanos

Contratar ou
mobilizar equipe

do projeto.

Desenvolver

equipe do projeto

Gerenciar equipe
do projeto

7. Gerenciamento 

das omunicações

do projeto.

Planejamento das 
comunicações

Distribuição das 
informações

Relatório de 
desempenho

Gerenciar partes

interessadas

8. Gerenciamento 

dos riscos do 

projeto.

Planejamento do 
gerenciamento de 

riscos

Identificação de riscos

Análise quantitativa de 

riscos

Planejamento de 

resposta a riscos

Monitoramento e 
controle de riscos

9. Gerenciamento 

de aquisição do 

projeto.

Planejar compras e 
aquisições

Planejar contratações

Solicitar respostas 
de fornecedores

Selecionar 

fornecedores

Administração de 
contratos

Encerramento 
do contrato

     Fonte: PMBOK (2004) 
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Contudo, nem todos os processos deverão ser usados necessariamente em todos os 

projetos. Entretanto, apenas pelo fato de as equipes analisarem a necessidade de cada um 

deles já permite uma visão mais adequada do gerenciamento do projeto. Na prática, os 

gestores mais experientes sabem que não existe uma única forma de gerenciar um projeto 

(PMBOK, 2004).  
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3 MODELO PROPOSTO: DIRECIONAMENTOS PARA MELHORIAS 

DO FLUXO DE INFORMAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA 

INDÚSTRIA DA  CONSTRUCAO  CIVIL IMOBILIÁRIA 

 

  

3.1 O Modelo: Visão Geral 

 

 

Figura 3.1 - Representação do modelo de fluxos de informação da cadeia da construção civil imobiliária 

(O Autor, 2009) 
 

 O modelo proposto para direcionamentos de melhorias do fluxo de informações da 

construção civil parte do princípio de que o principal cliente da cadeia de suprimentos da 

construção é o próprio projeto imobiliário, mais especificamente o próprio canteiro de obras 

do projeto.  

 Segundo esse modelo, a influência exercida pelo cliente comprador – em última 

análise, o verdadeiro usuário final do produto – só deve ser levada em consideração no 
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planejamento de longo prazo, mais especificamente até o fechamento do escopo do projeto 

imobiliário, que por sua vez antecede o início da produção do empreendimento. 

 O mesmo raciocínio serve para a influência do incorporador, dos projetistas 

(arquitetos, engenheiros calculistas, etc.) e demais agentes externos, pois todos, de fato, 

exercem influência no projeto imobiliário, entretanto, somente até o momento da conclusão 

do escopo e início do processo produtivo.  

 Contudo, uma vez encerrado o processo de elaboração do escopo, num horizonte de 

curto e médio prazo, a cadeia de suprimentos deve enxergar o projeto imobiliário como o 

verdadeiro consumidor final de seus produtos e serviços. Mais especificamente, no curto 

prazo, os fornecedores devem enxergar as equipes internas como os verdadeiros 

consumidores finais de seus produtos e serviços. 

 Analisando a figura 3.1 observa-se que no lado esquerdo do projeto imobiliário estão 

os agentes econômicos que influenciam o escopo do projeto, enquanto no lado direito estão os 

fornecedores de materiais e/ou serviços considerados “imediatos”, ou seja, são fornecedores 

diretamente envolvidos com o processo produtivo da obra. Alongando ainda mais a cadeia em 

direção aos produtores primários, são visualizados os fornecedores dos fornecedores 

imediatos da obra, cada um deles abastecido por sua respectiva cadeia de suprimento. 

 Por exemplo, o fornecedor de serviços de aplicação de gesso detém sua própria cadeia 

de abastecimento, relacionada ou subsetor econômico da produção gesseira, como produtores 

de gesso a granel, produtores de placas de gesso, distribuidores de placas de gesso, etc. Por 

sua vez, o fornecedor de elevadores possui uma cadeia de suprimento diferente, muitas vezes 

com fornecedores altamente capacitados tecnologicamente e espalhados por diversas partes 

do mundo. São, portanto, duas cadeias distintas, mas que trabalham juntas numa terceira 

cadeia de abastecimento, que é a construção civil imobiliária. 

Assim, há um fluxo de informação que, numa primeira fase - mais relacionada com o 

longo prazo - parte dos agentes econômicos que influenciam na elaboração do escopo do 

empreendimento imobiliário. Entretanto, uma vez definido o escopo do projeto imobiliário, 

entra-se numa segunda fase da cadeia de suprimentos - mais associada ao curto prazo e à 

operacionalização do fornecimento - em que se parte do canteiro de obra para os fornecedores 

imediatos (diretamente envolvidos na obra) e, em seguida, para os fornecedores localizados 

mais na cauda da cadeia. 

O modelo de direcionamento de melhorias proposto concentra-se exatamente no fluxo 

de informação voltado para a operacionalização da gestão da cadeia de suprimentos da 

construção civil imobiliária.   
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Detalhando melhor o modelo proposto, tem-se primeiramente o fluxo de informação 

principal, centralizado na construtora responsável pela obra, na qual as informações são 

estruturadas e diretamente relacionadas com os processos operacionais (locais e horários de 

aplicação/entrega; quantidades; variedade; etc.). Elas se materializam por relatórios 

específicos elaborados para atender a cada um dos fornecedores parceiros, e são 

disponibilizados por um webportal. 

Por outro lado, há também um fluxo de informações inverso, de caráter secundário, 

vindo dos fornecedores para a construtora principal do projeto. Esse fluxo está relacionado 

com informações semiestruturadas ou desestruturadas e pode ser representado por “avisos”, 

“solicitações”, “sugestões”. Por serem desestruturadas, as informações correm por meios de 

comunicações menos sofisticados, como e-mails, por exemplo, ou até mesmo verbalmente. 

Porém, somente se a informação for “aceita” pela construtora principal é que ela será 

redisponibilizada para todos os envolvidos com o processo de produção da obra (agentes 

internos e outros agentes externos).  

Como se pode observar, esses fluxos de informação – fluxo principal e fluxo 

secundário - estão representados na figura 3.1 por longas setas. 

A figura 3.1 também mostra a representação dos “pacotes de suprimentos”. Esses 

pacotes refletem a proposta de fornecimento de materiais e/ou serviços para conjuntos 

predefinidos de tarefas de produção, que são racionalmente agrupadas de acordo com os 

projetos técnicos e as especificações. O objetivo é agrupar as tarefas que são otimizadas 

durante a produção da obra quando realizadas em conjunto. É importante observar que a 

figura 3.1 tenta representar que a mesma informação de “pacotes de suprimentos” recebida 

pelos fornecedores do projeto é disponibilizada para as equipes internas do projeto. 

Mas, a questão-chave do modelo está na centralização das informações na construtora 

principal responsável pelo projeto imobiliário, ao disponibilizar as mesmas informações 

destinadas às equipes internas para os fornecedores externos que compõem a cadeia de 

suprimentos envolvida no empreendimento. 

 A simplicidade da ideia central do modelo é afetada apenas pelo alto grau de 

complexidade dos sistemas construtivos, o que obriga o desenvolvimento de uma proposta 

que permita apontar direcionamentos de melhorias para o fluxo de informação da cadeia de 

suprimentos da indústria da construção civil imobiliária. 

Assim, o modelo se desenvolve a partir de três aspectos fundamentais relacionados 

com o gerenciamento centralizado do fluxo de informação da cadeia de suprimentos da 

construção civil imobiliária: 
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1º) Adoção da metodologia de gerenciamento de projetos, sugerida no PMBOCK – O 

primeiro desafio é exatamente a geração de informações para as próprias equipes internas da 

obra, principalmente para os gestores do projeto. Sem que primeiramente esses agentes 

internos estejam suficientemente atendidos em termos de informações, não há o que se falar 

em disponibilização de informações para os demais agentes da cadeia.   

2º) Uso intensivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Diante da 

complexidade dos processos construtivos, sem o intensivo uso das TICs torna-se 

extremamente difícil – para não dizer impossível – o gerenciamento adequado dos projetos 

imobiliários e, consequentemente, de sua cadeia de suprimentos, principalmente no que diz 

respeito a gestão da informação. 

3º) Formação de parcerias de longo prazo com fornecedores criteriosamente 

selecionados - A formação de parcerias deve contemplar apenas poucos materiais e serviços, 

exatamente aqueles identificados como sendo fundamentais para a redução do custo total da 

produção e detenham as características mínimas necessárias à formação de parcerias, como, 

por exemplo, tamanho das empresas, capacitação dos seus gestores e operários, dentre outras 

características. 

Com esses três aspectos fundamentais, é possível propor direcionamentos para a 

melhoria do fluxo de informação da cadeia de suprimentos da construção imobiliária.  

Estes direcionamentos devem ser entendidos como ações a serem implantadas nas 

empresas, cujo objetivo é direcionar a atenção e os esforços das mesmas, buscando uma 

melhoria do fluxo de informação, de modo a trazer benefícios para todos os envolvidos na 

cadeia de suprimentos de determinado projeto mobiliário.  

 Inicialmente, a proposta é apenas integrar a construtora principal aos seus 

fornecedores imediatos. Entretanto, numa visão mais ampliada, pode-se imaginar os 

fornecedores imediatos disponibilizando, por meio do mesmo arsenal de TIC, para seus 

próprios fornecedores, a mesma fonte de informação, amadurecendo o modelo aqui proposto, 

mas preservando a ideia-chave de centralização das informações na construtora principal das 

obras. 

Conforme definem Vrijhoef & Koskela (2000), um dos papéis da gestão da cadeia de 

suprimentos na construção civil é a industrialização de seu processo produtivo. Contudo, com 

a indústria da construção civil mais industrializada, aspirando a ser uma indústria de 

montagem, se se quiser maximizar o desempenho da cadeia de abastecimento como um todo, 

as informações devem ser disponibilizadas para todos os agentes envolvidos no processo de 

produção de maneira sincronizada.  
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3.2 Adoção de Metodologia de Gestão de Projetos Buscando o 

Gerenciamento de Informações da Cadeia de Suprimentos da Construção Civil 

Imobiliária 

 

Como foi dito acima, devido ao alto grau de complexidade dos sistemas construtivos, 

há uma enorme dificuldade em gerenciar adequadamente as informações necessárias à gestão 

dos projetos imobiliários. Essa é a principal dificuldade na disponibilização das informações 

para a cadeia de suprimentos da construção civil, pois, na prática, geralmente as informações 

não estão disponíveis nem mesmo dentro das fronteiras do próprio projeto.  

Esse fato obriga o modelo a abordar um aspecto fundamental para a melhoria da 

qualidade da informação disponível para os gestores e equipes internas do projeto imobiliário. 

Assim, o modelo sugere a utilização da metodologia de gerenciamento de projetos proposta 

no PMBOK (2004), adaptando os processos de gestão propostos para o contexto do 

gerenciamento da cadeia de suprimentos. 

Dos 44 processos de gerenciamento de projetos apresentados no PMBOK (2004), 

foram selecionados 32, distribuídos nos 5 grupos de processos (iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle, encerramento). Para cada um desses processos 

selecionados, será analisada a produção das informações e apresentadas suas entradas, 

técnicas e ferramentas de processamento, e saídas. Ao longo do texto, alguns elementos 

(entrada, técnica ou saída) são reduzidamente apresentados com o objetivo de esclarecer mais 

detalhadamente os aspectos práticos do modelo. 

Fica evidenciado, portanto, que nem todos os processos previstos no PMBOK (2004) 

foram efetivamente utilizados. Em algumas situações, foram fundidos dois ou mais processos 

em um único, tudo com o objetivo de simplificar o modelo. 

O fluxograma abaixo refere-se ao processo de gerenciamento da informação como um 

todo (figura 3.2) e tem o objetivo de apresentar a complexidade envolvida na geração e 

disseminação da informação relacionada com a construção de um empreendimento 

imobiliário, evidenciando todas as interligações entre os processos mais associados à gestão 

da cadeia de suprimentos. 
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Figura 3.2 – Fluxograma de processos de gerenciamento de informações de um projeto imobiliário, enfatizando 

os processos mais relacionados com a gestão da cadeia de suprimentos (Fonte: Adaptado do PMBOK, 2004). 
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Como se pode observar, o fluxograma destaca os 5 (cinco) processos considerados de 

maior importância para a gestão da cadeia de suprimentos de um projeto imobiliário: 

•  Desenvolvimento do escopo (Grupo Iniciação). 

•  Planejamento das contratações (Grupo Planejamento). 

•  Disponibilidade das informações (Grupo execução). 

•  Administração dos contratos (Grupo Monitoramento e Controle). 

•  Encerramento dos contratos (Grupo Encerramento). 

É importante destacar que, embora os processos sejam apresentados como elementos 

distintos, com interfaces bem definidas, na prática eles se sobrepõem e interagem de maneiras 

não totalmente possíveis de ser detalhadas (PMBOK, 2004). 

Também se deve ressaltar que profissionais mais experientes em gerenciamento de 

projetos sabem que não existe uma maneira única de gerenciar um projeto. Eles aplicam o 

conhecimento, as habilidades e os processos de gerenciamento de projetos em diferentes 

ordens e graus de rigor para obterem o desempenho desejado do projeto (PMBOK, 2004).  

É previsto que, na prática, durante a implantação do modelo proposto, mesmo que não 

seja possível a imediata aplicação de determinado processo sugerido, o simples fato de a 

equipe de gerenciamento abordá-lo permite uma melhor visão da gestão da cadeia de 

abastecimento envolvida no projeto. 

É desnecessário destacar a necessária adaptação do modelo proposto a realidade de 

cada empresa construtora e à sua respectiva cadeia de abastecimento. 

GRUPO DE 

PROCESSOS 
PROCESSO 

PROCESSO COM ALTA 
RELAÇÃO COM A GESTÃO 

DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

INTERAÇÃO C/ AGENTES 
 ENVOLVIDOS NO  

PROCESSO PRODUTIVO 

FLUXO DO PROCESSO 

LEGENDA DO FLUXOGRAMA 

O fluxograma de processos exibe apenas as etapas básicas e suas interações.  

Existem muitas outras interações possíveis  
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 Também se deve destacar que no fluxograma há três setas que representam as 

fronteiras do projeto com os diversos agentes envolvidos no processo produtivo da cadeia de 

abastecimento da construção imobiliária.  

 A primeira seta representa a interface com os agentes externos que influenciam no 

escopo do projeto (incorporador, projetistas, clientes compradores, etc.). No lado oposto, a 

segunda seta representa a interface com os fornecedores de materiais e serviços selecionados 

para parcerias de longo prazo que se beneficiarão com as informações geradas no processo de 

gerenciamento das informações do projeto. Por último, observa-se uma terceira seta cujo 

objetivo é apenas representar que as equipes internas envolvidas com a execução do projeto 

também se beneficiam das informações geradas no mesmo processo de gerenciamento. 

 Uma questão essencial é que só é possível disponibilizar as informações além das 

fronteiras do canteiro de obra, beneficiando os elos mais imediatos da cadeia, se já houver 

informações disponíveis dentro dos próprios limites do projeto imobiliário. 

 Também vale realçar que o modelo propõe um fluxo de informações regular apenas 

para alguns fornecedores, justamente aqueles previamente selecionados para alianças de longo 

prazo. 

 O modo generalista com que o modelo é apresentado justifica-se pela enorme 

diversidade de fornecedores de materiais e serviços que compõem a cadeia de abastecimento 

da construção civil imobiliária.   

 A tabela abaixo, complementar ao fluxograma acima, apresenta as entradas, 

ferramentas e técnicas de processamento, bem como as saídas de cada um dos processos 

selecionados. Seu objetivo é detalhar quais informações devem ser transmitidas em cada um 

dos processos, ao mesmo tempo em que apresentam as possíveis ferramentas ou técnicas de 

processamento adequadas para esse fim. 

  

Tabela 3.1 – Entradas, ferramentas e técnicas de processamento, bem como as saídas dos processos de 

gerenciamento de informações de projeto imobiliário 
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DESENVOLVOLVIMENTO DO 

ESCOPO 

DO PROJETO 

.1 Projeto de arquitetura, 
memorial descritivo, 
especificações de acabamento, 
projetos de instalações, 

contratos; 
.2 Fatores ambientais da 
empresa; 
.3 Ativos de processos 
organizacionais. 

.1 Metodologia de 
Gerenciamento de projetos; 
.2 Sistemas de Informações 
(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.3 Opinião especializada. 

.1 Escopo do projeto e seus 
anexos. 
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CRIAÇÃO DA  EAP  

(ESTRUTURA ANÁLÍTICA DO 

PROJETO) 

.1 Fatores ambientais da 
empresa 
.2 Ativos de processos 
organizacionais 
.3 Escopo do Projeto (e anexos); 
.4 Solicitações de mudanças, 

aprovadas.  

.1 Opinião especializada; 

.2 Modelos, formulários e 

normas; 
.3 Sistemas de informações; 
.4 Análise do projeto 
imobiliário; 
.5 Visita técnica ao local. 
.6 Escolha das técnicas 

construtivas; 
.7 Decomposição de tarefas. 

.1 Publicação no software de 

controle de documentos o 
escopo do projeto; 
.2 Estrutura Analítica do 

Projeto; 
.3 Dicionário da EAP; 
4. Mudanças solicitadas.  

 

 

DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES 

.1 Fatores ambientais da 
empresa 
.2 Ativos de processos 
organizacionais 
.3 Escopo do Projeto (e anexos); 
.4 EAP; 
.5 Dicionário da EAP; 
.6 Solicitações de mudanças 

aprovadas.  

.1 Decomposição de tarefas; 

.2 EAP dos projetos 
anteriores; 
.3 Planejamento em ondas 
sucessivas; 
.4 Opinião dos especialistas.  

 

.1 Lista de atividades 

.2 Definição dos atributos das 

atividades; 
.3 Definição dos marcos e 
segregação das atividades. 

 

SEQUENCIAMENTO DAS 

ATIVIDADES 

 

.1 Declaração de Escopo do 

Projeto (e anexos); 
.2 Lista de atividades; 
.3 Tabela de atributos das 
atividades; 
.4 Solicitações de mudanças 

aprovadas.  

.1 Modelos de rede do 
cronograma; 
.2 Determinação dos 

predecessores. 
 

.1 Rede do cronograma; 

.2 Lista de atividades 
(atualizações); 

.3 Atributos das atividades 
(atualizações); 
4. Mudanças solicitadas.  

 

 

ESTIMATIVA DE RECURSOS 

 

.1 Fatores ambientais da 
empresa; 
.2 Ativos de processos 
organizacionias; 
.3 Lista de atividades; 
.4 Tabela de atributos das 
atividades; 
.4 Disponibilidade de recursos.  

.1 Opinião especializada; 

.2 Escolha das técnicas 

construtivas; 
3. Tabelas de estimativas de 
custos de engenharia (CUB, 
SINAPE, etc.); 
.4 ERP. 
 

.1 Relação de recursos 
necessários às atividades; 

.2 Atributos das atividades 
(atualizações); 
3. Mudanças solicitadas.  

 

ELABORAÇÃO DO LAYOUT 

DO CANTEIRO DE OBRAS 

.1 Projetos de arquitetura, 
fundação, formas estruturais; 
.2 Relatório de Visita Técnica.. 

.1 Opinião especializada; 

.2 Estudo dos tempos e 
movimentos. 

.1 Plantas do layout do 
canteiro de obras 

ESTIMATIVA DE DURAÇÃO 

DE ATIVIDADE 

.1 Fatores ambientais da 
empresa; 
.2 Ativos de processos 
organizacionias; 
.3 Declaração de escopo e 

anexos; 
.4 Lista de atividades; 
.5 Tabela de atributos das 
atividades; 
.6 Relação de recursos 
necessários às atividades; 
.7 Calendário de recursos; 

.8 Estimativa de custos das 
atividades. 

.1 Opinião especializada; 

.2 Técnicas de estimativas de 

tempo; 
.3 Análise das reservas. 

 

.1 Estimativa de duração das 

atividades; 
.2 Atributos das atividades 
(atualizações). 

FORMAÇÃO DOS PACOTES 

DAS ATIVIDADES 

.1 Fatores ambientais da 
empresa; 
2 Ativos de processos 
organizacionias; 
.3 EAP; 
.4 Diconário da EAP; 
.5 Solicitações de mudanças 

aprovadas. 

.1 Opinião especializada; 

.2 Escolha das técnicas 

construtivas; 
.3 .3 Sistemas de 
informações. 

.1 Lista de pacotes de 
atividades; 
.2 Lista de atividades 
(atualizações); 
.3 Atributos das atividades 
(atualizações); 
.4 EAP (Atualizações) 
5. Mudanças solicitadas.  

 

 

DESENVOLVIMENTO DO 

CRONOGRAMA 

.1 Ativos de processos 
organizacionias; 
.2 Declaração de escopo e 
anexos; 
.3 Lista de atividades; 
.4 Tabela de atributos das 
atividades; 
.5 Diagrama de rede do 
cronograma do projeto 
.6 Relação de recursos 
necessários às atividades; 
.7 Calendário de recursos; 
.8 Estimativa de duração das 

atividades; 
.9 Plantas de layout do canteiro  
de obras. 
 

.1 Análise da rede do 
cronograma; 
.2 Método do caminho crítico; 
.3 Compreensão do 
cornograma; 
.4 Análise do cenário do tipo 
“e se?”; 

.5 Nivelamento de recursos; 

.6 Método da cadeia crítica; 

.7 ERP, Software de 
gerenciamento de projetos; 
.8 Aplicação de calendário; 
9. Ajustes de antecipações e 

atrasos; 
.10 Modelo de cronograma. 

.1 Cronograma do projeto 
imobiliário (obra e atividades 

complementares; 
.2 Relação de recursos 
necessários às atividades 
(atualizações); 
.3 Atributos das atividades 
(atualizações); 
.4 Calendário do projeto 
(atualizações); 
.5 Mudanças solicitadas.  

 

 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS 

.1 Fatores ambientais da 
empresa; 
.2 Ativos de processos 
organizacionais; 
.3 Declaração de escopo e 

anexos; 
.4 EAP; 
.5 Dicionário da EAP. 

.1 Opinião especializada; 

.2 Método da composição 
analítica de custos de 
serviços de construção; 
.3 Estimativa análoga; 

.4 Determinar os valores de 
custos dos recursos; 
.6 Estimativa paramétrica; 

.7 ERP e software de 
gerenciamento projetos; 
.8 Análise de propostas e 
cotações de fornecedores; 
.9 Análise das reservas); 

.1 Composições analíticas de 

custos das atividades; 
.2 Detalhes que dão suporte à 

estimativa de custos da 
atividade; 
.3 Mudanças solicitadas. 
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ORÇAMENTAÇÃO 

.1 Declaração de escopo e 

anexos; 
.2 EAP ; 
.3 Dicionário da EAP; 
.4 Tabela de pacotes de 
atividades; 
.5 Composição análitica de 

custos das atividades; 
.6 Detalhes que dão suporte à 

estimativa de custos da 
atividade; 
.7 Cronograma da obra (do 
projeto) 
.8 Calendário de recursos; 
.9 Análise de propostas e 
cotações de fornecedores; 
.10 Contratos de fornecimentos 
(se houver). 

.1 Agregação de custos; 

.2 Avaliação dos custos por 
pacotes de atividades; 
.3 Análise das reservas; 
.4 Estimativa paramétrica; 
.5 Reconciliação dos limites 

dos recursos financeiros 
disponibilizados (fluxo de 
caixa disponibilizado). 
 

.1 Orçamento da obra e 

complementos (projeto 
imobiliário) 

.2 Necessidade de recursos 
financeiros esperados; 
.3 Mudanças solicitadas.  
 

 

 

 

DE RH 

.1 Fatores ambientais da 
empresa; 
.2 Ativos de processos 
organizacionais; 
.3 EAP; 
.4 Dicionário da EAP; 

.5 Tabelas de pacotes de 
atividades; 
.6 Composição análítica de 
custos das atividades; 
.7 Detalhes que dão suporte à 

estimativa de custos da 
atividade; 
.8 Cronograma da obra (do 
projeto) 
.9 Calendário de recursos; 

.1 Modelos anteriores de 
tabelas de mão de obra; 
.2 Cálculos dos encargos 
sociais sobre a MDO;  
.3 Tabelas oficiais de valores 
de mão de obra de 
construção (sindicatos); 

.4 ERP e software de 
gerenciamento de projetos; 

 

.1 Tabela de mão de obra 

(custos e quantidades) 
.2 Composição análitica de 
custos das atividades 
(atualizações); 
.3 Detalhes que dão suporte à 
estimativa de custos da 
atividade (atualizações). 

 

 

PLANEJAMENTO DA 

QUALIDADE 

.1 Fatores ambientais da 
empresa; 
.2 Ativos de processos 
organizacionais; 
.3 Declaração de escopo e seus 

anexos. 

.1 Opinião especializada; 

.2 Análise “custo-benefício”; 

.3 Benchmarking; 

.4 Modelos anteriores 
(PQOs, Planilhas, etc.). 

.1 PQO (Plano de Qualidade 
da Obra) 
.2 Planilha: Objetivos, Metas 
e Indicadores da Qualidade 
(equipes internas e 
fornecedores) 
.3 Planos de auditorias da 
qualidade. 

 

PLANEJAMENTO DA 

COMUNICAÇÃO 

.1 Fatores ambientais da 
empresa; 
.2 Ativos de processos 
organizacionais; 
.3 Declaração de escopo do 
projeto e seus anexos; 

 

.1 Análise dos requisitos de 
comunicação; 

.2 ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos; 
.3 Modelos, formulários e 

normas 

.1 Plano de comunicação da 
obra; 
.2 Relatórios de 
gerenciamento dos 
fornecedores parceiros.  

 

 

PLANEJAMENTO DE 

COMPRAS E AQUISIÇÕES 

.1 Fatores ambientais da 
empresa; 
.2 Ativos de processos 
organizacionais; 
.3 Declaração de escopo do 

projeto e seus anexos; 
.4 EAP; 
.5 Dicionário da EAP; 

.6 Tabelas de pacotes de 
atividades; 

.1 Opinião especializada; 

.2 Análise de fazer ou 

contratar; 
.3 Modelos anteriores de 
contratos de fornecimento; 
.4 ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos. 

.1 MRP do projeto (obra); 

.2 Decisões de fazer ou 

contratar; 
.3  Definição das 

necessidades dos 
fornecedores parceiros do 
projeto; 
.4 Mudanças aprovadas. 

 

 

PLANEJAMENTO DAS 

CONTRATAÇÕES 

.1 Fatores ambientais da 
empresa; 
.2 Ativos de processos organiz. 
.3 Dec escopo projeto e anexos; 
.4 EAP c/ dicionário; 

.5 Tabelas de pacotes de 
atividades; 
.6 Composição análitica de 
custos das atividades c/ 
detalhes; 
.7 Cronograma da obra (do 
projeto) 
.8 Calendário de recursos; 

.9 MRP do projeto (obra); 

.10 Decisões de fazer ou 
contratar; 
.11 Definição das necessidades 
dos fornecedores parceiros do 
projeto; 
.12 Relatórios de 

gerenciamentos dos 
fornecedores parceiros. 
.13 Planilha: Objetivos, Metas e 
Indic. da Qualidade 
(fornecedores) 
.14 Mudanças aprovadas. 

.1 Opinião especializada; 

.2 Modelos anteriores de 
contratos de fornecimento; 
.3 ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos. 

 

.1 Modelos de Contratos de 
fornecimento; 
.2 Requisitos de avaliação 

dos contratos; 
.3 Plano de comunicação dos 

contratos (fluxo de 
informação principal e fluxo 
de informação secundário). 
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ORIENTAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DA 

EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

.1 Ações corretivas e preventivas 
aprovadas; 
.2 Solicitações de mudanças 
aprovadas; 
.3 Reparo de defeitos, 
aprovados. 

.1 Metodologia de 
Gerenciamento de projetos; 
.2 Sistemas de Informações 
(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.3 Opinião especializada. 

.1 Entrega dos serviços 
executados; 
.2 Mudanças solicitadas; 
.3 Ações corretivas e 

preventivas implantadas; 
.4 Reparo de defeitos 
executados; 
.5 Informações sobre o 
desempenho do trabalho. 
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GARANTIA DA QUALIDADE 

DOS SUPRIMENTOS 

.1 PQO ( Plano de Qualidade da 
Obra); 
.2 Planilha de objetivos, metas e 
indicadores da qualidade; 
.3 Solicitações de mudanças 

aprovadas; 
.4 Relatórios de medições; 
.5 Ações corretivas e preventivas 
implantadas; 
.6 Reparo de defeito implantado. 

.1 Ferramentas e técnicas de 
gestão da qualidade; 

.2 Auditorias da qualidade.. 

.1 Mudanças solicitadas; 

.2 Ações corretivas e 
preventivas implantadas; 

 

SOLICITAÇÃO DE 

RESPOSTAS DOS 

FORNECEDORES 

.1 Ativos de processos 
organizacioais; 
.2 MRP do Projeto (obra); 
.3 Documentos de aquisição. 

.1 Reuniões; 

.2 Sistemas de Informações 

(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos). 

.1 Lista dos fornecedores 
parceiros de longo prazo; 
.2 Mapas de cotação e 
propostas. 

 

SELEÇÃO DE 

FORNECEDORES 

 

.1 Ativos de processos 
organizacioais; 
.2 MRP do Projeto (obra); 
.3 Critérios de avaliação; 
.4 Documentos de aquisição; 
.5 Mapas de cotação e 
propostas; 
.6 Lista dos fornecedores 
parceiros de longo prazo. 

.1 Sistema de Ponderação; 

.2 Estimativas 
independentes; 
.3 Sistema de triagem; 
.4 Negociação do contrato 
.5 Opinião especializada; 
.6 Técnicas de avaliação de 

propostas. 

.1 Fornecedores 
selecionados; 
.2 Contratos ou Autorizações 

de Fornecimento; 
.3 Plano de Gerenciamento 
de contratos (apenas para 
alguns casos) 
.4 Disponibilidade de 
recursos (atualizações); 
.5 Mudanças solicitadas. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

 

.1 Plano de comunicação da 
obra; 
.2 Planos de gerenciamento dos 
fornecedores parceiros.  

 

.1 Habilidades de 
comunicação; 
.2 Sistemas de Informações 

(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.3 Webportal; 
.4 Outros métodos de 
distribuição da informação. 
 

 

.1 Ativos de processos 
organizacionais; 
.2 Relatórios específicos para 
cada contrato de fornecedor 
parceiro. 
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MONITORAMENTO E 

CONTROLE DO TRABALHO 

DO PROJETO 

.1 Informações sobre o 

desempenho dos trabalhos.  
.1 Metodologia de 
Gerenciamento de projetos; 
.2 Sistemas de Informações 

(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.3 Técnicas de medição de 
serviços de construção civil; 
.4 Opinião especializada. 

.1 Relatórios de medições 
físicas de obras executadas; 
.2 Ações preventivas e 
corretivas; 
.3 Reparo de defeitos 
solicitados; 
.4 Mudanças solicitadas. 
 

 

 

CONTROLE INTEGRADO DA 

MUDANÇA 

 

.1 Mudanças solicitadas; 

.2 Relatórios de medições físicas 

de obras executadas; 
.2 Ações preventivas e 

corretivas; 
.3 Reparo de defeitos 
solicitados; 
.4 Entregas de serviços 

executados. 

.1 Metodologia de 
Gerenciamento de projetos; 
.2 Sistemas de Informações 

(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.3 Opinião especializada. 

.1 Solicitação de mudanças 

aprovadas; 
.2 Solicitação de mudanças 

rejeitadas; 
.3 Ações preventivas e 
corretivas aprovadas; 
.4 Reparo de defeitos 
aprovados 
.5 Reparo de defeitos 
validado (aceito); 
.6 Entrega de serviços 
executados e validados 
(aceitos). 

 

VERIFICAÇÃO E CONTROLE 

DO ESCOPO 

.1 Declaração de Escopo do 
projeto e seus anexos; 
.2 EAP; 
.3 Dicionário da EAP; 
.4 Entrega de serviços 

executados; 
.5 Relatórios de desempenho; 
.6 Solicitações de mudanças 
.7 Informações sobre o 
desempenho dos trabalhos. 

.1 Inspeções no local; 

.2 FVS – Ficha de verificação 
dos serviços; 

.3 Sistema de controle de 
mudanças; 
.4 Análise da variação; 

.5 Replanejamento. 

.1 Entrega de serviços 
executados aceitos; 
.2 Novas mudanças 

solicitadas; 
.3 Ações corretivas 

recomendadas;; 
.4 Declaração do escopo e 
seus anexos (atualizações);; 
.5 EAP (ãtualizações); 
.6 Dicionário da EAP 
(Atualizações); 
.7 Ações corretivas 

recomendadas; 
.8 Ativos de processos 
organizacionais 
(atualizações). 

 

CONTROLE DO 

CRONOGRAMA 

.1 Cronograma do projeto 
imobiliário (obra e atividades 

complementares; 
.2 Relatórios de desempenho; 
.3 Relatórios de medições de 
serviços executados; 
.4 Solicitações de mudanças 
aprovadas. 

.1 Sistemas de Informações 

(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.2 Análise da variação; 
.3 Gráficos de comparação do 

cronograma previsto versus 
cronograma realizado. 
 

.1 Cronograma do projeto 
(atualizações); 
.2 Mudanças solicitadas; 
.3 Ações corretivas 

recomendadas; 
.4 Ativos de processos 
organizacionais 
(atualizações); 
.5 EAP (atualizações) 
.6 Dicionário da EAP 
(atualizações). 



Capítulo 3   Modelo Proposto 

43 

 

 

Fonte: Adaptado PMBOK, (2004). 

 

3.2.1 Grupo de Processo de Iniciação 

 

Como pode ser observado no fluxograma e na tabela acima, o grupo de processos de 

iniciação é constituído pelo processo que permite formalmente o início de determinado 

empreendimento imobiliário (desenvolver o escopo do projeto).  
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CONTROLE DOS CUSTOS 

.1 Orçamento da obra e 

complementos (projeto 
imobiliário); 
.2 Relatórios de desempenho; 
.3 Relatórios de medições de 
serviços executados; 
.4 Solicitações de mudanças 

aprovadas. 
 

 

.1 Sistemas de Informações 

(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.2 Análise da variação 
.3 Gráficos de comparação do 

custo previsto versus custo 
realizado. 
.4 Gerenciamento das 
variações. 

.1 Orçamento da obra e 

complementos; 
.2 Mudanças solicitadas; 
.3 Ações corretivas 
recomendadas; 
.4 Ativos de processos 
organizacionais. 

 
 

 

 

 

CONTROLE DA QUALIDADE 

CONTROLE DA QUALIDADE 

.1 PQO – Plano de Qualidade da 

Obra 
.2 Planilha Objetivos, Metas e 
Indicadores da Qualidade; 
.3 Planos de auditorias da 
qualidade; 
.4 FVS – Ficha de Verificação de 
Serviços; 

.5 Ativos de processos 
organizacionais; 
.6 Solicitações de mudanças 

aprovadas; 
.7 Entregas de serviços 

executados. 

.1 Sistemas de Informações 

(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.2 Análise da variação 
.3 Gráficos de comparação do 
custo previsto versus custo 
realizado. 
.4 Gerenciamento das 
variações. 

 

.1 Orçamento da obra e 

complementos; 
.2 Mudanças solicitadas; 
.3 Ações corretivas 

recomendadas; 
.4 Ativos de processos 
organizacionais. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GERENCIAMENTO DA  

EQUIPE DO PROJETO 

.1 Ativos de processos 
organizacionais; 
.2 Relação do pessoal e suas 
equipes; 
.3 Relatórios de desempenho; 
.4 Relatórios de medições de 
serviços executados. 

.1 Sistemas de Informações 
(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.2 Análise da variação 
.3 Gráficos de comparação do 

desempenho previsto versus 
desempenho de custo 
realizado. 
.4 Gerenciamento das 
variações. 

.1 Novas mudanças 
solicitadas; 
.2 Ações corretivas e 

preventivas recomendadas; 
.3 Ativos de processos 
organizacionais 
(atualizações).  

 

 

 

RELATÓRIO DE 

DESEMPENHO 

.1 Relatórios de desempenho; 

.2 Relatórios de medições de 
serviços executados; 
.3 Previsões de termino; 
.4 Medições dos indicadores da 

qualidade; 
.5 Solicitação de mudanças 
aprovadas; 
.6 Entregas de serviços 

executados. 

.1 Sistemas de Informações 
(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.2 Análise da variação 
.3 Gráficos de comparação do 

desempenho previsto versus 
desempenho realizado. 
.4 Gerenciamento das 
variações; 

.5 Ferramentas para 
elaboração dos relatórios. 

.1 Relatórios de 
desempenho; 
.2 Previsões; 
.3. Mudanças solicitadas; 
.4 Ações corretivas 

recomendadas; 
.5 Ativos e processos 
organizacionais. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE 

CONTRATOS 

.1 Contratos e/ou Autorizações 

de Fornecimento; 
.2 Plano de Gerenciamento de 
contratos (apenas para alguns 
casos); 
.3 Relatórios de desempenho; 
.4 Solicitação de mudança 
aprovada. 

.1 Sistemas de Informações 

(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.2 Análise de desempenho; 
.3 Gráficos de comparação do 
desempenho previsto versus 
desempenho realizado. 
.4 Inspeções e auditorias; 

.5 Sistemas de pagamento; 

.6 Webportal.. 

.1 Documentação do 

contrato; 
.2 Novas mudanças 

solicitadas; 
.3 Ações corretivas 
recomendadas; 
.4 Ativos de processos 
organizacionais; 
.5 MRP (atualizações). 
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ENCERRAMENTO DO 

PROJETO 

.1 Documentação do contrato; 

.2 Fatores ambientais da 
empresa; 
.3 Ativos de processos 
organizacionais; 
.4 Relatórios de desempenho; 
.5 Entregas de serviços 
executados. 

.1 Metodologia de 
gerenciamento de projetos; 
.2 Sistemas de Informações 

(ERP, software de 
gerenciamento de projetos, 
software de gerenciamento 
de documentos); 
.3 Opinião especializada. 

.1 Procedimento de 
encerramento do projeto ; 
.2 Procedimentos para 
encerramentos dos contratos 
de fornecimento; 
.3 Entregas das unidades; 
.4 Ativos de processos 
organizacionais.  

ENCERRAMENTO DO 

CONTRATO 

.1 Plano de gerenciamento do 
contrato; 
.2 Documentação do contrato; 

.3 Procedimento de 
encerramento do contrato.. 

.1 Auditorias e conferências; 

.2 Técnica das lições 
aprendidas. 
.3 Procedimentos de 
arquivamento. 

.1 Contratos encerrados; 

.2 Ativos de processos 
organizacionais 
(atualizações). 
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A maior parte desse processo está fora do escopo que será gerenciado, ou seja, na 

prática, há uma boa parte do trabalho de desenvolver o escopo que corresponde às influências 

do incorporador/empreendedor, dos projetistas, dos compradores, agentes fiscalizadores, 

dentre outros agentes envolvidos. 

Segundo o PMBOK (2004), às vezes o grupo de processos de iniciação pode tornar os 

limites dos projetos menos evidentes. No caso específicos da construção civil voltada para o 

mercado imobiliário, isso representa o desenvolvimento dos projetos complementares e das 

especificações à medida que o gerenciamento do projeto avança no tempo.  

No processo de desenvolvimento do escopo do projeto, os elementos de entrada que 

merecem destaque na gestão da cadeia de abastecimento são: 

• Projeto de arquitetura, memorial descritivo, especificações de acabamento, 

projetos de instalações, contratos: São os documentos do projeto imobiliário 

fundamentais para a identificação de quais materiais e serviços serão necessários 

durante o processo produtivo. Definem o que será entregue ao final da 

construção. 

• Fatores ambientais da empresa: Segundo o PMBOK (2004), durante o 

desenvolvimento do escopo do projeto devem ser considerados todos e 

quaisquer sistemas e fatores ambientais da empresa que cercam e influenciam o 

sucesso do projeto. Alguns deles devem ser utilizados na gestão de projetos 

imobiliários que dizem respeito diretamente à geração de informações para a 

cadeia de abastecimento, dentre os quais destacam-se: 

. Cultura e estrutura organizacional ou da empresa, especialmente a 

formalidade do processo decisório e a estrutura formal voltada para o 

gerenciamento de projeto. No presente modelo, sugere-se, no mínimo, uma 

estrutura matricial que enxergue a figura do gerente do projeto. 

. Normas governamentais ou do setor, cumprimento das exigências 

legais, especialmente dos programas formais a que o projeto de construção irá 

aderir, como, por exemplo programa de controle de resíduos sólidos, 

cumprimentos das normas técnicas para matérias-primas utilizadas, certificação 

de matérias–primas, como madeira, dentre outros exemplos. Todas essas normas 

deverão ser respeitadas também pelos fornecedores de materiais e serviços. 

. Infraestrutura, especialmente equipamentos e instalações que serão 

disponibilizados, em especial aqueles destinados ao transporte vertical. 
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. Recursos humanos – equipe que estará envolvida diretamente com os 

fornecedores do projeto, principalmente com a definição do Gerente do Projeto. 

• Ativos de processos organizacionais: Espera-se que toda empresa construtora 

envolvida com projetos imobiliários tenha políticas, procedimentos, planos e 

diretrizes formais e informais de fornecimento, cujos efeitos devem ser 

considerados na elaboração do escopo do projeto. Também são considerados 

ativos de processos organizacionais o aprendizado e o conhecimento das 

construtoras, obtidos em projetos anteriores, como, por exemplo, cronogramas 

terminados, EAP de projetos anteriores, modelo de contratos de fornecimento, 

indicadores de desempenho de contratos de fornecimento anteriores, dentre 

outros dados históricos (PMBOK, 2004). Para a implantação do modelo 

proposto, devem ser considerados especificamente: 

. Procedimentos Operacionais (POs). 

. Procedimento de Execução de Serviços (PES). 

. Procedimento para o recebimento de materiais.  

. Procedimento de verificação dos serviços executados (podendo usar 

controle estatístico). 

. Critérios de avaliação de medição e desempenho. 

. Modelo de Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e do diagrama de 

rede do cronograma do projeto. 

. Definição dos meios formais de comunicação, como, por exemplo, 

uso de e-mails, webportal, e grupos de discussões. 

. Procedimento específico para o encerramento do projeto. 

. Procedimentos para controles financeiros, como, por exemplo, 

conferências, alçadas de contratações e cláusulas contratuais-padrão. 

. Procedimentos de gerenciamento de Planos de Ações (PAs). 

. Procedimentos de controle de mudanças no projeto, inclusive 

relatórios formais de notificação aos fornecedores. 

Também se observa na tabela acima que no processo de desenvolvimento do escopo 

são propostas as seguintes técnicas e ferramentas de processamento:  

 Metodologia de gerenciamento de projetos: Uma metodologia de gerenciamento 

de projetos define um conjunto de grupos de processos de gerenciamento de 

projetos, seus processos relacionados e as funções de controle relacionadas, que 
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são consolidados e combinados para formar um todo unificado funcional 

(PMBOK, 2004). 

 Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) disponível: No caso específico 

para o modelo proposto, são ferramentas fundamentais o ERP (Enterprise 

Resource Planning), o sistema de apoio para o gerenciamento de documentos, e 

o uso de webportais. Como útil, mas não considerado essencial há o uso de 

etiquetas de radiofrequência e outros hardware portáteis usados para 

comunicação dentro do canteiro de obras.  

 Opinião especializada: A opinião especializada é frequentemente usada para 

avaliar as entradas necessárias, os processamentos e as saídas de cada processo 

de gerenciamento de projetos. Essa opinião especializada é aplicada a qualquer 

detalhe técnico e de gerenciamento durante a execução dos processos. Ela pode 

ser oferecida por qualquer grupo ou pessoa com conhecimento ou treinamento 

especializado e está disponível a partir de diversas fontes (da própria 

organização, por meio de consultores, projetistas, associações profissionais e 

técnicas, entre outras fontes) 

Já como saída do processo, existe o escopo desenvolvido. Ele deverá conter, no 

mínimo, as seguintes decisões e providências relacionadas com a gestão dos contratos de 

fornecimento: 

• Publicação, no software de controle de documentos, do projeto de arquitetura, 

memorial descritivo, especificações de acabamento, projetos de instalações, 

contratos e do próprio Termo de Abertura (relatório-resumo). 

• Estrutura organizacional formal do projeto (matricial ou voltada para projetos). 

• Definição do Gerente do Projeto. 

• Relação das obrigações legais que devem ser tratadas com mais atenção pela 

equipe de projeto (Normas da ABNT para o fornecimento de matérias-primas; 

exigências ambientais para o fornecimento de matérias-primas in natura, como 

areia e madeira; normas de certificação da empresa construtora; Controle de 

Resíduos Sólidos; PCMAT (Programa de Condições de Meio Ambiente de 

Trabalho); PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). 

• Datas de aprovação e renovação dos projetos legais pelos órgãos fiscalizadores 

(Prefeitura, CPRH, Corpo de Bombeiros, etc.), destacando-se aqueles que devem 

ser gerenciados por fornecedores (subcontratados), como, por exemplo, os 
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projetos relacionados com as instalações elétricas, hidros-sanitárias e de combate 

a incêndio.  

• Equipamentos que serão necessários para a execução do projeto. 

• Eleição da equipe envolvida com o projeto. 

• Cadastramento do projeto imobiliário no ERP da empresa. 

• Início das atividades disponibilizadas no webportal para o fornecedor já 

contratado, se houver. 

• Início do portal de relacionamento ou grupo de discussão, caso seja adotado para 

o projeto em questão. 

• Relação dos Procedimentos Operacionais (POs) da empresa que deverão ser 

adotados no projeto em questão, destacando-se aqueles relacionados com o 

trabalho dos fornecedores e subcontratados. 

• Relação dos Procedimentos de Execução de Serviços (PES) da empresa que 

deverão ser adotados no projeto em questão, destacando-se aqueles relacionados 

com o trabalho dos fornecedores e subcontratados. 

• Critérios de avaliação de fornecedores, quanto aos padrões de qualidade, 

cumprimento de cronogramas e controle do desempenho relacionado com os 

riscos previstos.  

• Critérios de avaliações de medição e desempenho do projeto, por exemplo, se 

será o mesmo adotado pelo agente financeiro envolvido na obra ou se haverá 

múltiplos critérios de medição. 

• Modelo de Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e do diagrama de rede do 

cronograma que deverá ser usado no projeto. 

• Procedimento Operacional para o encerramento do projeto, especialmente a 

entrega do produto para os compradores finais dos imóveis. 

• Definição do prazo de conclusão do projeto (o cronograma deverá sempre ser 

montado com a restrição do prazo final do projeto). 

• Definição dos grandes marcos físicos para o cronograma de execução dos 

serviços. 

• Procedimentos de controles financeiros, como, por exemplo, conferências, 

alçadas de contratações, códigos de contabilização de centros de custo. 

• Cláusulas contratuais-padrão que deverão ser respeitadas nas contratações dos 

fornecedores e subcontrutores. 
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• Procedimentos para o gerenciamento de Planos de Ação (PAs) – preventivos e 

corretivos. 

• Procedimento específico para o controle das mudanças no projeto, inclusive 

meios para informar os fornecedores. 

Posteriormente, o desenvolvimento do escopo é complementado com o processo de 

criação da EAP (grupo de PLANEJAMENTO), em que são desenvolvidas as atividades que 

efetivamente serão executadas no projeto, dentre elas as que serão entregues aos fornecedores 

de materiais e serviços. Segundo o PMBOK (2004), é a própria EAP que organiza e define o 

escopo final do projeto. 

  

3.2.2 Grupo de Processo de Planejamento 

 

Pode-se observar no fluxograma acima (Figura 3.2) o processo de planejar 

contratações. Na prática, esse processo representa a previsão de todos os relacionamentos com 

fornecedores diretos do projeto imobiliário. É ele que finaliza o processo de planejamento da 

gestão da cadeia de suprimentos que será envolvida na obra. Entretanto, já foi visto 

anteriormente, é preciso que todos os outros processos do grupo de planejamento estejam 

concluídos para que ele possa ser realizado com sucesso. 

Já o processo de criação da EAP, além de representar o desenvolvimento final do 

escopo do projeto, contribui e completa os processos de definição das atividades e 

sequenciamento das atividades. Por sua vez, os elementos de entrada, processamento ou saída 

que se destacam são: 

• Solicitações de mudanças aprovadas: As mudanças solicitadas no escopo do 

projeto – mudanças de projetos de arquitetura, instalações, especificações de 

acabamento, prazos, etc. - podem ser geradas a partir do processo “Criar EAP” 

(não por acaso, exatamente a parti do grupo de processos de planejamento), e 

são processadas e materializadas na prática com a mudança das atividades 

previstas na EAP. Somente após alterada a EAP é que a informação é re-

disponibilizada para os fornecedores membros da cadeia de abastecimento 

envolvida no projeto. Segundo o PMBOK (2004), essas mudanças de escopo 

são frequentemente identificadas e aprovadas enquanto o trabalho do projeto 

está em andamento. 

• Modelos, formulários e normas: Os modelos podem incluir modelos de 

Estruturas Analíticas do Projeto (EAP), ou outros modelos usados em 
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empreendimentos anteriores da empresa, relatórios anteriores, registros de 

lições aprendidas de projetos imobiliários anteriores, dentre outros 

documentos. 

• Análise do projeto imobiliário: Para a construção da EAP do projeto 

imobiliário, devem ser analisados profundamente todos os dados disponíveis, 

isto é, o escopo preliminar do projeto, contratos, plantas de arquitetura, 

instalações, estrutura, especificações de acabamento, memorial descritivo, 

quadros de áreas e outros quadros exigidos pela ABNT, dentre outros 

documentos. Dias (2005) sugere uma leitura cuidadosa, bem como uma análise 

conscenciosa para cada parágrafo, linha ou palavra do texto, pois a adequada 

interpretação dos documentos pode traduzir-se em economia ou gasto 

excessivo. Numa visão mais ampliada, esse levantamento irá traduzir boa parte 

do desempenho futuro do fluxo de informações que alimentará a cadeia de 

abastecimento envolvida com o projeto. 

• Visita técnica ao local: Complementando a minuciosa análise do escopo 

preliminar e dos demais documentos (plantas, especificações, etc.), é de 

fundamental importância que o gerente do projeto, envolvido com o processo 

de planejamento do projeto, realize uma visita técnica ao local de realização 

dos serviços. As informações desse levantamento serão utilizadas no momento 

da elaboração do layout do canteiro de obras, o que, por sua vez, irá definir a 

forma como os fornecedores abastecerão o empreendimento, suas 

movimentações internas de materiais e equipamentos, número de “docas” 

disponíveis, número de depósitos disponíveis, dentre outros itens.  

• Mudanças solicitadas: Alguns processos, a exemplo da criação da EAP, podem 

apresentar como saída novas solicitações de mudanças (projetos de arquitetura, 

instalações, cronogramas de execução, especificações de materiais, etc.). Se 

aprovadas, as mudanças serão re-planejadas a partir do processo de criação da 

EAP. Em seguida, tais informações são disponibilizadas, por meio dos 

relatórios predefinidos para cada fornecedor parceiro, envolvido com o projeto. 

• Planejamento em ondas sucessivas: O termo refere-se ao detalhamento 

progressivo do planejamento do projeto, que ocorre de maneira iterativa e 

contínua (PMBOCK, 2004). 

• Definição dos atributos da atividades: As informações necessárias à gestão das 

atividades são representadas pelas características (atributos) de cada atividade 
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específica. Assim, definir os atributos das atividades significa definir, para 

cada uma das atividades: 

 Código.  

 Descrição da atividade. 

 Atividades predecessoras. 

 Composição de custo. 

 Recursos necessários (mão de obra; matéria-prima). 

 Pode-se também definir a pessoa ou equipe responsável pela tarefa. 

• Definição dos marcos e segregação das atividades: As atividades são divididas 

por marcos físicos que facilitam o gerenciamento dos serviços que serão 

executados na obra, especialmente suas medições físicas. Muitas das liberações 

de pagamentos a fornecedores estão necessariamente vinculadas ao 

cumprimento dos serviços definidos nesses marcos físicos. 

• Listas de Atividades: Geralmente se usa a lista de tarefas dentro da própria 

EAP. 

Também se deve destacar que, devido ao alto grau de complexidade (quantidade de tarefas, 

interligações, etc.) que envolve os projetos imobiliários, geralmente os modelos de redes se 

tornam de difícil compreensão. Assim, sugere-se que a determinação dos predecessores 

resultem em novos registros na tabela de atributos das tarefas, e que, na prática, a visualização 

se dê pelo cronograma de tarefas, que contém a representação gráfica das tarefas 

predecessoras, conforme o exemplo abaixo (PMBOK, 2004):  
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Figura 3.3. – Cronograma detalhado com relacionamentos lógicos (PMBOK, 2004) 

 

Por sua vez, também como processo do grupo de planejamento, tem-se o processo de 

desenvolvimento do cronograma. É desnecessário destacar a importância do cronograma de 

execução dos serviços para os fornecedores envolvidos com o projeto. 

O cronograma da obra é a representação gráfica do plano de execução da obra e deve 

cobrir todas as fases de execução, desde a mobilização, passando por todas as atividades 

previstas no projeto, até a desmobilização (Dias, 2005). O cronograma será sempre a 

referência de tempo para o fornecimento de insumos e serviços.  

 Entretanto, para viabilizá-lo, é necessária, antes dos processos de estimativa de 

recursos, a elaboração do layout do canteiro de obras, a estimativa de duração das atividades e 

a formação dos pacotes das atividades.    

O processo de estimativa de recursos disponibiliza a relação de recursos necessários às 

atividades, como, por exemplo: 

• Tempo disponível para a execução das tarefas e do projeto como um 

todo. 

• Recursos de TI necessários (Hardwares; softwares, webportais, dentre 

outros recursos); 
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• Recursos relacionados com a tecnologia de transporte interno 

(movimentação de materiais – horizontal e vertical); 

• Recursos relacionados com a tecnologia de produção (equipamentos 

como aplicadores de massa), buscando-se uma maior mecanização do 

processo produtivo. 

Por sua vez, o processo de elaboração do layout do canteiro de obras disponibiliza as 

plantas que apontarão os locais destinados às “docas”, aos depósitos, aos almoxarifados, às 

áreas para manobras de caminhões e equipamentos pesados, às áreas para equipamentos de 

transporte vertical e horizontal, além das restrições para o sequenciamento dos serviços 

inicialmente planejados.  

Enquanto o processo de estimativa de duração das atividades define os tempos de 

fornecimento de materiais e as datas de realização dos serviços a serem contratados, o 

processo de formação dos pacotes agrupa racionalmente os serviços que podem ser 

executados em conjunto, como forma de maximizar o desempenho da cadeia de suprimentos. 

Um bom exemplo é o fornecimento, em conjunto, da esquadria de alumínio já montada com o 

vidro, o que evita a duplicidade no transporte de material e nos custos de aplicação do 

produto.  

Em seguida, de acordo com o fluxograma do modelo proposto, há os processos de 

estimativa de custos e orçamentação. As estimativas de custos das atividades (composição 

analítica de custos) são usadas na orçamentação, e são os dados mais rudimentares que serão 

levados em conta para a contratação de fornecedores de materiais e serviços. Ela compreende 

o somatório dos gastos efetuados para a realização das tarefas por unidade de produção, 

obedecendo às especificações estabelecidas para o projeto (Dias, 2005).  

Quando o orçamento é distribuído no cronograma do projeto, obtém-se o total de 

recursos financeiros necessários ao longo do tempo de execução da obra. À medida que os 

contratos de fornecimento são efetivamente fechados, as informações sobre necessidades as 

de recursos financeiros são afinadas.  

Já o processo de planejamento de RH é importante para a gestão da cadeia de 

suprimentos, uma vez que define quais tarefas de produção serão destinadas às equipes 

internas e quais deverão ser executadas por fornecedores. A lógica do planejamento é refinada 

com a evolução das decisões de “produzir ou executar”.  

O mesmo raciocínio é usado para os processos de planejamento de qualidade e da 

comunicação, pois sua evolução depende diretamente das decisões de “produzir ou executar”. 

O PQO (Plano de Qualidade da Obra) trata do plano de gerenciamento da qualidade destinado 
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ao próprio empreendimento imobiliário. Muitas definições do PQO são levadas para as 

negociações com os fornecedores, como, por exemplo, as normas técnicas que deverão ser 

cumpridas para o fornecimento de matérias-primas. 

O processo de planejamento da qualidade também contribui com a Planilha Objetivos, 

Metas e Indicadores, a qual fornece o controle do desempenho do projeto quanto à qualidade. 

Nesse momento, são definidos os indicadores da qualidade e desempenho - e suas respectivas 

metas - para os principais fornecedores do projeto. Geralmente são usados para os 

fornecedores, cujo processo tem grande impacto no desempenho da obra como um todo.   

Na prática, os processos de planejamento das contratações, distribuição das 

informações, controle dos contratos e encerramento dos contratos (principais processos de 

interface com os fornecedores), deverão abordar formalmente as questões relacionadas com 

os indicadores de desempenho e qualidade que serão exigidos nas relações de parcerias de 

fornecimento de longo prazo.   

Ainda durante o processo de planejamento da comunicação, serão estudadas as 

primeiras minutas dos relatórios de gerenciamento das relações de fornecimento de longo 

prazo. Esses relatórios são a materialização mais concreta do modelo de fluxo de informação 

centralizado na construtora principal do projeto. É importante que as primeiras negociações 

com os fornecedores já contemplem a apreciação de tais minutas de relatórios, para que os 

mesmos possam alterar e acrescentar informações que aumentem ainda mais o desempenho 

da cadeia. 

Antes de concluir o grupo de processos de planejamento, há o processo de planejar 

compras e aquisições. O ponto alto desse processo é a elaboração do MRP do projeto, que 

consiste na identificação das necessidades específicas de insumos do projeto ao longo da 

execução das tarefas, sendo, assim, uma das principais referências para a contratação de 

fornecedores.  Outro grande desafio desse processo é a definição de quais fornecimentos 

dependerão de parcerias empresariais mais estreitas, voltadas para o longo prazo. De tão 

complexo, esse desafio merece um estudo específico que, obviamente, não é a pretensão do 

presente trabalho. 

Finalmente, encerrando o grupo de processos de planejamento, existe o processo de 

planejar contratações. Como foi dito anteriormente, esse é o principal processo no que diz 

respeito à gestão da cadeia de suprimentos, pois fornece os modelos de contratação de 

fornecimento. 

Modelar a contratação de determinado fornecedor significa estabelecer todos os 

critérios envolvidos na relação de fornecimento (qualidade, desempenho, preço, 
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responsabilidades, tempo de entrega ou execução, quantidades contratadas, formas de 

pagamento, multas por descumprimento, garantias pós-entrega, relatório para fluxo de 

informação estruturado, periodicidade de emissão dos relatórios, dentre outros). 

Devido à diversidade de perfil dos fornecedores e do tipo de material ou serviço 

relacionado, não se deve padronizar o formato de contratação. Pelo contrário, deve-se 

reconhecer a diversidade envolvida na questão e buscar alternativas personalizadas para cada 

caso, visando sempre o menor custo total possível com o maior benefício para a cadeia como 

um todo.  

Evidentemente, o foco deve estar centrado nos materiais e serviços que mais impactam 

nos resultados finais do projeto, sempre na visão do custo total final. Em alguns casos, podem 

até ser estabelecidos contratos de fornecimento com preços de aquisição maiores que os 

praticado no mercado, e, mesmo assim, manter-se o custo total mais baixo, graças as 

economias em outras variáveis do custo total, como, por exemplo, os custos de movimentação 

de materiais e estocagem.  

O processo de planejar contratações também fornece os requisitos de avaliação dos 

contratos, pois esses requisitos serão as bases de negociação e contratação com os 

fornecedores. Também servirão como indicadores de administração dos contratos (controle e 

monitoramento), inclusive regulando a liberação dos pagamentos. 

Adicionalmente, são elaborados os planos de comunicação dos contratos, pois cada 

contrato de parceria de longo prazo deverá ter como anexo o seu plano de comunicação. Nele 

deverão ser validadas as minutas de relatórios estruturados, a periodicidade da atualização, as 

normas para as alterações, os responsáveis, os acessos ao webportal, dentre outras questões 

relacionadas com o gerenciamento do fluxo de informação para os fornecedores parceiros do 

projeto. Ao mesmo tempo, também são definidos os meios de comunicação secundária, de 

caráter desestruturado. No mínimo, deverão ser escolhidos os meios tradicionais de 

comunicação (e-mail, fax ou telefone). 

Enfim, o processo de planejar as contratações consolida o planejamento do projeto 

imobiliário no que tange à gestão da cadeia de suprimentos, especialmente no gerenciamento 

de um fluxo de informações centralizado na construtora principal do projeto.  

 

3.2.3 Grupo de Processo de Execução 

 

 No grupo de processo de execução, destaca-se o processo de distribuir informações 

como sendo o de maior importância para a gestão da cadeia de suprimentos, simplesmente 
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porque ele representa a materialização do fluxo de informações entre o canteiro de obras 

(consumidor) e sua cadeia de suprimentos (os fornecedores imediatos). Na prática, trata-se do 

fluxo de contratos e relatórios estruturados previamente definidos no processo de 

planejamento de contratações e disponibilizados por meio do webportal. 

Os processos de orientação e gerenciamento da execução do projeto e a garantia da 

qualidade dos suprimentos estão mais diretamente ligados ao reinício do ciclo de gestão de 

contratos de fornecimento. Os defeitos identificados por qualquer meio, se aprovados, 

deverão ser encaminhados para o fornecedor responsável para que os mesmos sejam 

corrigidos. Alternativamente, a substituição do fornecedor deverá ser efetivada com uma nova 

contratação.  

Por outro lado, esses processos são os primeiros a fornecer informações sobre o 

desempenho dos trabalhos. No final do grupo de processos de execução essas informações 

relacionadas com o desempenho dos fornecedores deverão compor um relatório específico 

destinado a cada um dos fornecedores parceiros. Pela mesma fonte, deverão ser avaliados os 

requisitos para a liberação dos pagamentos. 

Já os processos de solicitação de respostas dos fornecedores e de seleção dos 

fornecedores são as contratações dos fornecedores propriamente ditas. O primeiro desafio é 

elaborar as listas de fornecedores parceiros de longo prazo, pois nesse instante deve-se definir 

com que tipo de fornecedor deverão ser formadas as parcerias de longo prazo, dependendo do 

insumo ou serviço que será fornecido. A escolha deverá ser definida sob o critério do impacto 

trazido para o custo total do projeto. O segundo desafio do processo de seleção de respostas 

dos fornecedores é a construção dos mapas de cotações e propostas.  

Para o processo de seleção de fornecedores, destacam-se as seguintes saídas:  

 Contratos ou Autorizações de Fornecimento: Para os fornecedores parceiros de 

longo prazo, o documento adequado será sempre no formato de contrato. Nesses 

casos, os contratos deverão conter amplitude suficiente para disciplinar a 

operação de suprimento, contemplando itens como indicadores e metas de 

desempenho, relatórios de desempenho, acessos ao webportal, dentre outros As 

autorizações de fornecimento estão mais relacionadas com os fornecedores de 

curto prazo, exatamente pela simplicidade dos casos. 

 Plano de gerenciamento de contratos: Alguns fornecedores de longo prazo, 

diante da complexidade da relação empresarial, necessitam de planos específicos 

de gerenciamento de contratos. Na construção civil, esse tipo de relação é 

comum quando uma boa parte dos serviços são subcontratados a outras 
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empresas. Especificamente na construção imobiliária, existem como exemplo as 

subcontratadas para as instalações elétricas e hidros-sanitárias, que chegam a ser 

responsáveis por até 15% do custo direto de um empreendimento. Nesses casos 

específicos, são detalhados cronogramas específicos, EAPs específicas, dentre 

outros refinamentos da informação. 

Por fim, o processo de distribuição de informações, que se concretiza com os 

relatórios específicos para cada contrato de fornecedor parceiro. São esses relatórios que 

produzem e “distribuem” as informações necessárias para que o fornecimento do material ou 

serviço seja otimizado, evitando-se as comuns falhas logísticas identificadas na construção 

imobiliária.  

 

 

3.2.4 Grupo de Processo de Monitoramento e Controle 

 

O processo de monitoramento e controle do trabalho do projeto colhe as informações 

sobre o desempenho do trabalho, os quais consistem em informações ainda desestruturadas, 

mas que enriquecem as medições físicas, e são coletadas junto aos funcionários e/ou na 

inspeção direta dos serviços concluídos. A principal saída do processo são os relatórios de 

medições físicas, que correspondem aos serviços efetivamente executados na obra. Esses 

relatórios alimentarão boa parte das informações relacionadas com o controle “previsto versus 

realizado”. 

Já o processo de controle integrado da mudança gerencia as mudanças solicitadas, as 

ações preventivas e corretivas solicitadas e as ordens de reparos solicitadas, avaliando quais 

deverão ser efetivamente colocadas em prática. As alterações/correções aprovadas são 

encaminhadas para o processo de elaboração da EAP, em que o ciclo será reiniciado. 

Por sua vez, o processo de elaborar os relatórios de desempenho consolida as 

informações de diversas dimensões da relação de fornecimento, resultantes dos processos de 

verificação e controle do escopo, controle do cronograma, controle dos custos e controle da 

qualidade. Os relatórios de desempenho gerados alimentam os dois processos seguintes - 

gerenciar a equipe do projeto e a administração do contrato – sendo que apenas o processo de 

administração do contrato tem relação com a gestão da cadeia de suprimento. 

Assim, o processo de administração de contratos finaliza o grupo de processos de 

monitoramento e controle. É por meio do acompanhamento dos relatórios de desempenho dos 

fornecedores parceiros (informações estruturadas) que o processo de administração de 
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contratos se concretiza, e, preferencialmente, deve ser conduzido pelos principais gestores do 

projeto. 

Por fim, à medida que o setor da construção civil imobiliária almeja ser uma “indústria 

de montagem”, a administração dos contratos ganha importância, pois, em última análise, essa 

será a atividade essencial dos gestores de projetos imobiliários.  

 

3.2.5 Grupo de Processo de Encerramento 

  

Também merece destaque o processo de encerramento do contrato, no qual são 

finalizados os contratos de fornecimento de materiais e serviços para o projeto específico. 

O processo de encerrar o projeto é efetivado de acordo com o procedimento de 

encerramento do projeto, pois o modelo sugere um procedimento operacional formal para a 

vistoria e entrega final da obra, devido à grande quantidade de tarefas relacionadas com a 

finalização de um projeto imobiliário. 

Pela mesma lógica, é sugerido um procedimento de encerramento dos contratos de 

fornecimento apenas para tratar das questões finais relacionadas com a documentação dos 

contratos de fornecimento, datas de início das garantias contratuais, notas fiscais, 

consolidação das entregas das tarefas/fornecimento de insumos.  

Somente após a operacionalização formal do processo de encerramento do contrato é 

que cada contrato de fornecimento envolvido com o projeto será considerado efetivamente 

encerrado. 

  

 

3.3 Uso Intensivo de Tecnologia da Informação e Comunicação para o 

Gerenciamento de Informações da Cadeia de Suprimentos da Construção Civil 

Imobiliária 

 

Como foi visto na revisão bibliográfica, o uso da TI ainda é pouco difundido entre as 

empresas construtoras. Porém, a utilização dessas ferramentas é reconhecidamente 

fundamental para uma maior integração dos membros de uma cadeia de abastecimento, 

principalmente no que diz respeito ao fluxo de informação entre os seus membros. 

Por isso, o uso intensivo da TIC é considerado um aspecto fundamental para a 

melhoria do fluxo de informação da cadeia de suprimentos da construção civil imobiliária. 
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Inicialmente, é necessário conectar os canteiros de obras à internet, uma vez que esse 

é o meio menos custoso para a comunicação de dados entre a obra (projeto imobiliário), o 

escritório administrativo da construtora principal do projeto e os demais membros da cadeia 

de abastecimento, principalmente seus fornecedores mais imediatos, sejam eles de materiais, 

serviços ou projetistas. 

Na verdade, sem a internet, somente projetos de grande porte, sob a responsabilidade 

de grandes empresas construtoras, poderiam falar em comunicação de dados para os canteiros. 

Na prática, apenas a internet viabilizou a comunicação de dados para projetos imobiliários de 

pequeno e médio porte. 

Em seguida, é possível informatizar boa parte dos processos de gestão dos projetos 

imobiliários, principalmente o que cabe às ferramentas específicas para o controle desses 

sistemas produtivos, o que facilita a administração dos processos, mesmo diante do alto grau 

de complexidade envolvido. 

O próprio PMBOK (2004) sugere como ferramenta o uso de softwares como ERPs 

para o processamento das informações sobre os projetos. 

No caso específico da construção civil, em especial a gestão de sua cadeia de 

abastecimento, os ERPs são essenciais porque permitem que o planejamento da produção 

(planejamento da obra) seja plenamente compartilhado pelos demais processos funcionais da 

empresa, suportando o alto grau de interdependência dos mesmos, ao mesmo tempo que 

permite o compartilhamento das mesmas informações para os demais elos envolvidos com o 

processo de produção, em especial os fornecedores de matéria-prima e subcontratados que 

forem escolhidos para as parcerias de longo prazo.  

No ERP são realizados os processos de gerenciamento do projeto imobiliário, dos 

quais resultarão, em última instância, os relatórios de necessidade de fornecimento de 

materiais e/ou serviços, específicos para cada fornecedor envolvido no projeto, detalhando 

informações estruturadas como, por exemplo, os locais, dentro do canteiro de obra, em que os 

insumos serão definitivamente aplicados.  

Por um lado, esses relatórios atendem às necessidades de informações das equipes 

internas, tanto a equipe envolvida diretamente na produção quanto a equipe de distribuição de 

materiais (justamente aqueles não entregues pelos fornecedores externos). Por outro, esses 

relatórios podem ser também disponibilizados para os fornecedores da cadeia de suprimentos, 

desde que haja uma ferramenta que permita a interface do ERP com os fornecedores. O 

modelo propõe para a concretização dessa interface (projeto-fornecedor) a utilização de 

webportais. 
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Em resumo, como aspecto fundamental para a melhoria do fluxo de informação da 

cadeia de suprimentos da construção imobiliária, o presente modelo sugere um uso mais 

intenso da Tecnologia da Informação e Comunicação. Mais especificamente, o modelo 

proposto sugere, no mínimo, além da conexão com a internet nos canteiros de obras e o uso 

de software ERP para gestão dos processos, o uso de webportal para uma interface com os 

fornecedores do projeto. Se possível, também são indicados o uso de sistema de 

radiofrequência para a movimentação interna dos materiais. 

 

 

3.4 Formação de Parcerias de Longo Prazo na Cadeia de Suprimentos da 

Construção Civil Imobiliária 

 

É muito evidente o potencial de contribuição da formação de parcerias de longo prazo 

para a indústria da construção, especialmente no que concerne à melhoria do fluxo de 

informação da sua cadeia de suprimentos. 

A questão essencial sobre as parcerias de longo prazo está centrada na busca 

incansável pelo menor custo total e pela maior qualidade na ponta da cadeia, de forma a 

beneficiar todos os membros envolvidos em determinado projeto, inclusive seus compradores 

e usuários finais. 

As parcerias de longo prazo também são essenciais para o desenvolvimento dos papéis 

da gestão da cadeia de suprimentos na construção civil, previstos por Vrijhoef & Koskela 

(2000). 

Como foi visto na literatura, esse objetivo pode ser atingido mediante a exploração das 

potencialidades de cada empresa envolvida com determinado projeto, eliminando os 

processos e custos redundantes, e, principalmente, compartilhando o planejamento da 

produção. 

Por outro lado, são reconhecidas as dificuldades de formação das parcerias de longo 

prazo, especialmente devido ao grande volume e diversidade de empresas envolvidas em um 

projeto imobiliário, além da infinidade de serviços e matérias-primas inter-relacionados no 

processo construtivo. 

Para exemplificar a diversidade das empresas envolvidas na cadeia de abastecimento 

de um projeto imobiliário, mesmo considerando-se apenas os fornecedores de matérias-primas 

e/ou serviços relevantes ao processo produtivo, pode-se utilizar os fornecedores de pisos de 

alta resistência, à base de resíduos de granito (chamados popularmente de “granilite”). 
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Embora sejam responsáveis por uma tarefa importante, de uso muito comum nos 

empreendimentos imobiliários no Nordeste brasileiro, esses fornecedores têm alto grau de 

informalidade, pois praticamente não possuem acesso a sistemas computacionais, muito 

menos seus gestores têm capacitação suficiente para a manipulação das ferramentas de TI. 

Essas características praticamente impedem a formação de parcerias de longo prazo que 

explorem o potencial de um melhor fluxo de informação. 

Por outro lado, também é possível dar exemplos de fornecedores muito grandes, mas 

que também são responsáveis por determinado produto e/ou serviço de grande impacto no 

processo produtivo de um projeto imobiliário. Veja-se o caso de um grande fornecedor de aço 

estrutural, fornecido já “dobrado” e “cortado” de acordo com o projeto imobiliário específico.  

Segundo entrevista com o supervisor de produção responsável pela unidade de 

Pernambuco do maior fornecedor de aço estrutural para construção do Brasil, um dos maiores 

do mundo, Sr. Daniel Macedo, embora sua fábrica atenda a mais de 90% do mercado 

imobiliário do Estado de Pernambuco, essa produção representa apenas pouco mais de 10% 

da produção mensal dessa unidade fabril. Todo o restante da produção da fábrica é destinado 

a construção civil pesada e, nesse caso específico, está muito relacionada com a construção 

dos grandes investimentos estruturadores em torno do porto marítimo de SUAPE. 

 Assim, fica fácil deduzir a pouca importância dada por esse fornecedor a um projeto 

imobiliário específico. 

Contextualizando dessa maneira, fica fácil entender por que nem todos os 

fornecedores envolvidos diretamente num projeto imobiliário são adequados para a formação 

de parcerias de longo prazo. Dependendo do tamanho, estrutura organizacional, capacitação 

de gestores e equipes de produção, pode um fornecedor não ser adequado para a formação de 

parcerias de longo prazo na construção civil imobiliária. 

Não se podem esquecer também as dificuldades operacionais encontradas para a 

formação de parcerias de longo prazo na indústria da construção civil previstas na literatura, 

principalmente os conflitos de interesse entre a construtora principal e seus fornecedores 

imediatos, além da busca desesperada por resultados no curto prazo.  

Entretanto, não se pode negar que as parcerias de longo prazo se mostram 

demasiadamente vantajosas para a gestão da cadeia de suprimentos da indústria imobiliária, e, 

por isso, foram consideradas fundamentais para a implantação do modelo proposto. 

Além de ganhos operacionais relacionados com a gestão da cadeia de suprimentos, 

não se deve esquecer o potencial de melhorias geradas pelo maior envolvimento dos 
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fornecedores de matérias-primas e serviços na fase de elaboração dos projetos, como 

arquitetura, estrutura e instalações especiais (elétricas, hidros-sanitárias, combate a incêndio).  

Contudo, deve-se destacar a questão crítica da escolha de quais produtos (matéria-

prima) e serviços a serem fornecidos deve basear-se em relações empresariais de longo prazo, 

e, por exclusão, quais devem pautar-se por relações transacionais individualizadas. Esse 

desafio, por ser tão crítico, deve ser tratado em estudo específico e não será abordado na 

presente dissertação. 

Em resumo, pode-se entender a formação de parcerias de longo prazo como uma 

questão filosófica, que servirá de base para a tomada de decisão nos diversos níveis 

hierárquicos das empresas construtoras que vierem a adotar o modelo proposto no presente 

trabalho, em busca de melhorias para o fluxo de informação da cadeia de suprimentos da 

construção civil imobiliária. 

 

3.5 Implantação Prática do Modelo 

 

Para a implantação prática do modelo, foi elaborado um roteiro, em etapas 

estruturadas, com o objetivo de facilitar o processo de proposição dos direcionamentos para a 

melhoria do fluxo de informação da cadeia de suprimentos da construção. 

O roteiro estruturado é composto de três etapas, representadas na figura 3.4. 
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Figura 3.4 – Roteiro estruturado em etapas para a implantação do modelo proposto 
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3.5.1 Primeira Etapa: Análise dos Três Aspectos Fundamentais para a Gestão do 

Fluxo de Informação da Cadeia de Suprimentos da Construção Civil Imobiliária 

 

Como foi visto, os três aspectos considerados fundamentais para a gestão do fluxo de 

informação da cadeia de suprimentos da construção imobiliária são: 

1º) Modelo de gestão de projetos, especialmente o que diz respeito ao gerenciamento 

de informações da cadeia de suprimentos. 

2º) Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

3º) Formação de parcerias de longo prazo com alguns fornecedores membros da 

cadeia de suprimentos. 

Basicamente, trata-se de uma análise comparativa da situação real encontrada pelo 

pesquisador na empresa estudada e a visão dada no modelo proposto para cada um dos três 

aspectos considerados fundamentais para a gestão da cadeia de suprimentos da construção 

civil imobiliária. 

 

3.5.2 Segunda Etapa: Identificação das Vulnerabilidades ou Deficiências 

Relacionadas com os Três Aspectos Fundamentais para a Gestão do Fluxo de 

Informações da Cadeia da Construção Civil Imobiliária 

 

Nessa etapa, baseada na análise da etapa anterior, identificam-se as deficiências e 

vulnerabilidades presentes na empresa estudada com relação aos três aspectos fundamentais 

para o fluxo de informação da cadeia de suprimentos. 

 

3.5.3 Terceira Etapa – Proposição de Direcionamentos e Ações de Melhoria para o 

Fluxo de Informação da Cadeia de Suprimentos da Construção Civil Imobiliária 

 

Primeiramente, é importante destacar que o número de direcionamentos e de ações 

listados abaixo não deve ser visto como uma quantidade finita de ações, uma vez que a 

quantidade específica de cada caso prático dependerá de condições especifícas. 

Diferentemente, a lista abaixo deve ser vista como um trabalho inicial, que provavelmente 

estarão presentes na maior parte dos casos. Inicialmente podem ser listados: 

1) Planejar os horários de entregas de matéria-prima - Para evitar o elevado tempo de 

espera dos caminhões no ato da entrega. 
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Assim, os relatórios emitidos no processo de distribuição contemplarão os horários de 

entregas, disponibilizando uma janela de tempo, em que a docas e os equipamentos de 

transportes estarão preferencialmente disponíveis para o fornecedor.   

 

2) Planejar o transporte vertical dentro do canteiro de obras (elevadores, guinchos de 

passageiros, guinchos de materiais e gruas). 

Os equipamentos de transportes serão definidos como recursos e controlados como os 

demais recursos dentro do ERP.  

 

3) Reduzir os estoques dentro do canteiro de obras e nos fornecedores parceiros. 

Os estoques excessivos dos fornecedores que produzem em descompasso com o 

cronograma da obra – Com informações adequadas sendo disponibilizadas, por meio de 

relatórios específicos para os fornecedores parceiros, essas falhas serão sensivelmente  

minimizadas.  

 

4) Detalhar ao máximo o escopo do projeto, principalmente o que cabe a gestão dos 

fornecimentos. 

Assim, faz-se uma tentativa de reduzir os eventuais casos de erro nas especificações 

dos materiais entregues no canteiro de obras. 

Simultaneamente, deve-se buscar o desenvolvimento dos fornecedores parceiros a fim 

de se evitar que as entregas sejam feitas de maneira divergente quantos aos pedidos originais. 

 

5) Sincronizar as informações destinadas às equipes internas com os fornecedores 

parceiros, em função do escopo do projeto, especialmente as especificações de materiais e 

serviços. 

O processo de desenvolvimento do escopo, consolidado pelo processo de criação da 

EAP, incluindo as modificações aprovadas, deverá ser detalhado no relatórios de cada 

fornecedor (saída do processo de distribuir informações). Qualquer modificação e/ou 

detalhamento das especificações dos materiais/serviços, serão automaticamente atualizadas no 

ERP que, por sua vez, disponibilizará a informação atualizada para as equipes internas e, 

simultaneamente, para os fornecedores parceiros, mediante seus relatórios específicos. 

6) Agilizar a atualização das informações para os fornecedores parceiros, em função 

das mudanças dos projetos de arquitetura, estrutura e instalações. 
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A demora nas adaptações dos projetos causam atrasos e retrabalhos de serviços já 

executados. Mais uma vez, está-se diante de falhas causadas pela desatualização das 

informações entre os membros da cadeia de abastecimento. Com os relatórios específicos para 

cada fornecedor, disponibilizados via Web, essas situações serão minimizadas. 

 

7) Reduzir as equipes de apoio à produção. 

O desenvolvimento das relações de fornecimento por meio da parceria de longo prazo, 

visando sempre ao menor custo no final da tarefa, busca minimizar o transporte desnecessário 

de materiais.  

 

8) Compartilhar o gerenciamento dos estoques de matéria-prima com os fornecedores 

parceiros. 

Produtos que inevitavelmente precisam ser estocados, como o cimento, por exemplo, 

deverão ter o gerenciamento do estoque compartilhado com o fornecedor parceiro, 

responsável por aquele produto específico. A união de um modelo de gestão que elabore um 

planejamento adequado do consumo de matérias-primas (gestão de projetos), com a TIC e 

baseado em parcerias de longo prazo, viabilizam essa ação na construção civil imobiliária. 

 

9) Minimizar a ociosidade dos equipamentos de alto valor agregado. 

O exemplo apropriado para esse caso é o das bombas concreto. Afinar os tempos e 

movimentos das concretagens permite uma redução da ociosidade dessas bombas, o que reduz 

significativamente os custos de operação dos fornecedores de concreto usinado, devido ao alto 

valor agregado desses equipamentos. 

Diminuir a ociosidade dos equipamentos de alto valor agregado deve ser uma das 

metas de todos os membros da cadeia, e não somente dos equipamentos visualizados no 

canteiro de obras.  

 

10) Implantar uma política de manutenção dos equipamentos, principalmente os de 

transportes verticais. 

O caso emblemático pertence às gruas, exatamente pela importância do seu papel 

dentro  do canteiro de obras. 

 

11) Garantir  o cronograma de execução do projeto e, consequentemente, de cada um 

dos serviços da obra. 
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Um item óbvio. Entretanto, merece destaque o custo envolvido com as dilatações dos 

prazos de execução das obras. Entre esses custos, há o custo de estocagem das unidades 

autônomas (estoque de “produtos em elaboração”).  

É que, evitando-se  dilatações nos prazos de execução das obras, devido a um melhor 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, evita-se onerar os custos financeiros envolvidos nos 

projetos imobiliários. 

Ao mesmo tempo, a dilatação dos prazos aumenta os custos fixos. 

 

12) Reduzir equipe envolvida com o processo de suprimentos 

A ideia é mudar a funcionalidade da equipe, partindo de um perfil especializado em 

“compras” (mais voltado para a operacionalização dos pedidos), para um perfil especializado 

em gestão de suprimentos, de caráter mais tático. 

 

13) Reduzir equipe envolvida com o processo de vendas dos fornecedores parceiros. 

No caso específico dos fornecedores parceiros, as equipes de vendas poderão 

praticamente ser eliminadas, uma vez que os contratos de fornecimento contemplarão todo o 

projeto, contrariando a tradição voltada para a decisão pautada no menor preço praticado no 

momento da cotação.  

 

14) Aumentar a qualidade dos produtos aplicados na construção. 

O planejamento mais robusto gerado pelo modelo de gestão de projetos, aliado a 

maior precisão dos sistemas informatizados, além de um maior desenvolvimento de parcerias 

de longo prazo, tendem a reduzir os problemas gerados pela baixa qualidade dos serviços e 

materiais fornecidos. 

 

15) Reduzir a redundância de trabalhos e a movimentação excessiva de matéria-prima. 

As parcerias de longo prazo reforçam e ampliam as sinergias entre as empresas, 

evitando trabalhos redundantes e algumas movimentações de materiais desnecessárias. 

Sempre que possível, a matéria-prima deve ser entregue exatamente no local de 

realização dos serviços dentro do canteiro de obra. Utopicamente, seria preferível que fosse 

entregue pelos fornecedores à própria equipe (interna ou externa) responsável pela realização 

do serviço/tarefa.    
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É importante ressaltar que todos os direcionamentos e ações estão, de alguma forma, 

relacionados a um ou mais dos três grandes aspectos voltados para a melhoria do fluxo de 

informação da cadeia de suprimentos da construção civil. 

O modelo pode ser completado com a inserção de uma quarta etapa, cujo objetivo é 

priorizar e ordenar as propostas de ações/direcionamentos apresentadas na terceira etapa, 

utilizando métodos científicos para o apoio à tomada de decisão. 

Entretanto, os conhecimentos necessários ao desenvolvimento dessa etapa, voltada 

para a priorização das ações e direcionamentos, fogem ao escopo do presente trabalho e serão 

sugeridos para futuros trabalhos científicos.  
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4 ESTUDO DE CASO  

 Neste capítulo será apresentado um estudo de caso com o objetivo de analisar a 

aplicação do modelo em ambientes reais. Será destacada a caracterização do ambiente no qual 

o modelo está sendo implantado, bem como a utilização dos procedimentos e ferramentas 

propostas. 

Segundo Yin (2003), citado em Yang (2007), existem três tipos de métodos de estudo 

de caso: exploratório, descritivo, e explicativo. O presente estudo de caso usa o método 

explicativo, exatamente por estar amparado no depoimento dos profissionais relacionados 

com a gestão da cadeia de suprimentos dentro da organização, especialmente aqueles 

diretamente envolvidos com o modelo proposto de direcionamentos para melhorias do fluxo 

de informação da cadeia de suprimentos da construção civil imobiliária. 

O estudo teve início em setembro de 2007, ocasião em que foram identificadas as 

falhas logísticas presentes na empresa estudada, como também o estágio atual das técnicas e 

ferramentas de gestão para a cadeia de abastecimento, apontadas pelo modelo de 

direcionamentos proposto. 

Durante os últimos 18 meses foram introduzidos os direcionamentos e ações propostos 

no modelo de direcionamento de melhorias, visando analisar o funcionamento da proposta em 

condições reais.  

Contudo, o estudo foi interrompido em julho de 2009 para a conclusão da presente 

dissertação. Porém, o tempo de observação foi suficiente para testar a eficácia do modelo, no 

sentido de direcionar caminhos para melhoria a do fluxo de informações da cadeia de 

suprimentos da construção civil voltada para o mercado imobiliário. 

Também vale destacar o privilegiado posicionamento do autor durante a implantação 

do modelo na empresa estudada, uma vez que acumula, além da função de 

observador/pesquisador, a função de diretor, o que lhe garantiu uma ampla investigação. 

 

4.1 Caracterização da Empresa  

 

A Duarte Construções S/A é uma empresa de médio porte da indústria da construção 

civil, fundada em 1993, inicialmente voltada apenas para o mercado imobiliário.   

 Nos últimos anos, porém a Duarte Construções S/A vem diversificando seus negócios, 

criando novas áreas de atuação, dentre elas a prestação de serviços voltados para a iniciativa 

privada, tendo, ao todo, entregue mais de 100.000m
2
 de área construída.  
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Sua missão é ser uma empresa de qualidade, solidez e respeito aos clientes, à 

sociedade e ao meio ambiente. Nesse sentido, a Duarte Construções possui várias iniciativas 

socioambientais, como, por exemplo, a alfabetização de adultos, a educação executiva, com a 

disponibilização de bolsas de estudo para graduação e pós-graduação, e a adoção de áreas 

públicas, inclusive com o reconhecimento por meio do prêmio “Espaço Verde”, entregue pela 

Prefeitura Municipal de Recife. 

Desde 2001, a empresa possui certificações da qualidade ISO 9000:2000 e PBQP-H 

(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação). Atualmente, iniciou o 

processo de certificação ISO 14000:2004 (Sistema de Gestão Ambiental) e OHSAS 

18001:1999 (Sistema de Gestão e Segurança e Saúde Ocupacional). 

A Duarte trabalha com múltiplos projetos simultaneamente, tendo, durante a 

realização do estudo de caso, apresentado 4 obras em execução, todas localizadas na cidade 

do Recife - uma das principais capitais do Nordeste brasileiro - além de vários outros projetos 

em fase de concepção e planejamento.  

O estudo de caso irá concentrar-se em 4 empreendimentos imobiliários. São eles: 

• Edf. Jardim Madalena. Projeto com  um prazo total de 48 meses, sendo 12 

meses para a concepção e a regularização, 12 meses de período de lançamento 

comercial (exclusivo para a comercialização das unidades), e 24 meses para a 

execução da obra propriamente dita, que foi finalizada em abril de 2009. São 

19 pavimentos-tipo, com 3 apartamentos em cada andar, totalizando 57 

apartamentos de 3 quartos. 

• Edf. Jardim das Palmeiras. Projeto com um prazo total de 48 meses, sendo 12 

meses para a concepção e a regularização, 12 meses de período de lançamento 

comercial (exclusivo para a comercialização das unidades), e 24 meses para a 

execução da obra propriamente dita, que foi finalizada no início de julho de 

2009. São 24 pavimentos-tipo, mais 2 pavimentos para os apartamentos de 

cobertura, com 2 apartamentos em cada andar, totalizando 50 apartamentos de 

4 quartos. 

• Edf. Sítio Rosarinho. Projeto com um prazo total de 48 meses, sendo 12 meses 

para a concepção e a regularização, 6 meses de período de lançamento 

comercial (exclusivo para a comercialização das unidades), e 30 meses para a 

execução da obra propriamente dita, que está prevista para ser concluída em 

março de 2011. São 33 pavimentos-tipo, com 4 apartamentos em cada andar, 
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totalizando 132 apartamentos, sendo 50% com 2 quartos e os outros 50% com 

3 quartos. 

• Edf. Jardim da Boa Vista. Projeto com um prazo total de 42 meses, sendo 12 

meses para a concepção e a regularização, 6 meses de período de lançamento 

comercial (exclusivo para a comercialização das unidades), e 24 meses para a 

execução da obra propriamente dita, que está prevista para ser concluída em 

março de 2011. São 19 pavimentos-tipo para cada uma das 2 torres, cada uma 

com 4 apartamentos por andar, totalizando 152 apartamentos de 3 quartos. 

  

 

4.2 Falhas Logísticas Identificadas 

 

 Antes da implantação do modelo, foram analisadas as falhas logísticas 

facilmente identificadas nos canteiros de obras da empresa. A confirmação das falhas 

previstas na literatura comprovam a presença, na realidade prática do setor, da urgente 

necessidade de se desenvolver estudos que contribuam para o desenvolvimento da gestão da 

cadeia de suprimentos da construção civil imobiliária, a exemplo do presente trabalho.  

O resultado consta na tabela abaixo e, como poderá ser observado, mostra-se 

condizente com o esperado pela literatura: 

 

Tabela 4.1 – Falhas logísticas identificadas no estudo de caso 

Falhas logísticas 

(XUE, 2007) 

Falhas logísticas 

(VIEIRA, 2006) 

Falhas logísticas identificadas no estudo 

de caso 

 

Questões ligadas 

atitudes sem visão da 

cadeia de abastecimento 

 

 

Perda de material no 

transporte 

- Falta de planejamento das entregas de matéria-

prima, ocasionando um elevado tempo de espera 

dos caminhões no ato da entrega; 

- Falta de planejamento do transporte vertical 

dentro do canteiro de obras. 

 

Questões relacionadas 

com a má qualidade das 

informações 

 

 

 

Retrabalhos (materiais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Retrabalhos pela indefinição de especificações e 

projetos; 

- Estoques excessivos dos fornecedores que 

produzem em descompasso com o cronograma da 

obra; 

- Casos eventuais de erros de especificação de 

materiais entregues; 
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Questões relacionadas 

com a má qualidade das 

informações 

 

Retrabalhos (materiais) - Demora nas adaptações dos projetos, após a 

homologação do protótipo, o que causa retrabalhos 

nos apartamentos com serviços já executados. 

Retrabalhos (MDO) - Retrabalhos devido a indefinição de 

especificações e de projetos; 

- Fornecedores informados inadequadamente 

atrasam entregas de serviços/materiais. 

Questões relacionadas 

com o planejamento 

inadequado 

Ociosidade da MDO 

devido à ineficiência do 

planejamento 

- Casos isolados de MDO ociosa devido ao 

sequenciamento inadequado de atividades; 

- Excessiva equipe de apoio à produção; 

- Ociosidade da MDO devido à indefinição de 

especificações e detalhamento dos projetos; 

- Casos isolados de falta de matéria-prima para a 

execução dos serviços. 

Ociosidade de 

equipamentos devido à 

deficiência no 

planejamento da produção 

e a política de manutenção  

- Falta de planejamento das “concretagens”, o que 

ocasionava a ociosidade das bombas de concreto. 

- Falta de política de manutenção dos 

equipamentos de transportes verticais, 

especialmente das gruas  

Atrasos no cronograma - Aumento do prazo de estocagem das unidades 

autônomas (estoque de “produtos em elaboração”);   

- Aumento dos custos fixos, por causa da dilatação 

do prazo. 

Questões ligadas a 

custos (relações 

contraditórias) 

Compras feitas com base 

no menor preço 

- Excessiva equipe de compras para a operação dos 

pedidos semanalmente; 

- Do lado dos fornecedores, excessiva equipe de 

vendas para operar os novos pedidos – geralmente 

comissionados por cada venda isolada; 

- Retrabalhos devida à falta de qualidade dos 

produtos aplicados na construção; 

- Atrasos e retrabalhos gerados pela falta de 

qualidade dos serviços executados. 

Programa de seleção, 

contratação e treinamento 

de fornecedores e equipes 

internas 

- Redundância de trabalhos, movimentação excessiva de 

material, perda de material; 

- Gap entre o conhecimento dos gestores do projeto e 

das equipes internas/fornecedores. Há uma significativa 

diferença entre “o que os gestores querem” e “o que é 

realmente realizado” no canteiro de obras. 

- Embates entre gestores do projeto e fornecedores em 

função de um “pensamento soma zero”.  

Fonte: O Autor (2009); Xue (2007); Vieira, (2006). 
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 Como pode ser facilmente observado acima, as falhas logísticas mais comuns dos 

sistemas construtivos mostraram-se presentes no estudo de caso. Para melhor compreendê-los, 

destacam-se:  

1) Falta de planejamento das entregas de matéria-prima, o que ocasiona um elevado 

tempo de espera dos caminhões no ato da entrega – em alguns momentos da semana, são 

comuns os grandes intervalos de tempo de entrega de qualquer material no canteiro, enquanto 

em outras situações há fila de caminhões para a entrega de materiais. 

2) Falta de planejamento do transporte vertical dentro do canteiro de obras 

(elevadores, guinchos de passageiros, guinchos de materiais e gruas) – há momentos em que 

há fila de materiais e/ou pessoas a serem transportados verticalmente, e em outros momentos 

há ociosidade. 

3) Retrabalhos devidos à indefinição de especificações e projetos – as demolições são 

sinais de que se gasta para produzir (inclusive movimentação da MP), e depois há gastos para 

demolir (inclusive a movimentação da mesma MP). 

4) Estoques excessivos dos fornecedores que produzem em descompasso com o 

cronograma da obra - exemplos práticos são os elevadores e as esquadrias de alumínio que em 

alguns casos foram produzidos antecipadamente em relação ao ritmo das obras, o que 

acumula estoques desnecessários nos fornecedores. 

5) Casos eventuais de erros de especificação de materiais entregues – embora raros, 

ainda ocorrem erros na especificação dos materiais recebidos pelo canteiro de obras. 

6) Demora nas adaptações dos projetos, após a homologação do protótipo, o que causa 

retrabalhos nos apartamentos com serviços já executados – nem sempre são construídos 

protótipos para todos os tipos de apartamentos de um canteiro de obras. Quando é 

efetivamente concluída a primeira unidade de determinado tipo de apartamento, é possível 

perceber as falhas do projeto. A demora na ação corretiva e a consequente falta de atualização 

da informação para o fornecedor permitem que os trabalhos permaneçam sendo produzidos 

erradamente. Foi observado o fato no fornecimento das bancadas de granito da obra do Edf. 

Jardim das Palmeiras. 

7) Fornecedores informados inadequadamente atrasam entregas de serviços/materiais 

– quando as equipes internas executam determinados serviços “adiantados” em relação a 

serviços terceirizados, “sobram” serviços de acabamento e retrabalhos. Esse caso foi 

observado nos serviços das equipes de pedreiros com as equipes dos fornecedores de 

instalações elétricas.   
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8) Casos isolados de MDO ociosa devido ao seqüenciamento inadequado de 

atividades – algumas vezes a equipe designada para determinada tarefa é impedida de 

executar o serviço porque outra tarefa predecedente ainda não foi concluída.  

9) Excessiva equipe de apoio á produção – responsável pela movimentação de 

materiais e limpeza da obra (retirada de “sobra” de material). 

10) Ociosidade da MDO devido à indefinição de especificações e detalhamento dos 

projetos - alguns poucas partes do projeto não estão suficientemente detalhadas para permitir 

o início dos trabalhos, especialmente nas áreas comuns (atípicas) do projeto imobiliário. 

11) Casos isolados de falta de matéria-prima para a execução dos serviços – embora 

raros, ainda há a casos de equipes impedidas de executar os serviços para os quais foram 

designadas pela simples falta da matéria-prima necessária à execução dos serviços.  

12) Falta de planejamento das “concretagens”, o que ocasionava a ociosidade das 

bombas de concreto – equipamento de alto valor agregado, portanto, com alto custo pela 

ociosidade. 

13) Falta de política de manutenção dos equipamentos de transportes verticais, 

especialmente das gruas - uma das principais justificativas dos engenheiros para o não 

cumprimentos dos prazos de execução das tarefas específicas do empreendimento Jardins das 

Palmeiras foi que “a grua havia quebrado de maneira anormal”. Entretanto, não havia 

planejamento de manutenção periódica do equipamento. 

14) Aumento do prazo de estocagem das unidades autônomas (estoque de “produtos 

em elaboração”) – o aumento do prazo em estoque aumenta expressivamente o custo 

financeiro do projeto (mínimo de 1% a.m. sobre todo o investimento no projeto). 

15) Aumento dos custos fixos, por causa da dilatação dos prazos – qualquer dilatação 

no prazo total da obra implica diretamente um aumento dos custos fixos, pois há necessidade 

de se manter a mesma estrutura fixa por um período além do inicialmente planejado. 

16) Excessiva equipe de compras para a operação dos pedidos semanalmente – a 

equipe de compras precisava ser maior para manter a política tradicional de compras isoladas, 

ao invés de parcerias de longo prazo. 

17) Do lado dos fornecedores, excessiva equipe de vendas para operar os novos 

pedidos – geralmente os vendedores dos fornecedores são comissionados por vendas. A 

parceria de longo prazo retira a função do vendedor, o que possibilita uma redução do custo 

final da matéria-prima. 
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18) Retrabalhos devidos à falta de qualidade dos produtos aplicados na construção – 

materiais de baixa qualidade muitas vezes geram retrabalhos, mesmo após a ocupação e o uso 

do imóvel pelo cliente final (serviços de assistência técnica pós-entrega). 

19) Atrasos e retrabalhos gerados pela falta de qualidade dos serviços executados – 

ainda durante a execução da obra, alguns serviços não são aprovados nos critérios de 

qualidade, o que gera retrabalhos. Muitas vezes, o fornecedor dos serviços arca com a menor 

parte dos retrabalhos, o que aumenta ainda mais o custo final para a construtora principal. 

20) Redundância de trabalhos, movimentação excessiva de material, perda de material 

– a falta de preparo das equipes internas e dos fornecedores impedem a sinergia dos trabalhos. 

Foram observados vários casos de movimentação de material desnecessário dentro do canteiro 

de obras. 

21) “Gap” entre o conhecimento dos gestores do projeto e das equipes 

internas/fornecedores - há uma significativa diferença entre “o que os gestores querem” e o 

“que é realmente realizado” no canteiro de obras. 

22) Embates entre os gestores do projeto e os fornecedores, em função de um 

“pensamento soma zero” - são raros os casos de busca genuína de maximização de resultados 

e minimização de custos. 

Entretanto, como pode ser observado, nem todas as falhas logísticas listadas estão 

claramente relacionadas com problemas ou deficiências no fluxo de informação da cadeia de 

suprimentos.  

Como foi dito, elas são listadas como uma comprovação da importância do 

desenvolvimento de modelos e ferramentas que melhorem o desempenho da cadeia como um 

todo, de maneira semelhante ao presente trabalho, que tenta trazer uma contribuição para essa 

área específica da GCS, mais associada ao fluxo de informação entre os membros da cadeia. 

Desde o início da implantação do modelo de direcionamento de melhorias para o fluxo 

de informação da cadeia de suprimentos na empresa, observam-se influências positivas em 

todas as falhas logísticas identificadas inicialmente, o que evidencia a aplicabilidade prática 

do modelo proposto. 

 

4.3 Implantação do Modelo 

 

4.3.1 Primeira Etapa 

Antes de iniciar a análise dos três aspectos fundamentas para a gestão do fluxo de 

informação da cadeia de suprimentos da empresa estudada, vale a pena destacar que sequer 
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havia, no início do estudo, uma visão clara das práticas de gestão da cadeia de suprimentos, e 

muito menos do seu fluxo de informação. 

 

1º) Gerenciamento de informações dos projetos imobiliários 

 

Neste aspecto, foi observado logo no início da análise uma carência de informações 

por parte dos gestores e das equipes internas envolvidas no processo construtivo.  

Por exemplo, os pedidos de compra somente eram disparados quando formalmente 

pedidos pelo canteiro de obras, sem nenhum planejamento respaldado no cronograma de 

obras, ou seja, na prática, sequer havia uma clara visão de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos que buscasse a minimização dos custos e a maximização da qualidade. Na grande 

maioria das vezes, os contratos de fornecimento eram decididos sob o exclusivo critério de 

“menor preço”.  

Em resumo, foi fortemente evidenciado que não havia geração nem distribuição 

adequada de informações, nem mesmo para os gestores e as equipes internas dos projetos 

imobiliários sob a responsabilidade da empresa estudada.  

Esse fato reforçou muito fortemente a ideia da necessidade de apontar 

direcionamentos de melhoria que primeiramente atendam às necessidades de informações dos 

agentes internos de um determinado projeto imobiliário, para, posteriormente, expandir essa 

distribuição de informações além das fronteiras do projeto, o que vai possibilitar uma 

melhoria do fluxo de informação da cadeia de suprimentos envolvida com a empresa 

estudada.  

Com relação às práticas de gerenciamento de projetos, como as propostas no PMBOK 

(2004), a empresa mostrou praticamente um total distanciamento delas. Na ocasião, a empresa 

utilizava uma estrutura funcional, isto é, tinha sua estrutura organizacional segmentada por 

processos funcionais, conforme mostra o organograma a seguir: 
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-    

 

 

Figura 4.1 – Organograma da Duarte Construções S/A em setembro de 2007 (Fonte: Duarte Construções S/A) 

 

Embora trabalhe com projetos imobiliários, a empresa estudada não possuía uma 

estrutura organizacional adequada ao gerenciamento de projetos e, consequentemente, não 

possuía um modelo nem ferramentas de gestão eficientes para sua atividade produtiva 

(construção de empreendimentos imobiliários). 

Portanto, surgiu a necessidade de primeiramente mudar a estrutura organizacional da 

empresa para que fosse adotada uma estrutura matricial. Assim, manteve-se a estrutura 

voltada para os processos funcionais (financeiro, comercial e outros), mas agregou-lhe a visão 

da gestão por projetos. 

Com a nova estrutura organizacional (matricial), a empresa passou a adotar uma 

estrutura mais apropriada aos modelos de gerenciamento de projetos (PMBOK, 2004). 

Abaixo, o novo cronograma adotado pela organização: 

DIRETORIA GERAL 

STAFF EXPANSÃO E NOVOS NEGÓCIOS 

COMITÊ DE QUALIDADE 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVO 
 FINANCEIRA 

GERÊNCIA 
COMERCIA
L 

DIRETORIA TÉCNICA 

 
SUPERVISÃO  
FINANCEIRA  
CONTÁBIL 

 
 

SUPERVISÃO  
ADMINISTRAÇÃO DE 

PESSOAL 

SUPERVISAO 
DE 

SUPRIMENTOS 

SUPERVISAO 

COMERCIAL 

SUPERVISAO  
DE 

 ASSISTENCIA 
TECNICA 

SUPERVISAO  
DE 

OBRA 

Auxilia
r 

Auxilia
r 

Auxilia
r 

Auxilia
r 

Auxilia
r 

Auxilia
r 
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Figura 4.2 – Organograma da Duarte Construções S/A em junho/2009 (Fonte: Duarte S/A). 

 

Observando os processos de gerenciamento da informação propostos no presente 

modelo, pode-se classificar a grau de maturidade de cada um dos 32 processos propostos na 

empresa estudada. Assim, cada um dos processos foi ranqueado em três níveis de 

classificação: “praticado”, “iniciando a prática”, “não praticado”: 

 

Tabela 4.2 – Classificação dos processos quanto ao grau de maturidade 

 

GRUPO 

 

PROCESSO 

 

Classificação quanto à ótica do 

observador 

 IN
IC

IA
Ç

Ã
O

  

DESENVOLVOLVIMENTO DO ESCOPO 

DO PROJETO 

“praticado” 

 P
L

A
N

E
J

A
M

E
N

T
O

 

    P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
 

 

CRIAÇÃO DA  EAP 

(ESTRUTURA ANÁLÍTICA DO PROJETO) 

“praticado” 

DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES “praticado” 
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P
L

A
N

E
J

A
M

E
N

T
O

 

SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES “iniciando a prática” 

ESTIMATIVA DE RECURSOS “iniciando a prática” 

ELABORAÇÃO DO LAYOUT DO 

CANTEIRO DE OBRAS 

“praticado” 

ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DE 

ATIVIDADE 

“iniciando a prática” 

FORMAÇÃO DOS PACOTES DAS 

ATIVIDADES 

“iniciando a prática” 

DESENVOLVIMENTO DO 

CRONOGRAMA 

“praticado” 

ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

“praticado” 

ORÇAMENTAÇÃO 

 

“praticado” 

PLANEJAMENTO DE RH 

 

“iniciando a prática” 

PLANEJAMENTO DA QUALIDADE 

 

“praticado” 

PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO “não praticado” 

PLANEJAMENTO DE COMPRAS E 

AQUISIÇÕES 

 

“iniciando a prática” 

PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES 

 

“iniciando a prática” 

 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 

ORIENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA 

EXECUÇÃO DO PROJETO 

“praticado” 

GARANTIA DA QUALIDADE DOS 

SUPRIMENTOS 

“iniciando a prática” 

SOLICITAÇÃO DE RESPOSTAS DOS 

FORNECEDORES 

“praticado” 

SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

 

“praticado” 

DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

“não praticado” 

 

M
O

N
IT

O
R

A
M

E
N

T
O

 E
 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

MONITORAMENTO E CONTROLE DO 

TRABALHO DO PROJETO 

“praticado” 

CONTROLE INTEGRADO DA MUDANÇA 

 

“não praticado” 

VERIFICAÇÃO E CONTROLE DO 

ESCOPO 

“iniciando a prática” 

CONTROLE DO CRONOGRAMA 

 

“praticado” 



Capítulo 4   Estudo de Caso 

79 

 

 

M
O

N
IT

O
R

A
M

E
N

T
O

 E
 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

CONTROLE DOS CUSTOS 

 

“praticado” 

CONTROLE DA QUALIDADE 

 

“praticado” 

GERENCIAMENTO DA EQUIPE DO 

PROJETO 

 

“praticado” 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO 

 

“não praticado” 

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 

 

“iniciando a prática” 

 E
N

C
E

R
R

A
M

E
N

T
O

 

ENCERRAMENTO DO PROJETO 

 

“praticado” 

ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

 

“iniciando a prática” 

Fonte: O Autor (julho/2009) 

 

Com a análise acima, é possível identificar quais ações e direcionamentos devem ser 

propostos de modo que, com relação a esse aspecto fundamental para o fluxo de informação 

da cadeia de suprimentos, a empresa apresente um modelo de gestão apropriado aos projetos 

imobiliários.  

Contudo, é claramente observável a mudança trazida pela implantação do modelo de 

gerenciamento de projetos, destacando-se a geração e a disseminação das informações. Como 

estava previsto, o simples fato de os gestores pensarem e discutirem os processos de gestão 

propostos no modelo, trouxe uma melhora no gerenciamento da informação relacionada com 

a gestão da cadeia de suprimentos do projeto imobiliário. 

 

2º) Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

Inicialmente, a empresa usava diversos sistemas de informação que trabalhavam 

isoladamente. Nem todos os processos funcionais eram informatizados, e, principalmente, o 

processo produtivo (processo de “obra”) era totalmente controlado por planilhas eletrônicas 

do tipo MS-Excel. 

A comunicação entre os fornecedores, conforme está prevista na literatura, dava-se de 

maneira tradicional, quase exclusivamente por telefone ou fax, sendo raros os casos de 
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utilização de e-mail eletrônicos. Basicamente, usava-se um fluxo de informação informal, 

com a transferência de dados se dando de maneira totalmente desestruturada. 

Esse ambiente inicial, muito incipiente em termos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), exigia várias intervenções que permitissem outros direcionamentos para 

a melhoria do fluxo da informação. 

Para iniciar, foi priorizada a aquisição e a implementação do software ERP. O inicio 

de sua implantação ocorreu em julho de 2008, com uma previsão para o início da operação no 

início de 2009. 

Embora Yang (2007) afirmar em seu estudo não existir ferramenta de ERP 

desenvolvida exclusivamente para as empresas de construção civil, no Brasil, várias empresas 

fabricantes de softwares oferecem sistemas que são apresentados como ERPs específicos para 

as empresas de construção. No caso específico da empresa estudada, foram avaliados os 

softwares ERPs “PIRÂMIDE”, fabricado pela PROCENGE, e o “RM CORPORE”, fornecido 

pela multinacional TOTVS. No final, foi adquirido e implantado o software fornecido pela 

TOTVS. 

No momento da interrupção do estudo de caso, embora o software tenha sido 

considerado implantado, ainda não foi efetivamente posto em operação em todos os seus 

módulos (relacionados com os processos funcionais da organização – financeiro, comercial, 

suprimentos, produção de obras, contábil). Esse fato impediu o avanço da implantação dos 

direcionamentos propostos e, em outros casos, impediu o amadurecimento das ações de 

direcionamento. 

Por sua vez, o webportal depende intimamente da conclusão do ERP e, diante do 

atraso no início da operação do software, só deverá ter sua implantação iniciada em 2010. 

Em resumo, conforme estava previsto no presente modelo com relação à Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC), três frentes foram abertas durante a implantação do 

modelo: 

1) Implantação do ERP: foi implantado nos últimos 12 meses o software que integra 

todos os processos funcionais da empresa. O software atualmente encontra-se em fase de 

produção, aguardando a finalização da digitalização das tabelas básicas de dados. 

2) Implantação de software de controle de documentos: já em uso, o software permite 

o gerenciamento da publicação dos documentos e plantas relacionados com o projeto 

imobiliário, o que evitará erros na utilização de versões desatualizadas e des-compatibilizadas. 

3) Webportal: não entrou em fase de produção porque a implantação do ERP prende 

seu desenvolvimento. Mais uma vez, somente quando as informações estiverem amplamente 
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disponíveis para as equipes internas é que pode se falar em disponibilização para os 

fornecedores membros da cadeia de suprimentos. 

Apenas quando os relatórios estiverem disponibilizados para as equipes internas é que 

poderão ser elaborados os relatórios relacionados com o processo de gestão de administração 

dos contratos de fornecimento. 

Em termos práticos, o webportal não realiza senão a interface entre o relatório emitido 

pelo ERP e a empresa fornecedora, por meio da web. 

Entretanto, mesmo que não seja imediatamente disponibilizado o webportal, todos os 

processos previstos no fluxograma do modelo para o gerenciamento das informações de um 

projeto imobiliário serão executados, adaptando-se, exclusivamente, o meio de interface, uma 

vez que, nesse caso, os relatórios do processo de disponibilização das informações serão 

enviados por e-mails eletrônicos, ou simplesmente impressos e entregues por meios físicos. 

O benefício esperado depende provavelmente bem menos da tecnologia de interface 

do que a adequada visão de centralização da informação na construtora principal e de seu 

adequado gerenciamento, dentro de uma metodologia desenvolvida exclusivamente para a 

gestão de projetos imobiliários. 

 

3º) Parcerias de longo prazo 

 

Embora existissem formalmente na empresa estudada, as parcerias de longo prazo 

eram instituídas sem critérios objetivos, e a falta de visão de cadeia de suprimentos camuflava 

a busca por um menor custo e um melhor resultado possível na ponta da cadeia.  

Assim, a maior parte dos gestores via com desconfiança os resultados práticos das 

parcerias formadas. Na verdade, as parcerias eram formadas com base nas afinidades pessoais 

e não tinham claramente o objetivo de maximizar os resultados para toda a cadeia de 

suprimentos. 

Na grande maioria das contratações de fornecimento, usava-se o tradicional modelo de 

compras, com procedimentos semanais de cotação e decisões individuais de fornecimento 

baseadas no menor preço. 

Inicialmente, foi realizado um trabalho de sensibilização dos dirigentes da 

organização, visando mudar rapidamente a postura da empresa em relação às parcerias de 

longo prazo.  

Por outro lado, no instante da interrupção do presente estudo de caso, já se podia 

observar  a empresa bem mais direcionada para a formação de parcerias de longo prazo, 
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baseada nos benefícios trazidos pela gestão da cadeia de abastecimento, principalmente no 

que concerne à otimização dos recursos das empresas que compõem a cadeia, em busca de um 

melhor resultado final para todos, com o menor custo possível. 

Dentre as parcerias formalizadas podem ser destacadas: 

1) Fornecedora de concreto usinado: Atualmente o fornecimento do concreto usinado 

ocorre com uma redução de 5% em relação ao menor preço de mercado. O desconto foi 

negociado com o fornecedor como uma premiação pela pontualidade no uso da bomba de 

lançamento e dos caminhões usados nos serviços. Para manter o desconto, os horários de 

utilização dos equipamentos (bombas e caminhões) deverão permanecer no atual estagio de 

regularidade. 

Embora não tenha sido adequadamente controlado, observa-se uma melhor utilização 

da mão de obra quando os horários de lançamentos das concretagens são adequadamente 

sincronizados, pois se verifica uma menor ociosidade do funcionário.   

2) Fornecedor de blocos de tijolos cerâmicos: Foram instituídas parcerias de longo 

prazo com 2 (dois) fornecedores de tijolos cerâmicos vermelhos, com uma redução de 

aproximadamente 5% em relação aos preços de mercado. Assim, um único fornecedor 

responsabiliza-se por todo o fornecimento de tijolos cerâmicos para determinado projeto 

imobiliário.   

Dessa forma, foram eliminados tanto o processo de venda dentro das instalações do 

fornecedor como o antigo processo de compra semanal, por parte da empresa construtora. 

Entretanto, o principal benefício dessa parceria de longo prazo origina-se na redução 

dos custos com a movimentação e a estocagem desse material dentro do canteiro de obras.  

Antigamente, o fornecedor entregava o pedido de tijolos da obra no portão do canteiro 

de obras, para posteriormente a equipe interna movimentar o material até o depósito. Por sua 

vez, no momento da solicitação da equipe interna de uma quantidade específica do material 

para aplicação em local definitivo do projeto, a equipe de apoio movimentava mais uma vez o 

material, inclusive com a utilização de guinchos de transporte vertical, até o local da aplicação 

definitiva. 

Atualmente, após a eliminação das redundâncias do elo fornecedor-construtora, o 

próprio fornecedor de tijolos entrega o material já no pavimento em que o mesmo será 

utilização pela equipe interna de produção, o que elimina o trabalho da equipe de apoio de 

movimentação.   

É desnecessário comentar a utilização de palites de tijolos para simplificar a 

movimentação desse material. Os benefícios com o aumento da produtividade da 
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movimentação desse material são extremamente evidenciados, pois economizam 

sobremaneira o tempo dos operários quando comparadas com a movimentação totalmente 

manual, com o uso apenas de “carros de mão”. 

Muitos dos benefícios foram associados à eliminação de redundância e às vantagens 

de um melhor planejamento dos sistemas produtivos de cada fornecedor em associação com o 

sistema produtivo do projeto imobiliário, sob a gestão da construtora principal.  

Conforme foi afirmado anteriormente, mudar a postura em relação às parcerias de 

longo prazo foi um importante direcionamento de melhoria para a empresa estudada. 

 

4.3.2 Segunda Etapa 

 

Como pôde ser observado no relato da primeira etapa, à medida que a análise dos 

aspectos fundamentais para gestão do fluxo de informações para a cadeia de suprimentos, 

relacionada com a empresa estudada, foi se desenvolvendo, iam sendo identificadas as 

deficiências e vulnerabilidades do sistema. Simultaneamente, foram sendo implantadas as 

ações e direcionamentos que reduziam o gap entre a situação encontrada e o modelo proposto.   

No final do estudo, várias ações e direcionamentos tinham sua implantação iniciada. 

Dessa forma, foram relatadas abaixo apenas as deficiências e vulnerabilidades que ainda se 

encontram presentes na empresa estudada. 

Assim, ainda permaneciam presentes na empresa estudada diversas deficiências e 

vulnerabilidades associadas à gestão do fluxo de informação da cadeia de suprimentos, 

segundo o modelo proposto.  

Abaixo, estão listadas as deficiências associadas às falhas logísticas já identificadas e 

comentadas no item 4.2, relacionadas com o fluxo de informação da cadeia de suprimentos da 

empresa estudada: 

 

1) Falta de planejamento das entregas de matéria-prima, o que ocasionava um 

elevado tempo de espera dos caminhões no ato da entrega. 

2) Falta de planejamento do transporte vertical dentro do canteiro de obras. 

3) Estoques excessivos dos fornecedores que produzem em descompasso com o 

cronograma da obra. 

4) Casos eventuais de erros de especificação dos materiais entregues. 

5) Demora nas adaptações dos projetos, após a homologação do protótipo, causando 

retrabalhos nos apartamentos com serviços já executados. 
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6) Fornecedores informados inadequadamente atrasam entregas de serviços/materiais. 

7) Casos isolados de MDO ociosa devido ao sequenciamento inadequado de 

atividades. 

8) Excessiva equipe de apoio à produção. 

9) Ociosidade da MDO devido à indefinição de especificações e detalhamento dos 

projetos. 

10) Falta de planejamento das “concretagens”, o que ocasionava a ociosidade das 

bombas de concreto. 

11) Falta de política de manutenção dos equipamentos de transportes verticais, 

especialmente das gruas.  

12) Excessiva equipe de compras para a operação dos pedidos semanalmente. 

13) Do lado dos fornecedores, excessiva equipe de vendas para operar os novos 

pedidos. 

14) Retrabalhos devido à falta de qualidade dos produtos aplicados na construção. 

15) Atrasos e retrabalhos gerados pela falta de qualidade dos serviços executados. 

16) Redundância de trabalhos, movimentação excessiva de material, perda de material. 

17) Gap entre o conhecimento dos gestores do projeto e o das equipes 

internas/fornecedores. 

18) Embates entre os gestores do projeto e os fornecedores, em função de um 

“pensamento soma zero”. 

 

Em seguida, acrescendo a lista de deficiências e vulnerabilidades, tem-se aquelas 

identificadas na análise dos aspectos fundamentais: 

1) Falta de maturidade dos processos de gestão de projetos proposto no modelo, 

visando a um melhor gerenciamento das informações do projeto imobiliário, 

especialmente dos processos de planejamento da comunicação (grupo de processo 

de planejamento), distribuição de informações (grupo de processo de execução), 

relatório de desempenho (grupo de processo de monitoramento e controle).  

2) Demora no início da operação de alguns módulos do software ERP, especialmente 

dos módulos comercial (gerenciamento de imóveis em estoques e vendas a 

clientes) e financeiro. 

3) Falta de webportal para a relação com os fornecedores parceiros. 

4) Baixa disseminação do uso do software de controle de documentos entre as 

equipes internas e os fornecedores parceiros envolvidos no projeto imobiliário. 
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5) Poucos esforços voltados para a formação de novas parcerias de longo prazo. 

6) Baixos investimentos para a consolidação das parcerias de longo prazo já 

iniciadas. 

 

4.3.3 Terceira Etapa 

 

À medida que os direcionamentos de melhoria vão sendo implantados, observa-se um 

adequado tratamento dado às falhas logísticas, identificadas no início do estudo de caso, o que 

resulta numa minimização dos problemas e, em alguns casos, na maximização de 

oportunidades de ampliação de desempenho já identificadas no sistema construtivo.  

Para resolver ou, no mínimo, melhorar as deficiências e as vulnerabilidades 

identificadas na etapa anterior, foram propostos os seguintes direcionamentos/ações para a 

melhoria do fluxo de informações da cadeia de suprimentos associada à empresa estudada: 

1) Planejar os horários de entregas de matéria-prima, para evitar o elevado tempo de 

espera dos caminhões no ato da entrega. 

2) Planejar o transporte vertical dentro do canteiro de obras (elevadores, guinchos de 

passageiros, guinchos de materiais e gruas). 

3) Reduzir os estoques dentro do canteiro de obras e nos fornecedores parceiros. 

4) Detalhar ao máximo o escopo do projeto, principalmente o que diz respeito à gestão 

dos fornecimentos. 

5) Sincronizar as informações destinadas às equipes internas com os fornecedores 

parceiros, em função do escopo do projeto, especialmente as especificações de materiais e 

serviços. 

6) Agilizar a atualização das informações para os fornecedores parceiros, em função 

das mudanças nos projetos de arquitetura, estrutura e instalações. 

7) Reduzir as equipes de apoio à produção. 

8) Compartilhar o gerenciamento dos estoques de matéria-prima com os fornecedores 

parceiros. 

9) Minimizar a ociosidade dos equipamentos de alto valor agregado. 

10) Implantar uma política de manutenção dos equipamentos, principalmente os de 

transportes verticais. 

11) Garantir  o cronograma de execução do projeto e, consequentemente, de cada um 

dos serviços da obra. 

12) Reduzir equipe envolvida com o processo de suprimentos. 
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13) Reduzir equipe envolvida com o processo. 

14) Aumentar a qualidade dos produtos usados na construção. 

15) Reduzir a redundância de trabalhos e a movimentação excessiva de matéria-prima. 

16) Amadurecer os processos de gestão de projetos propostos no modelo, visando a 

um melhor gerenciamento da informação, especialmente no que tange aos processos de 

planejamento da comunicação (grupo de processo de planejamento), distribuição de 

informações (grupo de processo de execução), relatório de desempenho (grupo de processo de 

monitoramento e controle). 

17) Iniciar efetivamente a operação dos módulos comercial e financeiro do software 

ERP. 

18) Desenvolver o webportal para a relação com os fornecedores parceiros. 

19) Disseminar o uso do software de controle de documentos entre as equipes internas 

e os fornecedores parceiros envolvidos no projeto imobiliário. 

20) Aumentar os esforços voltados para a formação de novas parcerias de longo prazo. 

21) Aumentar os investimentos para a consolidação das parcerias de longo prazo já 

iniciadas. 

 

Concluindo, é possível observar que os direcionamentos e as ações de melhoria 

propostos vêm permitindo uma minimização dos problemas trazidos pelas falhas logísticas 

encontradas na empresa estudada, muito comuns nos sistemas construtivos, ao mesmo tempo 

em que se cria um ambiente propício às melhorias do desempenho da cadeia de suprimentos 

como um todo, envolvida nos projetos imobiliários da empresa. 
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5 CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões e as propostas para trabalhos futuros 

obtidas a partir do desenvolvimento do modelo proposta na presente dissertação de mestrado. 

 

5.1 Conclusões 

 

 Os gestores dos projetos de construção civil, em especial os engenheiros civis, devem 

perder a visão histórica de que suas principais responsabilidades recaem sobre suas próprias 

unidades produtivas, ou seja, suas obras. Pelo contrário, esses profissionais devem ter uma 

gestão que ultrapasse as fronteiras internas de suas obras e até mesmo de suas empresas 

construtoras, englobando seus fornecedores de materiais e serviços. Somente assim poderão 

realmente cumprir suas funções gerenciais de forma eficaz. 

 Nesse contexto, melhorar o fluxo de informação entre os diversos elos da cadeia de 

suprimentos torna-se essencial. 

 O presente trabalho propõe alguns direcionamentos e ações para melhorias 

desse fluxo de informação, ao melhorar o desempenho da cadeia suprimentos como um todo. 

Dessa forma, o aumento de desempenho da cadeia de suprimentos beneficia todos os agentes 

econômicos envolvidos no processo, ao mesmo tempo em que também beneficia os 

consumidores e usuários finais dos imóveis.   

Primeiramente, de modo geral, o modelo de direcionamentos de melhoria baseia-se em 

um fluxo de informações centralizado na construtora principal do projeto imobiliário. 

Assim, de acordo com o modelo proposto, há um fluxo de informação principal entre 

as empresas parceiras (informações estruturadas, operacionais), a qual se inicia na construtora 

responsável pelo projeto e segue em direção aos demais fornecedores da cadeia de 

suprimentos. Em sentido inverso, há um fluxo de informação secundário, que contém 

informações desestruturadas ou semiestruturadas, como solicitações e avisos, que tem origem 

nos fornecedores e vai para a construtora responsável pelo projeto. 

Com esse objetivo, foram apontados direcionamentos e ações de melhorias para o 

fluxo de informação da cadeia de suprimentos da indústria da construção civil, baseados em 

três aspectos fundamentais. São eles: 
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1º) Uso da Metodologia de Gerenciamento de Projetos, sugerido no PMBOCK – 

Somente se os modelos de planejamento e controle forem efetivamente utilizados será 

possível implantar qualquer função logística com sucesso.  

 2º) Uso intenso da TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) – As ferramentas 

da TIC são fundamentais para qualquer gerenciamento logístico. Assim, torna-se 

extremamente necessária a quebra dos paradigmas que separam a indústria da construção civil 

das ferramentas de TIC.  

3º) Formação de parcerias de longo prazo – Praticamente uma questão filosófica, que 

deve pautar as decisões da organização relacionadas com a gestão da cadeia de suprimentos. 

Nesse ponto, a questão-chave consiste em extrair ao máximo as potencialidades de cada 

empresa envolvida no projeto imobiliário, ao mesmo tempo em que se eliminam as 

redundâncias e os custos desnecessários. 

 Resumidamente, os aspectos considerados fundamentais (gestão voltada para projetos, 

usos intenso da TIC e uma filosofia comercial voltada para as alianças de longo prazo) visam 

criar um ambiente que permita melhorias contínuas no fluxo de informação da cadeia de 

suprimentos da construção civil imobiliária. 

Por sua vez, a melhoria do fluxo de informação contribui para a redução de custos 

totais de produção, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade das construções 

imobiliárias, beneficiando todos os agentes econômicos envolvidos, além dos consumidores e 

usuários finais. 

 Nesse sentido, o estudo de caso apresentado tanto confirmou o enorme número de 

falhas logísticas presentes nos sistemas construtivos como também comprovou a eficácia dos 

direcionamentos propostos para a melhoria do fluxo de informação da cadeia de suprimentos 

da construção. 

Contudo, espera-se que os direcionamentos propostos sejam mais adequados em 

ambientes em que o setor da construção civil imobiliária apresente características semelhantes 

às apresentadas no Nordeste brasileiro, sem diminuir a importância das adaptações inevitáveis 

à realidade de cada empresa, mais especificamente à realidade de cada projeto imobiliário.   

 A conclusão central é que, gerenciando-se mais adequadamente o fluxo de 

informações, os esforços dos membros da cadeia se voltam mais claramente para a 

minimização das falhas logísticas, buscando a redução dos custos totais de produção, ao 

mesmo tempo em que maximizam a qualidade na ponta final da cadeia de suprimentos da 

construção civil voltada para o segmento imobiliário. 
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5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

• Metodologia para o desenvolvimento de indicadores logísticos de desempenho 

para os sistemas construtivos e seus agentes. 

• Estudos dos riscos envolvidos com o gerenciamento dos contratos de 

fornecimento da cadeia de suprimentos da construção civil.  

• Métodos de definição de quais fornecimentos deverão ser realizados por meio de 

parcerias de longo prazo, respeitando-se a diversidade e a complexidade dos 

fornecedores e produtos/serviços envolvidos na cadeia de suprimentos da 

construção civil imobiliária. 

• Desenvolvimento de métodos para o ordenamento e a priorização de quais 

direcionamentos e ações devem ser primeiramente implantados, a fim de dar 

continuidade ao presente modelo proposto. 
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