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RESUMO 

 

A gestão nas empresas da construção civil cada vez mais tem exigido a adoção de 

métodos e técnicas de gerenciamento nas mais diferentes áreas em busca de controle, 

melhores condições para tomada de decisão e, com isso, conquistar um diferencial 

competitivo. O objetivo do trabalho é avaliar a gestão de compras de suprimentos de uma 

empresa de médio porte da construção civil, localizada em São José, SC, enquanto era 

responsável pelo gerenciamento de 10 obras em todas regiões do Brasil. No trabalho foram 

analisados os setores da empresa que atuam no  processo de compras e contratações das 

obras, identificando as responsabilidades de cada setor e propondo melhorias em algumas 

etapas do processo. Algumas das melhorias propostas puderam ser aplicadas e seus resultados 

foram analisados no trabalho, levando à conclusão de que algumas técnicas gerenciais, como 

o uso de indicadores, são essenciais para garantir que todas compras dos insumos da obra 

sejam executadas dentro do prazo e do custo obra. O estudo pôde evidenciar a necessidade 

de padronização de processos, diálogo entre os setores de suprimentos, de custo, de 

planejamento e de resultados, e controle das etapas para atingir melhores resultados na gestão 

de suprimentos de uma empresa de médio porte da construção civil. 

Palavras-chave: compras, suprimentos, custo, obras, gestão, planejamento, 

construção civil. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Management in civil construction companies has increasingly demanding the 

adoption of management methods and techniques at most different areas in search of 

control, better conditions for decision making and, thus, achieving a competitive 

advantage. The objective of the work is to evaluate the procurement management of 

supplies of a medium-sized construction company, located in São José, SC, while 

being responsible for the management of 10 works in all regions of Brazil. In the 

work, the sectors of the company that work in the process of purchasing and 

contracting works were analyzed, identifying the responsibilities of each sector and 

proposing improvements in some stages of the process. Some of the proposed 

improvements could be applied and their results were analyzed in the work, leading 

to the conclusion that some management techniques, such as the use of indicators, are 

essential to ensure that all purchases of the work inputs are carried out on time and at 

the cost of the construction. The study was able to highlight the need for 

standardization of processes, dialogue between the sectors of supply, cost, planning 

and results, and control of the steps to achieve better results in the supply management 

of a medium-sized construction company. 

 

Keywords: purchases, supply chain, cost, management, planning, construction. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

1.1  JUSTIFICATIVA 

 

A economia brasileira vem atravessando sua pior recessão da história. Após o 

boom econômico entre os anos de 2007 e 2012, o desenvolvimento econômico do país tem 

andado na contramão. A pandemia causada pelo covid-19 agravou ainda mais este cenário, 

gerando impactos negativos no setor da construção civil que resultaram em uma queda de 

2,4% no primeiro semestre de 2020 com relação ao último trimestre de 2019 (IBGE, 2020). 

De acordo com a FGV (2020), só o setor da construção civil tem projeção de queda em 

11,0% no PIB da construção civil em 2020. 

Diante deste cenário, observou-se que o mercado da construção civil passou a 

apresentar redução nas margens de lucro e aumento na competição. Isso, atrelado à 

cobrança por maior qualidade nos seus processos, vem aumentando a busca pela eficiência 

produtiva e forçando os gestores a melhorarem os planejamentos e controles de seus 

empreendimentos, de modo a evitar gastos, cumprir prazos e reduzir desperdícios (ROCHA 

NETO, 2010). Já afirmava Ribeiro (2006), há quase 15 anos, que os tradicionais sistemas 

de gestão não alcançavam níveis satisfatórios, exigindo reformulações e modernizações, o 

que é comum até os dias atuais. A necessidade de máxima eficiência, portanto, vem gerando 

alterações nos processos tecnológicos e administrativos das grandes empresas. 

Mas não é apenas em períodos de crise, o cenário em 2010, que a necessidade por 

melhoria da qualidade, aumento de produtividade e diminuição dos custos se torna visível. 

Também em épocas de explosão imobiliária, que as empresas de construção civil precisam 

apresentar melhores desempenhos (MORATTI, 2010).  

Desta forma, o setor de aquisição de insumos vinha recebendo muitas atenções 

durante o planejamento das empresas construtoras, pois grande parte dos recursos 

financeiros das empresas circulam através dele (JUNGLE; SANTOS, 2008). Uma gestão 

eficaz da função de compras pode trazer benefícios significativos para a empresa quanto 

aos seus objetivos estratégicos, e também promover maior agilidade nas operações e 

melhoria contínua da qualidade e dos preços dos materiais adquiridos (PALACIOS, 1995). 

Tendo isso em vista, acredita-se que as empresas deveriam focar em reorganizar processos, 

otimizar suas estratégias produtivas e racionalizar suas atividades. 



 

 

 

Segundo Murgueytio (2012), estudar e aplicar uma gestão de compras dentro de 

uma empresa construtora acaba alinhando os objetivos deste setor com o planejamento da 

obra, com o intuito de estabelecer tempos limites para realizar cada etapa do processo. A 

ideia de criar uma gestão do processo de compras vem da intenção de mudar o pensamento 

de que este setor só é responsável por buscar os menores preços. 

As responsabilidades do setor de compras, além de garantir melhorias no preço 

global dos suprimentos do empreendimento, se expandem também pelas melhorias nas 

condições de pagamento, qualidade dos insumos e garantia de que o prazo de entrega seja 

respeitado (COLETTI, 2002).  

Para alcançar todas estas vantagens competitivas, é fundamental que o setor de 

compras seja estruturado em níveis com processos definidos e tenha uma gestão 

organizada, garantindo a eficiência nas comunicações entre as etapas para obter melhores 

resultados (COLETTI, 2002). 

Tendo em vista essas informações, justifica-se a intenção de analisar a gestão de 

compra de suprimentos da empresa estudada e propor sugestões estratégicas que resultem 

em melhorias no cumprimento de prazos e, consequentemente, reduções de custos.  

Vale destacar que as mudanças nos processos da empresa analisadas neste trabalho 

não foram propostas pelo autor. As mudanças ocorreram numa transição da empresa com 

uma nova equipe de processos e suprimentos, pois a empresa aumentou seu número de 

contratos geridos e, portanto, precisou aumentar o nível de controle na gestão de 

suprimentos. Desta forma, o autor apenas presenciou esta nova etapa da empresa e, assim, 

teve a oportunidade de analisar os resultados destas mudanças neste trabalho. 

 

1.2  OBJETIVOS E QUESTÃO DE PESQUISA 

 

1.2.1  Objetivo Geral 
 

Avaliar a gestão de compras de suprimentos de uma empresa de construção civil 

da grande Florianópolis. 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 
 

a) Identificar na bibliografia os métodos de compras existentes em empresas 

brasileiras; 

b) Identificar os insumos mais significantes em termos de custos e de 

planejamento; 

c) Identificar e descrever o método, o processo, as etapas e o fluxo de compra 

utilizados pela empresa; 

d) Aferir o fluxo de informações entre o setor de compras da empresa e os 

demais setores; 

e) Gerar uma agenda de compras dos principais insumos de uma obra, sendo 

uma ferramenta auxiliar ao planejamento do tempo do empreendimento. 

1.2.3 Questão de pesquisa 
 

A questão de pesquisa é: Como é feito o processo de compras de suprimentos da empresa? 

 

1.3  DELIMITAÇÕES 

 

Este trabalho tem por base o levantamento de literatura e posterior análise da 

gestão de contratos de uma empresa administradora de obras de Florianópolis, da qual 

foram analisados dados de obras executadas e em execução desde o ano de 2018 até abril 

de 2019.  

A análise desses contratos foi realizada com base nos dados e na experiência do 

corpo técnico da empresa.  

O foco do trabalho foi na elaboração e gestão dos contratos das obras estudadas, 

não sendo levadas em contas questões administrativas.  

Também não foi levada em conta, na análise do presente trabalho, a qualidade da 

execução dos serviços envolvidos nestes contratos.  

 

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: 



 

 

 

 No capítulo 1 introduz-se o tema do trabalho, a sua justificativa, o objetivo geral 

e específico, assim como suas delimitações.  

No capítulo 2 encontra-se a revisão bibliográfica do trabalho. O foco da revisão 

foi buscar trabalhos, de diferentes autores, que poderiam contribuir para a estruturação do 

presente trabalho, definir conceitos fundamentais para entendimento dos dados e embasar 

as análises. Das teses pesquisadas também foram retirados modelos para posterior 

comparação com os dados do Estudo de caso.  

No capítulo 3 apresenta-se a metodologia do trabalho, o estudo de caso, a 

descrição da empresa e das obras estudadas. Para isso foram coletados dados, contratos, 

orçamentos, cronogramas utilizados por uma Administradora de obra da cidade de 

Florianópolis.  

No capítulo 4 é apresentada a empresa e as obras analisadas, das quais foram 

extraídos os dados que serão estudados no trabalho. 

No capítulo 5 realiza-se a análise dos dados, verificando se a gestão de contratos 

executada nessas obras interferiu nos resultados finais. Além disso, muitos dos problemas 

mencionados na análise foram vivenciados durante os anos de trabalho do autor na 

empresa. 

A conclusão do trabalho encontra-se no capítulo 6 somado aos trabalhos futuros. 

  



 

 

 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Neste capítulo serão abordados conceitos relativos à gestão de suprimentos e 

compras aplicados na construção civil.  

 

2.1  LOGÍSTICA 

 

Desde os tempos remotos o homem vem se utilizando da logística sem saber como 

ela é útil, para o seu desenvolvimento. Nas grandes guerras da antiguidade, as 

movimentações de material bélico e de tropas são formas de logística, Alexandre o Grande 

foi um dos que mais se utilizaram da logística (RODRIGUES, 2007). 

O primeiro conceito de logística surgiu pela primeira vez no século XVII, 

“logísticus”, com origem latina. “Logistique” vindo do francês é a arte da guerra que trata 

do planejamento e da realização de: projetos e desenvolvimentos, obtenção, 

armazenamento, transporte, distribuição, separação, manutenção e evacuação de material 

para fins administrativos (FERREIRA, 1986). 

Outros historiadores definem a palavra “Logistique” como fator importante na vida 

dos militares durante muitos anos. Naquela época a logística foi um diferencial e valiosa 

para os militares. Para Novaes (2004): 

 
Na sua origem o conceito de logística estava essencialmente ligada às tropas 
militares. Ao decidir avançar suas tropas seguindo uma determinada estratégia 
militar, os generais precisavam ter, sob suas ordens, uma equipe que 
providenciasse o deslocamento, na hora certa, de munição, víveres, 
equipamentos de socorro médico para o campo de batalha. Por se tratar de um 
serviço de apoio, sem glamour da estratégia bélica e sem prestígio das batalhas 
ganhas [...] trabalhavam em silêncio, na retaguarda (NOVAES, p. 31, 2004). 

 

2.1.1 Década de 1950 
 

Antes de 1950 a logística era considerada uma parte da área militar; em 1945 houve 

a maior movimentação militar da história liderada pelos EUA, conhecido hoje como o “Dia 

D”. O sucesso desta operação chamou a atenção das empresas norte americanas. Elas viram 

que com a logística poderiam aumentar a satisfação dos clientes e aumentar os lucros. Com 

uma maior satisfação os clientes voltam a comprar nestas empresas, esta forma de 

pensamento se tornou mais tarde a pedra fundamental da logística empresarial (BALLOU, 

2010). 



 

 

 

 
2.1.2 Décadas de 1960 a 1970 

 

Nestas duas décadas as empresas começam a ver a logística não apenas na área de 

transporte, porém em toda a empresa. É nesta época que se iniciam os estudos de 

aproveitamento e racionalização de espaço, a distribuição física dos produtos como forma 

de obter ganhos e eficiência, apuração dos custos de manutenção dos estoques e define qual 

a metodologia para seu cálculo. Algumas empresas do varejo começam a ver os benefícios 

da logística principalmente na armazenagem e na distribuição física (BALLOU, 2010). 

 

2.1.3 Após a década de 1970 

 

Com o advento dos computadores as empresas nos EUA e na Europa conseguem 

ter cálculos mais precisos e rápidos.  O kanban (sistema de cartões), JIT (dos inglês just in 

time), MRP (planejamento de materiais), e outros são técnicas utilizadas neste período. 

Marketing, vendas e produção são agora integradas à Logística Empresarial (BALLOU, 

2010). 

 
Neste sentido Souza (2000), enfatiza que esta operação congrega um “conjunto de 

áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, divide-se em 

áreas operacionais e áreas de vivência.”. 

Assim, entre o planejamento e uma boa execução, Souza (2000), destaca algumas 

características relevantes: 

 

a) Qualidade na obra; 

b) Aumento de produtividade; 

c) Segurança dos colaboradores; 

d) Maior competitividade. 

 

Seguindo esta linha é possível perceber muitos avanços do ponto de vista de 

métodos e processos de forma que o capital humano é determinante nos resultados pois 

potencializam resultados transformando planejamento em produtos e/ou serviços. Vieira 



 

 

 

(2006), destaca entre as melhorias alcançadas a partir de um planejamento no setor de 

compras: 

 

a) Redução dos prazos de entrega; 

b) Aumento do tempo produtivo; 

c) Redução de tempos improdutivos. 

 

São muitas experiências práticas utilizadas no mercado altamente competitivo e 

exigente que busca sempre a excelência e a eficácia no atendimento, essa mão-de-obra, 

busca o conhecimento e especialização neste novo conceito, o que facilitará bastante em 

função da experiência prática (MARINO, 2006). Para Serra (2001), cada tipo de canteiro 

de obras apresenta uma especificidade no que tange transporte, movimentação, 

equipamentos e outros. 

Desta forma, a logística passa a ser um diferencial na construção civil e tem como 

principal função melhorar a eficiência e eficácia dos processos proporcionando maior 

visibilidade à gestão, sobretudo nos custos associados à organização. Barbosa et al. (2008), 

destacam que com este aumento da competitividade e o acirramento dos mercados, as 

atividades logísticas figuram como atividade fim de maneira a evitar desperdícios, erros e 

retrabalhos. 

 

2.2 CONCEITO DE LOGÍSTICA 

 

Historicamente, a logística vem se globalizando a cada dia. Isso significa que, a 

estratégia utilizada com eficiência, pelos militares no passado, para suprir suas 

necessidades tais como: utilização de equipamentos, serviços médicos, armas e munições, 

deslocamento do grupo para o campo de batalha e sustentabilidade foi uma das 

contribuições que gerou o conceito de logística (PEREIRA, 2015). O objetivo é demonstrar 

o conceito de logística e como esta foi responsável pelo sucesso de uma grande empresa de 

varejo. E como esta empresa modificou a forma de seus clientes consumirem. A logística 

é a forma mais eficiente de administrar todo processo que envolve aquisição, 

movimentação, armazenagem e entrega de produtos com um custo sempre menor 

(OLIVEIRA; MARTINS, 2008). Conforme Ballou (2006): 

 



 

 

 

“Logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo 
eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o 
ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender as 
exigências dos clientes” (BALLOU, 2006, p. 28). 

 

Dessa forma o conceito de logística foi desenvolvido por vários autores atrelado as 

idéias militares, para Ferreira (1986, p. 1045), “Logística também pode ser definida como 

satisfação do cliente ao menor custo total.” 

A definição de logística dada pelo Council of Supply Chain Management 

Professionals norte-americano (NOVAES, 2007) diz que: 
“Logística é o processo de implementar, planejar e controlar de maneira eficiente 
o fluxo e armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações 
associadas, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o 
objetivo de atender aos requisitos do consumidor” (NOVAES, 2007, p. 30). 

 

O conceito de logística para Rodrigues (2007, apud SILVA, 2007) é: 
 

“Logística é o conjunto de atividades direcionadas a agregar valor, otimizando o 
fluxo de matérias, desde a fonte produtora até o distribuidor final, garantindo o 
suprimento na quantidade certa, de maneira adequada, assegurando sua 
integridade, a um custo razoável, no menor tempo possível, atendendo às 
necessidades do cliente” (RODRIGUES, 2007, apud SILVA, 2007, p. 
98). 

 

Na segunda guerra mundial houve uma revolução e refinamento, da logística que 

estava associada às atividades militares após este período com os avanços tecnológicos e a 

necessidade de suprir os locais destruídos pela guerra, a logística passou a ser adotada pelas 

organizações e empresas. Foi então que surgiu o conceito da logística empresarial. 

De acordo com Ballou (2006): 
 

“Logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e 
armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da 
matéria-prima até o ponto de consumidor final, assim como dos fluxos de 
informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de 
providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável” 
(BALLOU, 2006, p. 24). 

 

Pode-se entender que com a evolução da logística, foram criadas grandes estratégias 

de gerenciamento da cadeia de abastecimento, para satisfazer as necessidades de manter os 

postos abastecidos e de maneira eficiente e econômica, com esta evolução continuada a 

logística adquiriu uma dimensão muito ampla, não se visualiza todo o processo necessário 

para converter matéria-prima, matéria semi-acabada e produtos acabados, desde o ponto de 



 

 

 

origem até o consumidor final, com o propósito de atender e satisfazer as necessidades dos 

clientes (SOUZA, 2007). 

 

2.3 CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

A logística é responsável pelo gerenciamento de uma cadeia complexa, que vai 

desde os fornecedores, passa pelos processos da empresa e chega ao cliente final. Alguns 

fluxos importantes compõem esta cadeia, como recursos, informações e materiais 

(BALLOU, 2015). É preciso entender o processo logístico em cada uma de suas etapas tem 

se tornado essencial para que as empresas alinhem as demandas do mercado às suas ações. 

Dessa forma, Martins et al (2006, apud FREITAS et al, 2010) e Fernandes (2013), 

destacam que o gerenciamento da cadeia de suprimento ou supply chain management 

revolucionou completamente as formas de comprar, produzir e distribuir bens e serviços, 

conforme figura 04. 

 

Figura 1 – Cadeia de suprimentos 

 
Fonte: Fernandes (2008, p. 13). 

 

Segundo Cardoso (2014), hoje, um processo permite total integração entre todos 

os elos da cadeia, desde as fontes de matérias-primas até o consumidor final. Como se pode 

perceber, existe uma série de atores envolvidos no movimento da engrenagem logística. 

Deve-se compreender que esse processo passa por um gerenciamento complexo, apoiado 

por tecnologias da informação por meio de sistemas integrados, softwares, programas etc. 

Dessa maneira, é possível eleger os processos decisórios mais importantes para se obter o 

máximo desempenho (MAÇADA et al, 2007). 

 Para começar, deve-se observar que a busca por resultados e melhores 

desempenhos faz com que muitas empresas alinhem seus processos com foco na qualidade 

e conformidade em relação ao nível de serviço, ou seja, a forma com que atendemos nossos 



 

 

 

clientes. Por isso, é essencial entender como ocorrem os fluxos, suas necessidades e 

principais demandas (RODRIGUES, 2010). 

Atualmente, o foco logístico está em promover processos integrados de maneira a 

maximizar resultados, reduzir custos e aumentar o nível de serviço. Perceba que isso tem 

relação direta com a chamada cadeia de valor. É possível separar as atividades em duas 

classes (quadro 01) (BALLOU, 2015): 

 

Quadro 1 – Atividades da cadeia de valor 

Primárias ou principais Secundárias ou de apoio 

Responsáveis por grande parte dos custos 

logísticos: armazenagem, transporte e 

gestão de estoque 

Apoiam as atividades primárias. São elas: 

embalagem, manutenção de estoque, 

separação, etiquetagem etc. 
Fonte: Adaptado de Ballou (2015) 

 

É possível observar que este processo passa a ser integrado a partir do momento 

que a tomada de decisão é delineada entre todos os envolvidos na atividade em questão. 

Isso significa que, quando um problema é detectado, os diferentes níveis hierárquicos 

buscam uma solução específica em conjunto.  

Deve-se perceber que o fluxo de suprimentos pode ser observado ao longo da 

cadeia logística. Ele começa nas fontes de matérias-primas e vai até uma unidade de 

negócio, como uma indústria. Esse fluxo é responsável pela manutenção dos níveis de 

produção e/ou vendas, e note que ele exerce um papel importante para a produtividade e 

competitividade da empresa 

 

2.4  GESTÃO DE COMPRAS 
 

É importante entender que, atualmente, é amplamente reconhecido que a função 

Compras não é mais uma atividade rotineira de administração de pedidos (CARLINI, 

2002). A expressão “cadeia de suprimentos” está em evidência, embora existam outras 

expressões, como “fluxo de valor”, preferida pelos promotores da “produção enxuta”, ou 

“administração de pipeline”, com significado similar (Figura  05).  

 

 



 

 

 

Figura 2 – Estrutura do setor de compras 

 
Fonte: Adaptado de Monteiro e Tinoco (2015) 

 

As compras devem ser avaliadas em função da quantidade existente disponível em 

estoque, em conjunto com a política de cobertura dos mesmos. Essa política está atrelada 

ao grau de risco que a organização aceita correr, estando ciente de cada item em falta na 

prateleira, caso haja uma variação inesperada no seu consumo esperado, ou um problema 

no suprimento do fornecedor (MARTELLI; DANDARO, 2015). 

Desta forma, os valores mensais constantes dos orçamentos de compras precisam 

ser avaliados e analisados de maneira a minimizar erros no dimensionamento das 

demandas. Como Senapeschi Neto e Godinho Filho (2010) destacam que a área financeira 

da companhia precisa fundamentar seus estudos verificando os valores comprados no ano 

anterior para um correto planejamento. 

Tais orçamentos servem de entrada de dados nos sistemas de previsão de fluxo de 

caixa, efetuando-se a defasagem dos valores a pagar, com base nos prazos médios de 

pagamento negociados com os fornecedores da empresa (OLIVEIRA, 2019). 

Note-se que os dados relativos às vendas devem alimentar os históricos de vendas, 

enquanto que o setor de estoque e demais setores devem fornecer dados ao banco, como o 

histórico de perdas, a fim de que se mantenham precisas as bases para a elaboração dos 

novos orçamentos.  

O plano de compras de itens básicos consiste na base de programação da reposição 

dos itens mantidos em venda. Tal base é suportada por sistemas computadorizados de 

gestão de estoques, que utilizam diversos algoritmos de cálculo para comandar a reposição 

dos estoques, quer sejam associados a linhas de produção, a lojas ou a centros de 

distribuição (NÓBREGA, 2009). 



 

 

 

Fernandes e Godinho Filho (2010), afirmam que os métodos de previsão de 

demanda apresentam algumas características comuns e que os líderes devem entendê-las e 

aplicá-las:  

a) Comportamentos do passado se refletem no futuro;  

b) Exatidão de previsões diminui com o aumento do horizonte de 

planejamento; 

c) Confiabilidade do sistema de previsões é fundamental; 

d) Devem-se adotar os métodos mais simples de entender e usar;  

e) Erros de duas naturezas: inconstância do mercado e de escolha do método 

(deve ser minimizado). 

Deve-se ter em mente que a chave para uma boa gestão da cadeia de suprimentos é 

a sincronização dos fluxos entre os elementos dessa rede. A ausência de sincronização 

provoca um efeito perverso, que causa prejuízos a todos os elementos da cadeia: é o 

chamado efeito chicote (HAU LEE, 2004).  
Os objetivos a serem alcançados pela gestão de compras são (SENAPESCHI 

NETO; GODINHO FILHO, 2011): 

 

● Fluxos de suprimentos contínuos; 

● Otimização dos investimentos; 

● Melhores condições de preço e prazo; 

● Manter relacionamento com fornecedores. 

 

A colaboração e sincronização de atividades entre o comprador e o fornecedor 

exige um planejamento colaborativo da demanda e da reposição. Isto pode ser 

extremamente facilitado pelo uso de softwares de gestão e comunicação, além de um 

processo de negociação avançado, que compartilhe as informações de demanda, planos 

promocionais, lançamentos de produtos, políticas de estoque etc., visando obter o 

sincronismo mencionado.  Em conjunto com esse processo, chega-se até o gerenciamento 

dos estoques pelo próprio fornecedor, o que otimiza os processos de reposição (BORGES 

et al., 2010). 

Uma etapa importante do processo de garantia da qualidade de Compras é a 

seleção de fornecedores capazes de atender à s expectativas de fornecimento da 



 

 

 

organização. Cinco métodos usados para avaliar a capacidade do fornecedor são baseados 

em (VIANA; ALENCAR, 2012): 

 

•   Desempenho anterior; 

•  Reputação; 

•  Visita e avaliação; 

•   Certificação de terceiros; 

•  Avaliação de amostras de produtos. 

 

Desta forma, deve-se entender que é necessário acompanhar todas as etapas do 

ciclo, desde o recebimento das requisições (solicitações), ao processo de cotação e/ou 

negociação, observância da qualidade, entre outros. Deve-se ter em mente que estes e 

outros pontos vão garantir êxito no processo e minimizar problemas como compras 

emergenciais, ingerências, falhas no fornecimento, etc.  

A figura 06 apresenta um fluxo relativo à cadeia de suprimentos e o 

relacionamento da construtora e o cliente. 

 

Figura 3 – Relação cliente-construtora-fornecedor 

Fonte: Adaptado de Chen et al. (2018) 

 

A figura demonstra como a empresa contratada fica encarregada de selecionar e 

gerenciar o fornecedor, mantendo o contato constante para garantir que a entrega dos 

materiais ocorra conforme o planejado para atender ao cronograma. Além da compra dos 

materiais junto aos fornecedores, a empresa se responsabiliza também com o 

gerenciamento de mão de obra e equipamentos necessários, garantindo assim os recursos 

para a execução do projeto. No decorrer da execução, a fiscalização da obra vistoria o 

projeto para liberar o pagamento das medições da empresa contratada. Ao finalizar a 



 

 

 

execução do projeto, a empresa contratada entrega a obra finalizada ao cliente contratado, 

conforme indicado na figura. 

O quadro 02 apresenta a descrição das compras como um processo e suas 

principais problemáticas. 

Quadro 2 - Etapas do processo de compras 

Etapas do processo de compras 
Identificação da 

Necessidade 
Levantamento 

das especificações e 
agendamento das 
compras 

Identificação, 
avaliação e 
seleção dos 
fornecedores 

Negociações e 
contratações 

Emissão 
de contrato 
ou pedido 

Acompanhamento 
direto para garantir a 
entrega 

Nova compra 
  Recompra modificada 

  Recompra direta 
Fonte: Bildsten e Manley (2016). 

 

O processo de uma nova compra precisa ser executado respeitando algumas etapas 

de forma a garantir excelência nos resultados, assim podendo ser definido (SANTOS, 

2009): 

a) Planejamento de demanda 

b) Especificação das características e quantidade dos itens; 

c) Agendamento da compra;  

d) Avaliação e seleção de fornecedores; 

e) Análise e negociações das propostas;  

f) Fechamento da proposta e emissão de um contrato ou pedido de compra; 

g) Acompanhamento de pedidos; 

h) Monitoramento da entrega. 

 

O cumprimento destas etapas deverá garantir maior assertividade nas atividades 

minimizando erros operacionais e falhas em processo. Caso seja necessária a recompra de 

algum insumo, algumas etapas podem ser puladas. Se houver necessidade de troca do 

fornecedor, o processo inicia já na etapa d). Caso não precise trocar o fornecedor, o 

processo retoma já da etapa f).  

Abaixo na figura 07 apresenta-se a matriz Krajlic (1983), que relaciona 

importância do suprimento com as relações de mercado quanto ao grau de prioridade. 

 

 



 

 

 

Figura 4 – Matriz Krajlic 

 
Fonte: Slimstock (2019) 

  

A Matriz de Krajlic (1983), discute um conceito sobre a importância em segmentar 

as compras segundo os critérios de “baixa ou alta complexidade na aquisição” e “baixa ou 

alta importância da compra” de forma a otimizar recursos, desenvolver fornecedores, criar 

parcerias entre outros aspectos, isto visando estabelecer estratégias de compras. 

Sendo assim, as decisões são baseadas nas demandas de compras sendo 

necessários critérios e seus respectivos impactos. Conforme Kraljic (1983), os critérios 

utilizados perfazem volume comprado, porcentagem do total custo de compra ou impacto 

na qualidade do produto ou nos negócios, no caso específico do setor da construção. Ainda 

segundo o autor, alguns ajustes neste processo de tomada de decisão precisam ser levados 

em conta tendo em vista particularidades de empresas e segmentos.  

As análises dos processos de gestão de compras, conforme anteriormente citados 

nos quadros de Ballou (2015), Chen (2018), Bildsten e Manley (2016), entendendo a 

atuação dos diversos setores no processo de compras e a importância da sincronização entre 

estes setores, e as análises estratégicas de categorizações dos pacotes de compras, como 

abordado na matriz de Krajlic, tendo como parâmetros custo, prazo de entrega e 

complexidade do material, foram conceitos utilizados no desenvolvimento e no estudo de 

caso do trabalho. 



 

 

 

3   MÉTODO DE PESQUISA 
 

Para atingir o objetivo da pesquisa de descrever o processo de compras e 

suprimentos da empresa, foram direcionados esforços no sentido de entender, 

eventualmente, entraves e “gargalos”. 

Desta forma, foi feito uso da proposta por Bryman (2008), junto da técnica de 

multicasos de Eisenhardt (1989), na coleta de dados e assuntos relevantes, para a 

metodologia deste trabalho. Assim, a metodologia se estruturou em seis etapas: Definição 

da pergunta da pesquisa; Seleção de assuntos relevantes; Coleta de dados; Interpretação 

dos dados; Elaboração do trabalho teórico; e Descrição dos resultados e conclusões. 

A pesquisa apresenta um caráter exploratório a partir de pesquisas bibliográficas 

e documental conforme destaca Gil (2010). Do ponto de vista da abordagem, a mesma 

segue um conjunto de procedimentos utilizados na investigação de fenômenos ou no 

caminho para chegar-se à verdade, impondo uma ordem aos diferentes processos 

necessários para atingir o resultado desejado (MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 220).  

Desta forma a abordagem é do tipo hipotético-dedutivo sendo baseada em algumas 

proposições ou resultados de experiências bem como em experimentação. Quanto à 

abordagem do problema, a pesquisa é semiqualitativa e tem uma relação que visa a 

obtenção de dados descritivos sobre os processos dinâmicos através de um estudo de caso 

(GODOY, 1995). 

De acordo com Yin (2005): 

 
“é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 
de seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno 
e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2005).  
 

Desta forma o estudo foi composto em algumas etapas que seguem. 

 

3.1 ETAPAS DA PESQUISA 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa se deu através das etapas apresentadas 

na figura 08 conforme fluxograma. 



 

 

 

Figura 5 – Passos da metodologia de Bryman. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Bryman (2008) 

 

Assim o trabalho pôde definir a pergunta da pesquisa, a seleção dos temas mais 

relevantes, a compilação de dados, seguido da interpretação destes; o passo seguinte 

contemplou a elaboração do trabalho teórico e por fim a descrição dos resultados e 

conclusões. 

Com base nesta metodologia foram estabelecidas as etapas da pesquisa conforme 

figura 09 e quadro 03. 

 
Figura 6 – Passos da metodologia de Bryman para este trabalho. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020, baseado de BRYMAN, 2008) 

 

 

 



 

 

 

Quadro 3 – Etapas de Bryman para esta pesquisa 

ETAPAS DE BRYMAN (2008) ETAPAS NA PESQUISA 

Pergunta geral da pesquisa Como é feito o processo de compras da empresa 

Seleção de campos e assuntos relevantes Obras e compras passadas 

Coleta de dados 

Captação dos históricos de compras no software de 

gestão da empresa 

Interpretação dos dados Comparação entre os dados buscando casos repetidos 

Trabalho conceitual e teórico Criação do fluxograma genérico 

Redigir descobertas e soluções 

Descrição do processo de compras e análise das 

mudanças no processo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020, baseado em BRYMAN, 2008) 

 

3.1.1  Revisão bibliográfica 
 

A pesquisa bibliográfica foi realizada através de livros, artigos acadêmicos, teses, 

dissertações e sites especializados, além da legislação correlata de acordo com as 

orientações de Goode e Hatt (1996, p. 172-180). 

 

3.1.2   Métodos de procedimentos 
 

Segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 223), os métodos de procedimentos “são as 

atividades práticas necessárias para a aquisição dos dados com os quais se desenvolverão 

os raciocínios (previsto nos objetivos específicos) que resultarão em cada parte do 

trabalho.”. 

O método de procedimento a ser utilizado no trabalho foi um estudo de caso no 

qual “... implantado a partir da análise de uma realidade segmentada, onde os 

procedimentos de coleta basearam-se em levantamento dos dados e informações” 

(MARCONI; LAKATOS, p. 24, 2017).  

Desta forma foram analisados, a destacar, dois setores sendo estes a área de 

compras das obras e o setor de suprimentos da empresa de construção civil em estudo, 

sendo detalhados métodos e procedimentos utilizados nas rotinas diárias.  



 

 

 

Estas rotinas foram compostas por observações diárias nos setores em questão, a 

participação em reuniões, coleta de dados por meio de documentos, relatórios e acessos ao 

sistema de gestão bem como apresentação a direção da evolução do trabalho. 

 

3.1.3  Coleta de dados 
 

Segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 225), “a pesquisa é uma atividade voltada 

para a solução de problemas, através do emprego de processos científicos e das técnicas 

que são: entrevistas, questionários, observação, medidas e estimativas, testes, histórias de 

vida e formulários”. 

A coleta de dados para estudar o processo de compras da empresa, o autor utilizou 

o método de Eisenhardt (1989) para estudo de multicasos para as áreas de compras e 

suprimentos, representado na figura 7 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 7 - Metodologia Eisenhardt (1989) e aplicações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

                        Legenda: A - alto custo BC - custo médio e baixo 

 



 

 

 

Desta forma foram analisadas três obras de maneira separada em todos os quesitos, 

conforme destaca Eisenhardt (1989), a fim de compilar os dados, categorizar as 

informações e permitir avaliar. Vale destacar que a etapa de revisão bibliográfica (7) 

aparece no final como forma de enriquecer o trabalho, mas um trabalho de revisão 

bibliográfica foi feita também antes da etapa 2 de seleção de casos. Esta revisão 

bibliográfica anterior não consta na figura 7 por se tratar de uma anterior à coleta de dados, 

e esta figura se refere exclusivamente à coleta de dados. 

Em relação à coleta documental, essa foi realizada com base em registros físicos a 

fim de suportar a revisão teórica e direcionar as melhorias. A seguir, o quadro 04 mostra a 

compilação de documentos. 

 

Quadro 4 – Documentos analisados 

DOCUMENTOS 

Controle de conta a pagar 
Cronograma de desembolso 

Controles de expedição 
Controles de recebimento 
Solicitações de aquisição 

Plano de compras 

Seleção de fornecedores 

Gestão de estoques 

Quadros de controle de qualidade 

Quadro de concorrência 

Matriz de tomada de decisão 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Os documentos acima listados serviram de base, ainda segundo o método 

empregado no trabalho, para avaliar os processos empregados pela empresa e possíveis 

propostas de melhoria. 

Com base na revisão bibliográfica foi feito um ckeck list de todos os pontos 

segundo destacam Ballou (2015), Dias (2017) e Bowersox; Closs (2004), em relação as 

áreas de compras e suprimentos, conforme quadro 05 e 06. 

 



 

 

 

Quadro 5 – Aspectos relacionados à gestão de suprimentos 

PARÂMETRO CUMPRIMENTO 
Planejamento de demanda  

Gestão de fornecedores  
Mapeamento de processos  

Integração de setores  
Controle de estoque  

Sistema de gestão empresarial  
Padronização nas operações  

Planejamento logístico  
Fonte: Adaptado de Ballou (2015) e Dias (2017) 

 Para o critério de cumprimento, ou não, dos parâmetros apresentados no quadro, foi 

analisado se tal parâmetro estava presente, ou não, no processo de gestão de suprimentos 

da empresa. 

Quadro 6 – Objetivos da gestão de compra 

PARÂMETRO CUMPRIMENTO 
Plano de ação  

Requisições de materiais  
Cotações  

Gestão de pedidos  
Controle de recebimento  

Plano estratégico de compras  
Seleção e avaliação de fornecedores  

Equipes especializadas  
Contratos  

Indicadores de desempenho  
                                Fonte: Adaptado de Ballou (2015) e Bowersox; Closs (2004) 

Com base nesta avaliação foi possível mensurar a presença de procedimentos, 

documentos ou métodos de maneira que na constatação de um destes itens foi assumido o 

requisito (cumprimento) quanto ao objeto de gestão quer seja na área de compras ou 

suprimentos. 

 

 



 

 

 

4. O ESTUDO DE CASO 
 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa estudada começou a atuar em 2007 executando obras verticais 

residenciais e comerciais de médio e alto padrão e, mais recentemente, executou edifícios 

hospitalares. Em 2019, a empresa faturou mais de 16 milhões de reais e construiu mais de 

120 mil metros quadrados desde sua fundação. 

A empresa não atua com investimentos próprios, sendo contratada sempre por 

incorporadoras ou grupo de investidores; não possui mão de obra direta própria, 

subcontratando mão de obra no mercado; possui cerca de 20 funcionários, que estão 

alocados em setores administrativos do escritório das obras. Cada obra possui em média, 

dependendo do porte da edificação, um engenheiro civil, um estagiário de engenharia civil 

e um gerente de suprimentos. No escritório, localizado em Florianópolis – SC, estão 

situados os departamentos financeiro, administrativo, comercial, recursos humanos e setor 

de engenharia (orçamento, compras, qualidade e planejamento). A empresa possui os 

certificados da International Organization for Standardization - ISO 9001 e do Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat -  . 

A hierarquia da empresa está apresentada conforme organograma da figura 8, 

abaixo. 

 
Figura 8 - Organograma da empresa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 



 

 

 

O setor comercial, representado pela gerente de orçamento no organograma acima, 

é o setor responsável pela formalização de propostas para a conquista de novos contratos 

de empreendimentos. Os setores financeiro e administrativo atuam em conjunto para 

regularizar os pagamentos de contas. Segue quadro 06 indicando as atividades e os 

objetivos de cada  

Quadro 6 – Atuações de cada departamento 

ÁREA OBJETIVO ATIVIDADES 

Comercial Prospecção de novas obras 

Realização de orçamentos 

Análise de mercado 

Levantamentos quantitativos 

Financeiro/ADM Saúde financeira 
Pagamento de contas 

Controle do caixa 

Engenharia Operação das obras 

Planejamento e controle das 

obras 

Gestão de contratos 

Previsões financeiras 

Controle dos custos 

Execução 

Suprimentos 
Abastecimento de material e 

serviço nas obras 

Cadastro de fornecedores 

Realização de pedidos e 

contratos 

Obtenção de orçamentos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

O departamento de engenharia é o que faz a operação das obras em andamento, 

tendo sua equipe principal na sede da empresa, em Florianópolis, e os gestores de obras, 

que se encontram in loco nas respectivas obras. Os primeiros cuidam do planejamento, 

orçamentos e controle das compras e contratos de todas as obras em andamento, enquanto 

os gestores se encarregam de controlar a execução e as compras de serviços e materiais, 

juntamente do setor de suprimentos, que também atuam tanto da sede quanto da obra. 

 



 

 

 

4.2 OS PROCESSOS ADOTADOS PELA EMPRESA 

Foram analisados os processos e contratos envolvidos nas compras de três 

empreendimentos da empresa. Em cada obra a empresa foi contratada por uma rede de 

hospitais para executar a obra a partir dos projetos definidos pelo cliente, e estas foram 

escolhidas por apresentarem diferentes custos, prazos de execução e portes. Além disto, 

duas estão em diferentes fases de execução e uma delas já entregue, e também foram 

escolhidas pelo fato de o autor ter participado dos processos de todas desde o início. Os 

valores para compra de materiais e de serviços foram obtidos através do banco de dados da 

empresa, sendo os materiais intitulados como “pedidos de compra” e os serviços como 

“contratos”. As obras foram denominadas por A, B e C, suas características estão 

apresentadas no quadro 07 abaixo. 

Quadro 7 – Obras analisadas 

 OBRA A OBRA B OBRA C 

Área Construída (m²) 3.709,69 11.552,65 1.115,68 

Tipo 
Estacionamento - 

construção 

Hospitalar - 

ampliação 
Hospitalar - reforma 

 

Situação Atual 
Finalizada Acabamentos Movimentação de Terra 

Início da Obra jul/19 set/19 set/19 

Prazo Previsto 3 meses 10 meses 3 meses 

Custo Obra (R$) 1.011.648,49 11.951.975,76 1.166.382,66 

Valores de Compra de 

Material já realizadas 

(R$) 

683.659,31 (68%) 
6.169.030,22 

(52%) 
770.025,92 (66%) 

Valores de Contratações 

de Serviços já realizadas 

(R$) 

327.989,18 (32%) 
5.782.945,54 

(48%) 
396.356,74 (34%) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

A empresa é contratada por administração e terceiriza os serviços para execução das 

obras através de contratos por preço global e por preço unitário, dependendo do serviço. 

Essa relação entre a empresa e os fornecedores está representada na figura 9. 

 



 

 

 

Figura 9 – Relações de contratação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

Em relação aos suprimentos, a análise foi feita de acordo diferentes parâmetros 

estipulados pelo autor, sendo estes: prazo, tempo de entrega, custo e quantidade de 

fornecedores disponíveis. Em seguida, o autor selecionou um exemplo prático para cada 

tipo de serviço e material, conforme indicado no quadro 08.  

Quadro 8 – Exemplos de suprimentos 

SUPRIMENTO 
Nº DE 

ORÇAMENTOS 
PRAZO DE 

NEGOCIAÇÃO 
EXEMPLOS 

Serviços de maior 

complexidade Pelo menos 3 120 a 150 dias ESQUADRIAS 

Serviços com prazo  

curto Pelo menos 3 30 dias IMPERMEABILIZAÇÃO 

Serviços com prazo 

longo Pelo menos 3 60 a 90 dias MÃO DE OBRA CIVIL 

Serviços com prazo 

médio Pelo menos 3 30 a 60 dias 

MÃO DE OBRA DE 

INSTALAÇÕES 

Materiais de custo baixo 

(Classes B e C) Pelo menos 3 15 a 30 dias ARGAMASSA ASSENTAMENTO 

Materiais de custo alto 

(classe A) Pelo menos 5 30 a 60 dias FIOS E CABOS 

Materiais de entrega 

rápida Pelo menos 3 60 a 90 dias TUBOS E CONEXÕES 

Materiais de entrega 

demorada Pelo menos 3 90 a 120 dias ELEVADOR 

Fonte: Elaborador pelo autor (2020) 

 



 

 

 

 Os materiais selecionados de exemplo foram escolhidos por fazerem parte 

dos escopos das obras já realizadas pela empresa estudada e se enquadrarem no critério de 

classificação atribuído pelo autor. 

A partir desta análise, diferentes problemas foram elencados para serem tratados 

na apresentação dos resultados, a destacar: 

 

● Problema em atraso de pagamento causado por atraso no lançamento da 
nota fiscal; 

● Problema de pagamento por fragilidade do caixa da empresa; 
● Atraso na entrega do material por erro na escolha do fornecedor; 

● Entrega de material com defeito por conta de falta de inspeção da entrega; 
● Troca de fornecedor durante a obra por falta de cumprimento das metas 

estabelecidas. 
Os casos de materiais com pagamento atrasado por falta de lançamento da nota 

fiscal no sistema eram diversos, e estes atrasos eram geralmente ocasionados por ingerência 

do setor de suprimentos da obra ao não aplicar uma rotina de lançamentos diários das notas 

fiscais no sistema de compras da empresa. 

Além dos atrasos por falta de registro de notas fiscais no sistema, foram 

observados diversos atrasos de pagamentos por fragilidade de caixa da empresa, ou seja, 

havia pouca verba disponível no caixa da empresa e alguns pagamentos não puderam ser 

cumpridos para evitar a exposição de caixa da empresa, ou seja, esgotar a reserva de caixa 

da empresa. 

Como a empresa não tinha critérios qualitativos para escolha de fornecedor, que 

era escolhido apenas por apresentar o menor orçamento no processo de seleção, muitos 

casos de atraso na entrega ou entrega com defeito foram registrados, e eventualmente estes 

erros culminavam na troca do fornecedor durante o processo executivo da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados subdivididos nas áreas de 

suprimentos e compras segundo as obras analisadas.  

 

5.1 GESTÃO DE SUPRIMENTOS  

  

Foram criadas matrizes para mapear por quais etapas percorriam o processo de 

gestão de suprimentos para o caso de serviços e materiais, buscando destacar os passos 

comuns a todos os grupos e os particulares para cada grupo isoladamente. Tais mudanças 

foram propostas e implementadas pela própria equipe de engenharia como um todo. 

Desta forma, a matriz obtida foi transformada em fluxogramas a partir do 

sequenciamento de todos os possíveis passos nos processos de suprimentos buscando 

deixar identificado no fluxograma qualquer ação possível para qualquer tipo de suprimento, 

resultando em 2 processos genéricos: 1 para os serviços e 1 para os materiais, representados 

nas figuras 13 e 14, respectivamente. 

 



 

 

 

   
 

Figura 10 – Processo de contratação de serviço 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
 



 

 

 

A figura 10 apresenta o (SIPOC) final de serviços que envolve todas as áreas da 

empresa desde o departamento comercial, engenharia, direção suprimentos, fornecedores e 

administrativo contemplando em cada uma destas áreas uma matriz de tomada de decisão 

envolvendo a obra, sede e o centro de distribuição.  

Na figura 11 é apresentada a matriz de tomada de decisão para os processos de 
aquisição de materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

Figura 11 – Processo de compras de materiais 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 



 

 

 

O fluxo de materiais é apresentado na matriz SIPOC também contemplando todas 

as áreas envolvidas e unidades da empresa. 

Para a formulação dos dois fluxos apresentados, o autor participou do setor de 

suprimentos de uma obra da empresa. Para realizar a compra de materiais (Figura 11), o 

primeiro passo seria a aferição daquilo que será necessário, realizada a partir do 

levantamento quantitativo analisando planilha de escopo e projetos da obra, juntamente da 

análise do cronograma da obra. Com os dados iniciais de quantidade e especificação dos 

materiais necessários, é realizada uma Solicitação de Compra no sistema. Esta solicitação 

passava por 3 alçadas, conforme explicado no Quadro 09. Após aprovada, a solicitação de 

compra será incorporada em um Pedido de Compra no sistema, a partir da atribuição de 

preços aos insumos anteriormente previstos na Solicitação de Compra. Os preços atribuídos 

são aqueles referentes ao orçamento aprovado a partir do Quadro de Concorrência (figura 

12), que compara os orçamentos de diferentes fornecedores a partir dos preços de cada 

insumo da proposta.    

Após realizado o Pedido de Compra, este também deverá ser aprovado nas alçadas 

pelos critérios analisados conforme explicitado no Quadro 9. Depois desta aprovação no 

Pedido de Compra, a obra está autorizada a realizar a compra. 

No processo de contratação de serviços (Figura 12), o processo inicia também com 

a análise da planilha escopo e levantamento dos quantitativos em projeto daquilo que será 

necessário. Após a definição destes itens que serão contratados, estes são compilados em 

uma planilha de escopo que é enviada aos fornecedores para orçarem estes serviços. Após 

receber, pelo menos, três orçamentos, estes são compilados em um Quadro de Concorrência 

(figura 12), conforme explicado anteriormente. A partir destas informações, é selecionada 

a melhor proposta, que sempre é escolhida pelo critério de menor custo. Com as 

informações deste orçamento de menor custo, é realizada uma Solicitação de Serviço no 

sistema que será incorporada num Contrato. 

Após analisar este processo apresentado nos fluxos das figuras 12 e 13, juntamente 

dos materiais apresentados na revisão bibliográfica, o autor verificou algumas falhas no 

processo. A partir disto, houve a reformulação das ferramentas do processo, proposta por 

toda equipe de engenharia, a exemplo do quadro de concorrência com a inserção de controle 

de data para mobilização da entrega além de informações sobre a forma de pagamento, 

condições de negociação, prazo de pagamento e faturamento, conforme figuras 14 e 15. 

 



 

 

 

Quadro 9 – Alçadas de aprovações relacionados às compras de materiais e mão de 
obra. 

 

REQUISITO 
SOLICITAÇÃO 

DE COMPRA DE 
MATERIAL 

PEDIDOS 
DE 

COMPRA 
CONTRATOS MEDIÇÕES 

Quem faz Gestor de Obra Comprador Gestor de Obra Gestor de 
Obra 

Aprovação 1ª 
alçada Gestor de Obra Gerente de 

Suprimentos 
Gerente de 

Custos 
Gerente de 

Planejamento 

Aprovação 2ª 
alçada Gerente de Custos Gerente de 

Custos 
Gerente de 

Planejamento 
Gerente de 
Operações 

Aprovação 3ª 
alçada 

Gerente de 
Operações Diretor Geral 

Gerente de 
Operações ou 

Diretor 

Diretor, se 
necessário 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

O objetivo deste quadro de aprovações é de acabar com ingerências e erros na 

condução de alguns processos de compras e consequentemente atrasos nos pacotes de 

serviços em decorrência da falta de sistematização entre quem solicita e quem aprova 

(Figura 12 e 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Empresa: Empresa: Empresa:

Contato: Contato: Contato:
Tel/Fax: Tel/Fax: Tel/Fax:

E-mail: E-mail: E-mail:

Item Qtde Unid Descrição Descrição Qtde Unid

1 6,00 MÊS ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE DUPLA 6,00 MÊS

2 1,00 Unid MONTAGEM INICIAL 1,00 Unid

3 6,00 Unid MANUTENÇÃO 1,00 Unid

4 1,00 Unid DESMONTAGEM FINAL 1,00 Unid

5 12,00 mês LOCAÇÃO DE OPERADOR 12,00 mês

               -    R$                 -   

TotalUnitário Total

 R$                 -   

Unitário Total

R$78.000,00                -   

Nome do Empreendimento: FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3 VERBA DESTINADA - Especificação Orçamento

RIOMAR

Descrição dos Serviços/Insumos:

R$5.500,00 R$5.500,00 R$6.500,00 R$6.500,00                        -   

               -              37.800,00 

CREMALHEIRA

R$10.000,00 R$60.000,00 R$13.000,00                        -   

R$6.500,00 R$10.000,00

Unitário

 R$                 -   

 R$                 -   

                       -   

            3.150,00 R$5.000,00 R$60.000,00 R$0,00

               -   

R$6.500,00 R$10.000,00

R$2.900,00 R$17.400,00 R$3.500,00 R$21.000,00

 VERBA DE ORÇAMENTO 

Desconto/Negociação

R$ 122.100,00

Sub-Total (1) R$89.400,00 R$115.500,00                                                  37.800,00 

Sub-Total (3)
Total Final R$89.400,00 R$115.500,00  R$                                            37.800,00 

Sub-Total (2) R$89.400,00 R$115.500,00                                                  37.800,00 

Reajuste - Material
Reajuste - Mão-de-obra
Percentual - Mão-de-obra
Percentual - Material

Responsável pela Elaboração: Data da Elaboração:  

Responsável pela Aprovação: Fornecedor Aprovado:

Condições de Pagamento
Observações: 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR - Formulário

Quadro de Concorrência

FOR.SUP.04

Revisão: 02

Fonte: Banco de dados da empresa (2020) 

Figura 12 – Quadro de concorrência antigo 
 



 

 

 

Figura 13 – Quadro de concorrência atualizado 

Fonte: Banco de dados da empresa (2020) 
 

Após generalizar os processos de forma a criar um protocolo de análise, o autor 

buscou comparar seus resultados com outros métodos de gestão de suprimentos, seguindo 

o passo 4 de Eisenhardt (1989). Desta forma no quadro 10 é apresentado um check list dos 

processos estudados. 

Quadro 10 – Aspectos relacionados a gestão de suprimentos. 
 

PARÂMETRO CUMPRIMENTO 
Planejamento de demanda Sim 

Gestão de fornecedores Sim 
Mapeamento de processos Sim 

Integração de setores Sim 

Controle de estoque Não 
Sistema de gestão empresarial Sim 

Padronização nas operações Sim 

Planejamento logístico Sim 

Fonte: Adaptado de Ballou (2015) e Dias (2017) 

Legenda: A presença de algum controle implica no cumprimento do aspecto gerencial (SIM) do contrário 
não é satisfeito (NÃO). 



 

 

 

Analisando o quadro adaptado de Ballou (2015) e Dias (2017), conforme 

metodologia abordada, pode-se perceber o desenvolvimento na íntegra de processos de uma 

gestão de suprimento eficiente com a garantia de resultados por parte da empresa. 

 

5.2 GESTÃO DE COMPRAS 

 

A partir de consulta no banco de dados da empresa nos documentos: orçamentos, 

contratos assinados e relatórios de aditivos de contratos foi possível obter um maior 

acompanhamento dos processos, em especial da gestão de compras.  

O controle, realizado de forma macro e com algumas análises específicas de obras, 

é utilizado em todos os empreendimentos da empresa de maneira a garantir uma análise 

precisa dos fornecedores, valores dos materiais, condições de pagamento e fornecimento. 

Desta forma foi possível agilizar os processos de cotação e tomada de decisão garantindo 

maior dinâmica e minimizando erros nas especificações, quantidades e condições de 

negociação. 

A figura 14 apresenta o plano de compras inicialmente utilizado pela empresa 

presente nas obras e em todas as suas etapas sendo realizado um acompanhamento através 

de uma agenda desde os projetos, ao levantamento de suprimentos, cotação, negociação, 

compra entre outras etapas. 

 

Figura 14 – Plano de Compras inicial 

 

Fonte: Banco de dados da empresa (2020) 

 

Através deste plano era possível estabelecer um cronograma de acompanhamento 

de cada uma das etapas quanto a previsão e o realizado. Vale destacar em alguns casos a 

necessidade de reprogramar determinadas etapas em virtude de mudanças na condução e 

consequentemente no cronograma de trabalho assim sendo necessário ajustes nos prazos. 

OBRA B

RESPONSÁVEL

PACOTE DE SERVIÇO Previsto Reprogramado
/Realizado Previsto Reprogramado

/Realizado Previsto Reprogramado
/Realizado Previsto Reprogramado

/Realizado Previsto Reprogramado
/Realizado Previsto Reprogramado

/Realizado Previsto Reprogramado
/Realizado

SERVIÇO 1 3-Dec-19 ok 6-Dec-19 ok 13-Dec-19 ok 27-Dec-19 ok 30-Dec-19 ok 2-Jan-20 ok 1-May-20

MATERIAL 1 24-Feb-20 ok 2-Mar-20 ok 16-Mar-20 ok 19-Mar-20 ok 22-Mar-20 ok 25-Mar-20 ok 1-Apr-20

MATERIAL 2 25-Mar-20 ok 1-Apr-20 ok 15-Apr-20 ok 18-Apr-20 ok 21-Apr-20 ok 24-Apr-20 ok 1-May-20

MATERIAL 3 14-Apr-20 ok 21-Apr-20 ok 5-May-20 ok 12-May-20 ok 15-May-20 ok 18-May-20 ok 1-Jun-20

Projetos/Especificações 
Técnicas Levantamento Quantitativo Quadro de Concorrência

PROJETOS OBRA OBRA / SUPRIMENTOS SUPRIMENTOS SUPRIMENTOS SUPRIMENTOS SUPRIMENTOS

Tempo de Negociação Aprovação/Contratação Elaboração do 
Contrato/Pedido Entrega/Mobilização



 

 

 

Diante do aumento das demandas, complexidade nos pacotes de serviços e a 

necessidade de um melhor acompanhamento da previsão e do realizado o plano de compras 

passou por uma melhoria. As mudanças constam na retirada de 3 colunas (Especificações 

Técnicas; Tempo de Negociação; Aprovação) e na mudança do layout buscando gerar 

indicadores gráficos, facilitando na interpretação do resultado. As 3 colunas citadas foram 

excluídas por sobrecarregarem o Plano de Compras com muitas etapas, sendo mantidas as 

4 colunas consideradas cruciais: Levantamento Quantitativo; Quadro de Concorrência; 

Pedido/Contrato no Sistema; Data de Entrega. Os objetivos de cada etapa que motivaram a 

permanência das mesmas no novo modelo de Plano de Compras estão apresentados no 

quadro 11. 

Quadro 11 – Etapas do novo Plano de Compras  
 

ETAPA FINALIDADE 
Levantamento 
quantitativo Levantar e quantificar os insumos a serem contratados/comprados 
Quadro de 
concorrência Captar e comparar orçamentos de diferentes fornecedores 
Pedido/contrato no 
sistema 

Formalizar os insumos a serem contratados/comprados para serem 
impactados no fluxo de caixa 

Data de entrega Garantir que o insumo esteja em obra de acordo com o planejamento 
inicial 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Assim o modelo usual, figura 15, passou a sintetizar as etapas e proporcionando 

uma visão macro a partir de indicadores do tipo IRR – Índice de Remoção de Restrições. 

 O IRR é calculado pela seguinte equação:  

   ÇÕ       ÇÕ      

 

Estas ações podem ser de uma das quatro etapas do plano compras: Levantamento 

Quantitativo; Quadro de Concorrência; Emissão de Contrato/Pedido de Compra; 

Entrega/Mobilização. 

Ainda com o novo modelo foi possível acompanhar as ações do plano de compras 

planejadas para a semana que de fato foram realizadas, além de adicionar colunas com as 

informações do fornecedor contratado e condições de pagamento. 



 

 

 

  

 

Legenda: IRR Proj – Índice de Remoção de Restrições Projetado 

  Qtvo -  Levantamento Quantitativo 

  QC – Quadro de Concorrência 

  Pedido/CT – Pedido ou Contrato 

  Entrega/Mob – Entrega/Mobilização 

Figura 15 – Plano de compras – atual 

Fonte: Banco de dados da empresa (2020) 



 

 

 

Com o novo plano de compras a análise passou a ser menos operacional e passou 

a ter caráter estratégico com a adoção de indicadores de desempenho. Neste sentido 

reuniões semanais somente com os compradores das obras passaram a ser realizadas a fim 

de expor os indicadores e debater as metas semanais de cada área. 

Outro ferramental de grande valia adotado pela empresa foi a gestão visual 

contemplando estudos comparativos entre as obras, conforme figura 16.  

 

       Figura 16 – Quadro de indicadores competitivos 

 
Fonte: Capturado pelo Autor (2020) 

 

O sistema de gestão a vista passou a ser adotado de forma estratégica de maneira 

a proporcionar uma visão mais macro do cenário atual da empresa em todos os seus 

empreendimentos baseado no IRR. Desta foi possível avaliar cada obra segundo critérios 

do quadro de concorrência, pedidos/contratos, entregas/mobilização e projeto. 

Um novo modelo de controle foi posto em prática a partir da avaliação dos 

fornecedores de mão de obras/serviços, conforme figura 17. 

 



 

 

 

Figura 17 – Avaliação de fornecedor 
 

 
Fonte: Banco de dados da empresa (2020) 

 

O controle de obra/fornecedores é realizado mensalmente e confere aos gestores 

responsáveis uma avaliação dos mesmo sobre diferentes aspectos desde questões de 

segurança, prazos, trabalhos colaborativos e outros quanto ao seu cumprimento seguindo 

uma escala subdividida em três níveis. 

Este método de avaliação de fornecedor até então fundamentados nos critérios de 

Desempenho anterior; Reputação; Visita e avaliação; Certificação de terceiros; Avaliação 

de amostras de produtos foi remodelado diante das novas demandas da empresa assim 

permitindo estar mais próximo dos mesmos estabelecendo parcerias duradouras. 

Um outro ponto neste conjunto de ações voltadas à gestão de compras foi uma 

melhor interface entre áreas. Desta forma foi identificada a necessidade de   aproximação 

do setor de suprimentos ao financeiro de forma a melhorar sobretudo a comunicação e 

tratamento de desvios ocorridos em decorrência no cumprimento dos prazos, gastos e 

execução das obras. A figura 18 apresenta a proposta. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 18 – Fluxo de desembolso 

 
Fonte: Banco de dados da empresa (2020) 

 

Este controle está relacionado com às condições de pagamentos da empresa 

diretamente ligadas ao fluxo de caixa e passaram a serem executados em todas as obras 

com detalhamento de seus pacotes de serviços e a evolução ao longo do período de 

cronograma do empreendimento. Além disto é acompanhado de toda a evolução do 

desembolso etapa-a-etapa do empreendimento suportado por padrões estabelecidos para a 

obra em relação a especificações técnicas adotadas pela empresa ou contratante. 

Em paralelo a toda esta estrutura um controle de estoque rigoroso passou a ser 

realizado nos insumos utilizados na obra através da métrica da curva ABC, assim 

possibilitando aos gestores e responsáveis pela obra a identificação de falta ou criticidade 

de determinado item. 

Após generalizar os processos de forma a criar um protocolo de análise, o autor 

buscou comparar seus resultados com outros métodos de gestão de compras, seguindo o 

passo 4 de Eisenhardt (1989). O quadro 12 apresenta a análise do processo de compra 

adotado pela empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 195.981,70 R$ 22.000,00 R$ 96.655,45 R$ 15.000,00 R$ 345.650,92 R$ 153.102,00
08/jan 15/jan 22/jan 29/jan 05/fev 12/fev

ABRIGOS PARA CANTEIRO 175.888,37R$                  5.000,00R$         5.000,00R$          
EQUIPAMENTOS 94.900,00R$                    1.300,00R$             1.300,00R$        

ALVENARIA 232.025,36R$                  15.000,00R$       15.000,00R$        50.000,00R$      15.000,00R$        
AÇO 568.143,25R$                  111.602,70R$         21.000,00R$        111.602,70R$    

AGREGADOS
APOIO E GESTÃO DA OBRA 26.342,80R$                    

CALHAS E RUFOS
CERÂMICA FACHADA

REBOCO 128.250,00R$                  
CONCRETO 566.178,64R$                  35.000,00R$        35.000,00R$      

LASTRO DE CONCRETO 28.906,15R$                    20.000,00R$        
CONTRAPISO 43.400,00R$                    

CORPO TÉCNICO 255.246,39R$                  35.000,00R$           35.000,00R$      
FORMAS 380.644,77R$                  40.000,00R$           20.000,00R$        40.000,00R$      

CONSUMOS 28.976,40R$                    2.000,00R$         2.000,00R$          
VIGILANCIA 9.438,51R$                       3.500,00R$             3.500,00R$        

PROTEÇÕES COLETIVAS 26.173,32R$                    822,11R$             6.102,00R$          
ELEVADOR 238.000,00R$                  19.833,34R$        

LIMPEZA DE TERRENO 3.500,00R$                       

PACOTES DE CONTRATAÇÃO VALOR CONTRATADO



 

 

 

Quadro 12 – Objetivos da gestão de compra 
 

PARÂMETRO CUMPRIMENTO 
Plano de ação Sim 

Requisições de materiais Sim 
Cotações Sim 

Gestão de pedidos Sim 
Controle de recebimento Não 

Plano estratégico de compras Sim 
Seleção e avaliação de fornecedores Sim 

Equipes especializadas Não 
Contratos Sim 

Indicadores de desempenho Sim 
 

Fonte: Adaptado de Ballou (2015) e Bowersox; Closs (2004) 

Legenda: A presença de algum controle implica no cumprimento do aspecto gerencial (SIM) do contrário 
não é satisfeito (NÃO) 

Por meio deste quadro é possível avaliar o nível de gestão adotado pela empresa 

na área de compras onde percebe-se uma condição satisfatória  para o desenvolvimento das 

atividades conforme proposta de análise adaptado de Ballou (2015) e Bowersox; Closs 

(2004). 

Este acompanhamento foi possível a partir do cumprimento das etapas de cada obra em 

seus detalhes como orçamentos, contratos assinados, relatórios de aditivos de contratos, 

desta forma foi possível acompanhar os resultados, conforme figura 19. 

 

Figura 19 – Análise de IRR 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 
É possível verificar que ao longo deste primeiro trimestre houve um avanço em 

termos de desempenho quando realizada uma análise global das obras. Um outro ponto de 

controle que passou a estar associado as obras foram análises mais concretas das 
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previsões financeiras impactadas no fluxo de caixa. As figuras 23, 24 e 25 abaixo 

apresentam em detalhes. 

O cronograma de desembolso da obra permitiu a gestão avaliar eventualmente 

problemas em relação ao orçado e ao realizado assim podendo tomar decisões mais 

assertivas. 

Figura 20 – Fluxo de caixa – obra C 

             
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Desta forma o controle de caixa passou a ser mais bem acompanhado de forma a 

conduzir os gastos de acordo com o previsto analisado nos quadros de concorrência e plano 

de compras. 

Figura 21 – Evolução do fluxo de caixa – obra C 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 
 

A figura 21 ilustra o fluxo de caixa de uma obra com os desembolsos já impactados 

de acordo com as previsões financeiras, obtidas nos quadros de concorrência, e com as 

previsões de receita, obtidas no cronograma executivo da obra em impactado no plano de 

compras pelas datas de mobilização dos insumos e serviços comprados/contratados. 

De maneira assertiva, este controle permitiu avaliações mais pontuais de serviços 

até pouco tempo atrás subavaliados quanto ao seu percentual na obra. Logo, pode-se 

03/abr/20 10/abr/20 17/abr/20 24/abr/20 01/mai/20 08/mai/20 15/mai/20 22/mai/20
Receita Líquida Acumulada 2.681.099R$       2.963.822R$       2.963.822R$       2.963.822R$       2.979.384R$       2.979.384R$       3.502.284R$       3.752.284R$       
Despesa Acumulada 1.141.648-R$       1.591.677-R$       2.092.051-R$       2.553.826-R$       2.801.104-R$       3.091.400-R$       3.473.675-R$       3.879.231-R$       
Saldo Acumulado 1.539.451R$       1.372.145R$       871.771R$          409.996R$          178.280R$          112.016-R$          28.609R$            126.947-R$          

FLUXO DE CAIXA - OBRA C



 

 

 

entender que a realização de parcerias com fornecedores proporcionou melhores 

negociações a nível de preços e condições de pagamentos, além de maior garantia na 

realização da entrega no prazo. Para a construção desta análise comparativa, foram 

analisados os históricos de compras/contratos de duas obras do início de 2019 (período 

referenciado como “antes”) e três obras recentes, iniciadas no final de 2019 (período 

referenciado como “depois”).Tais resultados podem ser observados pelas figuras 22 e 23 a 

seguir. 

Figura 22 – Análise Comparativa entre Nº Fornecedores x Atrasos Registrados 

  
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 
Figura 23 – % Atrasos por total de compras 

 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 
 Conforme explicitado nos gráficos, a redução do número de fornecedores 

nas obras possibilitou a criação de parcerias entre empresa e fornecedor, reduzindo o 

percentual de atrasos registrados de 25,00% para 10,00% das entregas. 

 
 



 

 

 

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

6.1   CONCLUSÕES 

 

 Revisando os objetivos propostos, em relação ao objetivo geral “avaliar a gestão de 

compras de suprimentos de uma empresa de construção civil da grande Florianópolis, 

verificou-se que a empresa estudada possuía um processo de compras de suprimentos 

estruturado com a integração de diferentes setores, algo essencial para o bom 

funcionamento da gestão de suprimentos, conforme observado na revisão bibliográfica.  

 Quanto aos objetivos específicos, verificou-se que foram atingidos, pois foram 

identificados na bibliografia os métodos de compras existentes em empresas brasileiras. 

Foram também identificados os insumos mais significantes em termos de custos e de 

planejamento. Em relação ao custo, foram os itens de classificação A (80% do custo obra), 

da curva ABC de custo da obra, pois estes representam o maior potencial de geração de 

lucro na gestão de insumos da obra. Quanto ao planejamento, foram os itens de maior prazo 

de entrega e menor disponibilidade no mercado de pronta entrega, visto que estes itens 

exigem grande antecedência no início das cotações no mercado e, por consequência, um 

planejamento do setor de compras muito bem estruturado. 

 O método, o processo, as etapas e o fluxo de compra utilizados pela empresa foram 

identificados e descritos, destacando-se as ferramentas de Quadro de Concorrência (QC) e 

o Plano de Compras, pois estas são as ferramentas que integram o setor de suprimentos aos 

setores de custo e planejamento, respectivamente. 

 Foi possível aferir o fluxo de informações entre o setor de compras da empresa e os 

demais setores, conforme abordado anteriormente, nas principais ferramentas de controle. 

 Gerou-se uma agenda de compras dos principais insumos de uma obra, sendo uma 

ferramenta auxiliar ao planejamento do tempo do empreendimento, no formato apresentado 

na figura 15 do novo Plano de Compras. 

 Tendo-se atingido os objetivos do trabalho, conseguiu-se responder à questão de 

pesquisa apresentando como é feito o processo de compras de suprimentos da empresa. 

Desta forma foi possível identificar uma estrutura de gestão dotada de alguns 

procedimentos e métodos de trabalho bem fundamentados a citar a gestão de fornecedores, 

matriz de tomada de decisão, fluxos de materiais entre outros. 

Uma maior eficiência no processo de suprimentos passou a ser alcançada com o 

cumprimento de etapas importantes que partiram desde a correta especificação dos 



 

 

 

materiais até o recebimento dos materiais passando também pro controle rigoroso de 

qualidade e avaliação dos fornecedores. A mesma análise aplicada a contratação de serviços 

é delineada desde a seleção do prestador de serviços, até sua contratação e avaliação ao 

término. 

    Em relação à área de compras, alguns aspectos relacionados à gestão precisaram 

ser revistos em decorrência da lacuna entre os métodos aplicados às áreas a partir da análise 

de orçamentos, contratos assinados, relatórios de aditivos de contratos e outros. 

Desta forma, mudanças foram realizadas de maneira a melhorar o processo de 

tomada de decisão e assim garantir uma análise precisa dos fornecedores, cotações, prazo 

entre outros parâmetros. Ao final das mudanças estabelecidas, pode-se observar um ganho 

de agilidade nos processos de cotação e tomada de decisão com a revisão do plano de 

compras e o acompanhamento das obras, logo garantindo maior dinâmica e minimizando 

erros nas especificações, quantidades e condições de negociação. 

O trabalho ainda proporcionou a adoção de ferramentas de gestão a exemplo de 

quadro de gestão a vista o que proporcionou um melhor acompanhamento diários dos 

indicadores competitivos contemplando análises comparativas entre as obras. 

Isto proporcionou uma maior interação entre áreas/departamentos sobretudo a 

comunicação e tratamento de eventuais problemas no curso do projeto, de forma a garantir 

o cumprimento do cronograma de desembolso, execução e a manutenção da qualidade nos 

processos. 

 

6.2   FUTUROS TRABALHOS 

 

Acerca dos desafios futuros que se evidenciaram durante o trabalho é possível 

elencar alguns aspectos desafiadores que serão norteadores de práticas posteriores, a citar: 

 

 Constante processo de treinamento e capacitação dos colaboradores, principalmente 

da equipe que fica alocada em obra; 

 Realização de constantes reuniões entre diferentes setores (financeiro, suprimentos 

e planejamento). 
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