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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DE COMPRAS EM 
UMA CONSTRUTORA POR MEIO DO MAPEAMENTO DO 
FLUXO DE INFORMAÇÕES 
 
RESUMO  

As transformações econômicas e políticas pelas quais o país está passando, estão 

obrigando as empresas do setor de construção civil a rever seus processos a fim de 

tornarem-se mais competitivas. A redução de custos e o aumento da eficiência tornou-se 

pré-requisito para a sobrevivência no mercado competitivo. Nesse contexto, este trabalho 

objetiva avaliar o processo de gestão de compras em uma construtora. O trabalho adota o 

estudo de caso como abordagem metodológica, cujas evidências foram coletadas por 

meio de entrevistas não estruturadas, e utiliza o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV), 

realizando-se o mapeamento do estado atual, identificando-se os desperdícios e 

mapeando-se o estado futuro, com a inserção de sugestões de melhorias no processo de 

gestão de compras. Os resultados mostram que com uma avaliação no mapa do estado 

atual pode-se implementar melhorias em todo o processo, para aumentar sua eficiência e 

reduzir o tempo de ciclo das aquisições com a construção do mapa de estado futuro.  

 
Palavras-chave: Compras, Suprimentos, Construção Civil, Fluxo de Informações, 

Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV). 
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INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, a constante busca pela manutenção das organizações num 

mercado cada vez mais disputado faz as mesmas buscarem por processos cada vez mais 

eficientes, os quais muitas vezes só podem ser melhorados por meio de metodologias, 

técnicas e ferramentas estruturadas, as quais direcionam para a satisfação dos clientes e 

resultados eficazes. 

Quando se fala em competitividade nas empresas, sente-se uma pressão 

pela geração de lucros a qualquer custo, sendo nas pequenas ou nas grandes empresas, 

as quais são fortalecidas pelo desafio de ser diferente e maior no mercado em que atuam 

(RODRÍGUEZ, DAHLMAN e SALMI, 2008). A estratégia ajuda uma empresa a organizar e 

alocar os recursos em uma postura baseada em suas forças e fraquezas, e protege a 

mesma das mudanças do mercado (MINTZBERG et al., 2006). 

Segundo Romano (2006) as empresas de construção civil, em sua grande 

maioria, não estão preparadas para o gerenciamento de seus processos de negócio e 

continuam a conduzir suas atividades sem uma estrutura organizacional adequada, 

conservando práticas que são causadoras de significativos impactos em todo o processo. 

A operação de compras influencia diretamente o nível de competitividade de uma 

organização. O processo de compras deve ser desenvolvido com integração da estratégia 

corporativa da empresa, ou seja, dentro do nível estratégico de compras devem estar 

envolvidos os níveis gerencial e operacional (BAILY et al., 2000). 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar o processo de gestão de 

compras em uma construtora. O trabalho pretende responder à questão de como o 

processo de gestão de compras numa empresa do setor de construção civil pode ser 

aprimorado, por meio da interpretação dos mapas desenhados. O trabalho foi conduzido 

em uma empresa construtora, devido à necessidade da mesma reorganizar o seu 

processo de gestão de compras, e do setor de construção civil estar em constante 

desenvolvimento e ser de fundamental importância na movimentação da economia 

brasileira, sendo impulsionado pelo mercado imobiliário, o qual alcançou em 2014 cerca 

de 9% do PIB nacional (PORTAL BRASIL, 2014). O trabalho adota o estudo de caso 

como abordagem metodológica. Para a coleta dos dados, foram utilizadas entrevistas não 

estruturadas, detalhadas mais à frente por meio de mapeamentos de informações 

realizados. Para cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial 

teórico, seguido pelos métodos e técnicas adotados, resultados empíricos e, finalmente, 

suas conclusões.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Gestão de Compras e Cadeia de Suprimentos na Construção Civil 
 

A gestão de compras tem por definição a responsabilidade de planejar, 

dirigir e coordenar as atividades relacionadas à compra de material, desde a sua chegada 

até sua utilização pela área de produção, conforme Martins(1999) citado por  Santos e 

Jungles(2008). A gestão de aquisição assume papel estratégico nos negócios de hoje, 

diante do volume de recursos envolvidos, principalmente financeiros, deixando cada vez 

mais para trás a visão preconceituosa de que era uma atividade burocrática e repetitiva, 

um centro de despesas e não um centro de lucros (DAVID; RICHARD, 1996). 

O processo de compras de materiais em qualquer empreendimento de 

construção civil precisa ser estruturado para garantir o desempenho de um processo que 

irá tratar de uma quantidade muito grande de insumos (SANTOS, 2008), e de fato a 

construção de um empreendimento requer a aquisição extensa de materiais e compras 

com o menor custo possível visando garantir o sucesso no custo final da obra. Devido 

muitas empresas adotarem métodos inadequados no setor de suprimentos, faz-se muito 

importante a realização de análises deste setor, no intuito de buscar o aperfeiçoamento 

dos seus processos e sugerir estratégias que possibilitem o aumento da capacidade e 

controle dos materiais, organizando os procedimentos de solicitação e requisição. 

Sob o ponto de vista teórico “o gerenciamento da cadeia de suprimentos é 

um conjunto de abordagens utilizadas para integrar, de forma eficiente, os fornecedores, 

produtores, depósitos e lojas, de modo que o produto seja produzido e distribuído nas 

quantidades certas, nos locais certos, no tempo certo, de forma a minimizar os custos 

globais do sistema enquanto se satisfazem os níveis de serviço definidos” (LEVI, 

KAMINSKY e LEVI, 2003, p. 1). O gerenciamento da cadeia de suprimentos tem como 

objetivo ampliar o valor gerado, ou seja, maximizar a diferença entre produto gerado para 

o cliente e o conjunto de ações realizadas na cadeia para alcançar a solicitação final. 

Sobre a nomenclatura da cadeia de suprimentos, Slack (1993) classifica ela 

em três níveis, sendo: Cadeia Total, Imediata e Interna. A Cadeia Interna é composta 

pelos setores produtivos dentro da própria empresa, que vão se relacionar com a Cadeia 

Imediata que abrange os fornecedores diretos relacionados à produção e consumo.  

A Cadeia Total é formada pelas cadeias imediatas do setor considerado. Toda a cadeia 

da construção civil representa um grande impacto na economia brasileira, devido os 

inúmeros suprimentos fabricados e distribuídos pela Cadeia Imediata. 
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De acordo com Szajubok, Mota e Almeida (2006), o principal objetivo em 

manter estoques na construção civil é compensar as incertezas entre fornecimento e 

demanda, pois existe um tempo entre o pedido ser feito e o produto chegar à obra, e 

nesse intervalo é necessário ter a matéria-prima para que não haja uma interrupção no 

processo construtivo. Segundo Pires (2004) os sistemas produtivos, no que tange os 

estoques, são divididos em dois tipos básicos: MTS (Make to Stock) que é a Produção 

para Estoques, onde a produção é feita com base em previsões de vendas e pesquisas 

de mercado; e MTO (Make to Order) ou Produção sob Encomenda, no qual a produção é 

executada após a venda e o pedido do produto.  Considerando a construção civil como 

sendo o requisitante, a produção sob encomenda é a mais utilizada e aumentando a 

necessidade dos compradores dos insumos se anteciparem cada vez mais. 

Formoso et al. (1996) abordou em seu trabalho a classificação das sete 

perdas de Shingo (1981), adaptando-a para a construção civil, na qual nove categorias de 

perdas foram identificadas, sendo elas: 

 (a) Perdas por superprodução: refere-se às perdas que ocorrem devido à produção em 

quantidades superiores às necessárias, como, por exemplo: produção de argamassa em 

quantidade superior à necessária para um dia de trabalho, excesso de espessura de lajes 

de concreto armado; 

(b) Perdas por substituição: decorrem da utilização de um material de valor ou 

características de desempenho superiores ao especificado, tais como: utilização de 

argamassa com traços de maior resistência que a especificada, utilização de tijolos 

maciços no lugar de blocos cerâmicos furados; 

(c) Perdas por espera: relacionadas com a sincronização e o nivelamento do fluxo de 

materiais e as atividades dos trabalhadores. Podem envolver tanto as perdas de mão de 

obra quanto de equipamentos, como, por exemplo, paradas nos serviços originadas por 

falta de disponibilidade de equipamentos ou de materiais; 

(d) Perdas por transporte: as perdas por transporte estão associadas ao manuseio 

excessivo ou inadequado dos materiais e componentes em função de uma má 

programação das atividades ou de um layout ineficiente, como, por exemplo: tempo 

excessivo despendido em transporte devido a grandes distâncias entre estoques e o 

guincho, quebra de materiais devido ao seu duplo manuseio ou ao uso de equipamento 

de transporte inadequado; 

(e) Perdas no processamento em si: têm origem na própria natureza das atividades do 

processo ou na execução inadequada dos mesmos. Decorrem da falta de procedimentos 
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padronizados e ineficiências nos métodos de trabalho, da falta de treinamento da mão de 

obra ou de deficiências no detalhamento e construtividade dos projetos. São exemplos 

deste tipo de perdas: quebra de paredes rebocadas para viabilizar a execução das 

instalações; quebra manual de blocos devido à falta de meios-blocos; 

(f) Perdas nos estoques: estão associadas à existência de estoques excessivos, em 

função da programação inadequada na entrega dos materiais ou de erros na 

orçamentação, podendo gerar situações de falta de locais adequados para a deposição 

dos mesmos. Também decorrem da falta de cuidados no armazenamento dos materiais. 

Podem resultar tanto em perdas de materiais quanto de capital, como por exemplo: custo 

financeiro dos estoques, deterioração do cimento devido ao armazenamento em contato 

com o solo e/ou em pilhas muito altas; 

(g) Perdas no movimento: decorrem da realização de movimentos desnecessários por 

parte dos trabalhadores, durante a execução das suas atividades e podem ser geradas 

por frentes de trabalho afastadas e de difícil acesso, falta de estudo de layout do canteiro 

e do posto de trabalho, falta de equipamentos adequados, etc. São exemplos deste tipo 

de perda: tempo excessivo de movimentação entre postos de trabalho devido à falta de 

programação de uma sequência adequada de atividades; esforço excessivo do 

trabalhador em função de condições ergonômicas desfavoráveis.  

(h) Perdas pela elaboração de produtos defeituosos: ocorrem quando são fabricados 

produtos que não atendem aos requisitos de qualidade especificados. Geralmente, 

originam-se da ausência de integração entre o projeto e a execução, das deficiências do 

planejamento e controle do processo produtivo; da utilização de materiais defeituosos e 

da falta de treinamento dos operários. Resultam em retrabalhos ou em redução do 

desempenho do produto final, como, por exemplo: falhas nas impermeabilizações e 

pinturas, descolamento de azulejos.  

(i) Outras: existem ainda tipos de perdas de natureza diferente dos anteriores, tais como 

roubo, vandalismo, acidentes, etc. 

Conforme afirmado por Szajubok, Mota e Almeida (2006), a construção civil 

não se caracteriza por manter estoques a longo prazo, uma vez que se apoia na produção 

“puxada”, em que os insumos para a execução das tarefas chegam à obra de acordo com 

o serviço a ser realizado. Entretanto, existe limitação quanto ao volume de material a ser 

entregue no canteiro de obras, devido à capacidade do veículo que realiza o transporte e 

às flutuações nos preços dos materiais (SZAJUBOK; MOTA; ALMEIDA, 2006). Os autores 

ratificam que, devido a isso, devem ser implementadas pequenas alterações em relação à 
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programação dos serviços executados para que haja melhor utilização desses insumos, 

visto que ocorre a aquisição de insumos em quantidade maior do que seria utilizada em 

determinada atividade, bem como o reembolso financeiro previsto.  

 
2.2 Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) 
 

O mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta que organizações que 

buscam ser competitivas vêm adotando cada vez mais, tanto em processos de 

manufatura como na prestação de serviços, a qual vai de encontro com a filosofia lean. 

Em ambas as situações citadas, a realização do mapeamento do fluxo de valor é 

executada sobre a mesma ótica, a busca de geração de valor ao cliente, por meio de 

resultados eficazes. Segundo Rother e Shook (2007) o fluxo de valor é a ação que agrega 

valor ou não. Considera-se fluxo de valor tanto no meio de transformação material, como 

no âmbito do planejamento e gestão. 

O Mapa de Fluxo de Valor (MFV) é uma ferramenta com a utilização de 

diagramas cujo objetivo é apresentar todas as etapas envolvidas no fluxo de informação e 

material no estado atual, de forma que seja possível realizar análises das ações que não 

agregam valor e causam desperdícios de tempo e consumo, visando ser otimizadas.  

O MFV utiliza ícones para identificar no diagrama as ações do processo que 

será analisado, como visto na Figura 1. 

 

Figura 1 – Exemplo de ícones utilizados no Mapeamento do Fluxo de Valor. 

 
Fonte: Rother e Shook, (2007). 
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Para modelar o fluxo de valor é utilizado um conjunto de símbolos  

pré-definidos, o que não impede a criação ou inclusão, por parte da equipe, de outros 

ícones específicos, para a representação de detalhes característicos do processo (MAIA e 

BARBOSA, 2006). 

A representação gráfica do mapeamento do fluxo de valor possibilita a 

realização de uma análise detalhada da situação atual de uma determinada atividade. 

Este resultado pode ou não, gerar uma nova abordagem para a situação estudada, ou 

seja, a proposição de um fluxo de valor que gere valor ao cliente (compradores, 

colaboradores, sócios e fornecedores). 

O mapeamento de fluxo de valor pode ser usado para diagnosticar perda e 

para ajudar organizações a fazer melhorias radicais ou incrementais (JONES et al., 1997). 

O MFV é importante devido (ROTHER e SHOOK, 2007): 

• Ajudar a visualizar o fluxo como um todo, e não apenas os processos 

individuais; 

• Ajudar a identificar, além dos desperdícios, as fontes dos mesmos; 

• Tornar as decisões sobre o fluxo visíveis, possibilitando as discussões; 

• Mostrar as relações entre os fluxos de informações e de materiais. 

 

Na concepção de Womack e Jones (2004), o mapeamento do fluxo de valor 

é um dos passos mais importantes que auxilia, entre outras coisas, no estabelecimento do 

mapa futuro, utilizando as técnicas do pensamento enxuto para conseguir atender a 

carteira de pedido e aumentar a produtividade. Ainda segundo o mesmo autor, o 

entendimento do significado de “valor” é o ponto chave para trabalhar no contexto do 

pensamento enxuto. Contudo, a definição pura e simples do termo “valor” é muito difícil, 

quando levados em consideração os anseios das pessoas envolvidas no processo. 

Portanto, é necessário considerar os aspectos culturais, físicos e ideológicos, os objetivos 

individuais entre outras ideologias.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Primeiramente, cabe destacar que o tema gestão de compras e suprimentos 

é bastante abordado na literatura, mas quando se trata de abordar esse tema direcionado 

para a área da construção civil, faltam pesquisas teóricas e empíricas dentro da 
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comunidade da construção que considerem aspectos fundamentais, estruturais, 

econômicos e organizacionais das cadeias de suprimentos dessa indústria (LONDON; 

KENLEY, 2001). Os autores ainda ratificam que o entendimento dessas cadeias é limitado 

e pouco se conhece sobre os seus diferentes tipos, níveis de complexidade e 

comportamentos. O presente trabalho tem como propósito avaliar o processo de gestão 

de compras em uma construtora, por meio da realização do Mapeamento do Fluxo de 

Valor (MFV) sob o ponto de vista empírico, confrontando os resultados de campo com a 

teoria vigente.  

Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, que compreende um histórico de investigação de um fenômeno, extraído 

de múltiplas fontes de evidência, de natureza qualitativa ou quantitativa, tais como: 

observação, entrevistas, análise documental, dentre outras (Barton, 1990). A escolha 

dessa abordagem justifica-se em função do tema ser contemporâneo e estar 

constantemente em pauta.   

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu devido à necessidade de 

a empresa reorganizar o seu processo de gestão de compras, tendo assim um cenário 

propício para o desenvolvimento de um estudo de caso com aplicação de ferramentas 

estruturadas, nesse caso, o MFV. A empresa investigada foi fundada em 1980 e está 

presente em Natal (RN), em Manaus (AM) e em Campinas (SP). Ela constrói 

apartamentos e salas comerciais de alto padrão com tecnologia e engenharia de ponta, e 

já ultrapassou 2.400.000m2 construídos em mais de 140 empreendimentos entregues.  

A construtora é uma das mais conceituadas no mercado local. O perfil dos seus clientes e 

o público-alvo que ela atende com seus empreendimentos é o da classe A. 

Para a coleta de dados utilizou-se de entrevistas não estruturadas com os 

responsáveis diretos no processo de compras, do recebimento de materiais e dos setores 

que consomem os materiais, consistindo em entrevistas nas quais o pesquisador elabora 

as questões com as pessoas das quais deseja receber informações. O foco das entrevistas 

era entender as rotinas de aquisição de insumos da empresa objeto de análise.  

De posse das informações coletadas, serão realizadas as etapas mostradas 

na Figura 2, a qual sintetiza o desenvolvimento do Mapeamento do Fluxo de Valor 

abordado nesse estudo de caso. 
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Figura 2: Etapas do desenvolvimento do Mapeamento do Fluxo de  
Valor abordado no estudo de caso. 

 
Fonte: Os autores. 

 

As etapas apresentadas na Figura 2 são de grande importância, sendo o 

significado de cada uma: 

• Mapeamento do Estado Atual: refere-se ao desenho das informações do processo 

atual de gestão de compras, visando entender como o mesmo está estruturado; 

• Levantamento de Desperdícios: refere-se à listagem de oportunidades de melhorias 

que foram visualizadas no processo atual, e que deverão ser tratadas no mapeamento do 

estado futuro; 

• Mapeamento do Estado Futuro: refere-se ao redesenho das informações do processo 

atual de gestão de compras, gerando-se o estado futuro, o qual considerará as 

oportunidades de melhorias que foram percebidas. 

 

Nos mapeamentos realizados (estado atual e futuro), serão levantados 

alguns dados de tempo, os quais são explicados a seguir: 

• Tempo de ciclo: é dado pelo tempo em que certa atividade ocorre, nos procedimentos 

normais; 

• Tempo efetivo: é dado pelo tempo em que certa atividade ocorre, considerando apenas 

a agregação de valor, ou seja, descontando os desperdícios; 

• Eficiência: é dada pela relação entre o tempo efetivo e tempo de ciclo. 
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Os dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, 

buscando divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações 

práticas coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a 

seguir.   

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Mapeamento de Informações do Processo de Gestão de Compras – Estado Atual 
 

Por meio do mapeamento do processo de Gestão de Compras realizado 

atualmente, foi evidenciado que as compras são realizadas de duas formas: 

a) Com Registro do mapa de preços coletados: a compra é realizada por um site de 

compras “e-compras” onde a solicitação é enviada pelo comprador (assistente) e os 

fornecedores recebem um e-mail com o pedido de cotação. O responsável em responder 

insere os preços unitários e suas condições de pagamento. Após isso poderá ocorrer até 

três renegociações com os fornecedores. Todo o mapa de preços coletados com as 

empresas que responderam a cotação fica registrado no site do “e-compras” para 

posterior verificação. Todo esse processo é realizado sem nenhum tipo de comunicação 

via e-mail ou por telefone e todos os fornecedores cadastrados vão responder a cotação. 

Após passar pelo processo de aprovação o pedido de compra é enviado ao fornecedor 

escolhido pelo mesmo site “e-compras”. 

b) Sem Registro do mapa de preços coletados: é enviado por e-mail o pedido de cotação 

aos fornecedores escolhidos pelo assistente e toda a renegociação é realizada também 

por e-mail ou por contato via telefone. Após chegado a um acordo, o assistente elabora a 

OC (Ordem de Compra) em um sistema informatizado da empresa pesquisada e, após 

passar pelo processo de aprovação, ela é enviada para o fornecedor via e-mail. 

 

As compras possuem até três níveis de aprovação, sendo eles: 

(a) Primeiro Nível: aprovação feita pelo engenheiro executor da obra, o qual aprova 

pedidos de compras sem registro do mapa de preços coletados em até R$ 500,00 e até 

R$ 2000,00 com registro do mapa de preços coletados. 

(b) Segundo Nível: aprovação feita pelo coordenador, onde aprova pedidos de compras 

sem registro do mapa de preços coletados de R$ 500,01 a R$ 5000,00 e de R$ 2000,01 

até R$ 5000,00 com registro do mapa de preços coletados. 

(c) Terceiro Nível: para compras a partir de R$ 5000,01 a aprovação é realizada pela 

gerência superior e/ou diretoria da empresa. 
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Antes do início do processo de compra, o engenheiro deverá verificar no 

sistema se existe a previsão dos insumos que necessitam ser comprados. Não existindo, 

é realizado um procedimento chamado de “errata”, onde o engenheiro insere os insumos 

e o coordenador avalia sua aprovação. Sendo aprovada, fica no sistema disponível para a 

solicitação e dar início ao processo de compra. 

 A OC é gerada em sistema informatizado ou pelo “e-compras” depois da 

aprovação, e é formada por um documento identificado por um número sequencial 

contendo informações do material a ser comprado, dados da empresa que ganhou a 

cotação e da construtora, local de entrega, bem como condições de pagamento.  

Quem realiza toda a operação do processo de compras é o assistente 

administrativo, o qual cuida também do almoxarifado junto com um auxiliar.  

 

4.1.1 Considerações sobre o Processo Atual 

 

Considerando todos os dados coletados na empresa estudada, verificam-se 

as seguintes dificuldades e pontos a melhorar no processo atual de Gestão de Compras, 

o qual é representado pela Figura 03, que mostra as compras sem registro de coleta e 

pela Figura 04, que mostra as compras com registro de coleta: 

• As compras sem registro de coleta de preços dificultam a verificação posterior para se 

saber se a compra foi a que teve o menor ou melhor preço; 

• Falta controle de estoque no almoxarifado, pois não se sabe a quantidade de insumos 

movimentada, e as movimentações são feitas com requisições em pequenos formulários, 

ficando a cargo dos envolvidos na obra a decisão de fazer ou não; 

• O lançamento das notas fiscais é realizado em função do valor da OC, e não pelo 

material em questão, permitindo o recebimento de um material diferente da OC e os 

pagamentos acontecerem livremente, gerando históricos não confiáveis no sistema; 
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Figura 3: Compras sem registro de Coleta no Estado Atual. 

 
Fonte: Os autores. 
 

• Nas compras em que deve ter aprovação do coordenador, existe um dia da semana 

(sexta-feira) acertado em que o engenheiro deve enviar para o coordenador os números 

das ordens de compras e pedidos no portal “e-compras”, e se o engenheiro por alguma 

falha esquecer, será aprovado somente na outra semana sob risco do material não 

chegar no dia planejado; 

• As compras são realizadas em cada centro de custo (obra) de forma independente, não 

sendo realizadas compras coletivas no intuito de aumentar o poder de negociação, exceto 

em grandes compras como é o caso da aquisição de elevadores, concreto, aço, louças e 

metais de acabamento; 

• Como não existe controle de estoque sistematizado, no momento da compra não é 

considerada a possibilidade de algum centro de custo ter o material em estoque sem 

utilização para o devido aproveitamento; 
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Figura 4: Compras com registro de Coleta no Estado Atual. 

 
Fonte: Os autores. 
 

• Todo o processo de compras termina no momento que a OC é enviada para o 

fornecedor, e não existe nenhum processo ou diretrizes de acompanhamento do material 

até a chegada na obra. Cabe aos gestores lembrarem pela data que irão necessitar do 

material através do cronograma de serviços e a situação de expedição do material; 

• Não existe nenhum tipo de processo que avise a administração da obra que os 

insumos chegaram, acarretando no atraso dos serviços pelo simples fato de 

desconhecerem que o material já está disponível em estoque no almoxarifado. 

 

A seguir serão apresentadas as sugestões de melhorias do processo atual 

Gestão de Compras. 

 
4.1.2 Sugestões de Melhorias do Processo Atual 

Para as oportunidades de melhorias elencadas no processo atual de Gestão 

de Compras, sugestões foram realizadas, visando tornar o processo futuro mais eficiente, 

conforme descritas a seguir: 

• Com o controle de estoque, será possível o conhecimento não apenas dos insumos 

estocados, mas também o quanto o montante estocado representa em termos financeiros; 
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• Toda solicitação necessita de aprovação da errata para se iniciar o processo de compras. 

Sugere-se a diminuição do tempo de aprovação de erratas de dois dias para um dia; 

• De posse da SM (Solicitação de Material) o assistente deverá checar no sistema o 

estoque nos centros de custos, diminuindo a quantidade de insumos na cotação ou 

eliminando o processo de compra; 

• Quando a SM estiver no sistema, o Assistente deverá enviar um aviso via sistema para 

os outros centros de custos, com a intenção de comprar determinado (s) insumo (s) via 

compra coletiva e aguardar a resposta dos demais pelo prazo estabelecido de 24h. Caso 

contrário a compra deverá seguir de forma individual; 

• Aumentar o valor monetário para os níveis de aprovação de engenheiro e coordenador, 

o qual atualmente representa apenas 14% do percentual financeiro das compras 

realizadas nos centros de custos, mas alcança 79% do percentual de Ordens de Compras 

realizadas, conforme pode ser notado na tabela 1. 

 
Tabela 1 : Percentual financeiro e de OCs.  

Ciclo e eficiência das compras sem registro de Coleta no Estado Atual 

 
Fonte: Os autores. 
 

 

Os novos valores de aprovação sugeridos estão representados na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Sugestão para novos valores de níveis de aprovação. 

 
 
Fonte: Os autores. 
 

• Para cada material que foi enviada OC para o fornecedor, deve-se cadastrar o prazo de 

entrega no sistema para o engenheiro acompanhar e realizar verificações durante o 

tempo de expedição e entrega. Se o dia combinado para a entrega não se concretizar, o 

engenheiro poderá através de consulta no sistema comunicar ao fornecedor e realizar 

cobranças. Após o pedido ser enviado, o sistema interno deverá listar (por assunto) todos 
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os materiais que estão comprados, porém ainda não foram entregues. Essa informação 

deverá ser facilmente acessada pela administração da obra e/ou encarregados através de 

um “terminal” de computador, instalado na sala de administração da obra. Deverão 

constar as informações de qual é a empresa fornecedora, a lista do material, quando foi 

enviada a OC e prazo de chegada previsto; 

• Quando o material chegar na obra, deverá ter sua entrada no estoque por meio de 

sistema código de barras e deverá constar em um “terminal” informatizado que o produto 

foi entregue. Todos os envolvidos acessarão a lista dos materiais que chegaram e 

marcarão como “ciente”. Dessa forma se evitará que um material chegue na obra e fique 

estocado no almoxarifado sem utilização. No mapa do estado futuro é representado por 

“CA” (Comunicado de Aviso); 

• Diminuir o tempo de aprovação do coordenador de cinco para dois dias somente nas 

compras sem registro de coleta, pois representam 15% da quantidade de Ordens de 

Compra, não necessitando nas compras com registro de coleta, pois essas representam 

apenas 8%, conforme dados citados na tabela 3. 

 
Tabela 03: Percentual financeiro e de OCs.  

Ciclo e eficiência das compras com registro de Coleta no Estado Atual 

 
Fonte: Os autores. 
 

• Após as aprovações realizadas via “e-compras” pelo coordenador e pela gerência de 

compras, e ambos enviarem a OC para o fornecedor, um aviso eletrônico será realizado 

para o centro de custo, sendo que o assistente e o engenheiro ficarão sabendo que os 

pedidos foram aprovados e enviados aos fornecedores. 

 
4.2 Mapeamento de Informações do Processo de Gestão de Compras – Estado 
Futuro  

Aplicando as sugestões de melhoria conseguem-se avanços qualitativos e 

quantitativos no processo de Gestão de Compras. Com as melhorias alcançadas, teve-se 

redução na maioria dos ciclos e em outros teve-se aumento da eficiência. Os mapas do 

estado futuro estão representados nas figuras 08 e 10. Os resultados alcançados estão 

listados a seguir: 
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• Comparando a figura 05 e a tabela 4, verifica-se que nas compras sem registro do 

mapa de coleta de preços os tempos de ciclos foram reduzidos entre 3 e 4 dias com 

melhorias na eficiência de 15% a 21%.  

 
Figura 5: Compras sem registro de Coleta no Estado Futuro. 

 
Fonte: Os autores. 

 

• Foi implementado o sistema que verifica estoque nos centros de custos, reduzindo 
compras desnecessárias e eliminando o estoque em toda empresa; 

• A consulta para compras coletivas incluindo todos os centros de custos foi uma 
melhoria que visa aumentar o poder de negociação e barganha, reduzindo o valor do 
custo das aquisições.  
 

Tabela 4: Percentual financeiro e de OCs. Ciclo e eficiência das compras no Estado Futuro para 
compras sem registro da coleta de preços. 

 
Fonte: Os autores. 
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• A inclusão da verificação eletrônica da cotação, onde o sistema compara o preço da 

cotação com o orçamento e com o histórico das compras tem o potencial de reduzir em 

até três dias o processo de compras; 

 
Figura 5: Percentual financeiro e de OCs. Ciclo e eficiência das compras no Estado Futuro 

para compras com registro da coleta de preços. 

 
Fonte: Os autores. 
 

• Em virtude do aumento dos valores mínimos em que engenheiro e coordenador podem 

aprovar os pedidos, teve-se um aumento no percentual financeiro das compras realizadas 

na empresa, o qual pode ser visto nas figuras 5 e 6, representando o somatório de 79%. 

•  O acompanhamento dos prazos de entrega a partir do envio das ordens de compras e 

o aviso de chegada dos insumos na obra permitiram um planejamento mais robusto.   

 
Figura 6: Compras com registro de Coleta no Estado Futuro. 

 
Fonte: Os autores. 
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• Com o controle de estoque implantado, pode-se fazer um mapeamento financeiro e 

diminuição da quantidade de compras a realizar devido à consulta no estoque em todos 

os centros de custos disponíveis. 

 

Com a implementação do “terminal” a administração poderia ter maior 

controle dos prazos de entrega dos materiais e diminuição da probabilidade do material 

ficar parado por desconhecimento dos envolvidos.  

 

• Comparando as figuras 5 e 6, verifica-se que nas compras com registro do mapa de 

coleta de preços teve-se um aumento da eficiência de 6% a 10%, mas tendo os tempos 

de ciclos não alterados. Nesse caso com o aumento da eficiência obtém-se menor custo 

administrativo. No caso da possibilidade da verificação eletrônica do preço histórico,  

tem-se um potencial de reduzir o tempo em até 3 dias. 

 

A implementação das melhorias sugeridas conseguiu reduzir tempos, 

aumentar a eficiência na gestão de compras e melhorar o acompanhamento da gestão na 

obra.  

 

5. CONCLUSÕES 

 

Com a pesquisa foi possível realizar uma análise do processo de compras 

da construtora estudada, encontrando oportunidades de melhorias que reduzem o tempo 

ocioso e outras que otimizam o processo de forma qualitativa. 

Todas as sugestões para o estado futuro no mapeamento de processos são 

de fácil implementação e baixo custo, como é o caso da consulta para compras coletivas 

e a utilização do “terminal” de comunicação de entrada. 

O tempo reduzido na gestão de compras fará os materiais chegarem antes, 

beneficiando o cronograma da obra como um todo e ampliando a eficiência de toda a 

cadeia de suprimentos. O mapeamento realizado e as sugestões desse trabalho podem 

servir de início para novas discussões e estudos sobre a gestão de compras e 

suprimentos na área da construção civil. 

 



AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DE COMPRAS EM UMA 
CONSTRUTORA POR MEIO DO MAPEAMENTO DO FLUXO DE INFORMAÇÕES 

 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 – Pág. 19 

REFERÊNCIAS 

BAILY, Peter; FARMER, David; JESSOP, David; JONES, David. Compras: princípios e 
administração. São Paulo: Atlas, 2000. 

BARTON, Dorothy Leonard. A dual methodology for case studies: Synergistic use of a 
longitudinal single site with replicated multiple sites. Organization science, v. 1, n. 3, p. 
248-266, 1990. 

DAVID, Burt N.; RICHARD, Pinkerton L. A Purchasing Manager's Guide to Strategic 
Proactive Procurement. New York: AMACOM, 1996. 

FORMOSO, Carlos T.; CESARE, Cláudia M.; LANTELME, Elvira M. V.; SOIBELMAN, Lucio. As 
perdas na construção civil: conceitos, classificações e seu papel na melhoria do 
setor. Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação, Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil, 1996. 

JONES, Daniel T.; HINES, Peter; RICH, Nick. Lean logistics. International Journal of 
physical distribution & logistics management, v. 27, n. 3/4, p. 153-173, 1997. 

LEVI, David Simchi; KAMINSKY, Philip; LEVI, Edith Simchi. Designing and managing 
the supply chain: Concepts, strategies, and case studies. McGraw-Hill, 2003. 

MAIA, M. F.; BARBOSA, W. M. Estudo da Utilização da Ferramenta Mapeamento do 
Fluxo de Valor (MFV) para Eliminação dos Desperdícios da Produção. 2006. Tese de 
Doutorado. Dissertação de Graduação. Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, MG. 

MINTZBERG, Henry; LAMPEL, Joseph; QUINN, James Brian; GHOSHAL, Sumantra.  
O processo da estratégia: conceitos, contextos e casos selecionados. 4ª Edição. Porto 
Alegre. Editora Brookman, 2006. 

PIRES, Silvio R. I. Gestão da cadeia de suprimentos: conceitos, estratégias, práticas e 
casos. São Paulo: Atlas, 2004. 

RODRÍGUEZ, Alberto; DAHLMAN, Carl J.; SALMI, Jamil. Knowledge and innovation for 
competitiveness in Brazil. World Bank Publications, 2008. 

ROMANO, Fabiane V. Modelo de referência para o gerenciamento do processo de projeto 
integrado de edificações. Revista Gestão & Tecnologia de Projetos. Vol. 1, No 1, 
Novembro 2006. São Paulo, 2006. 

ROTHER, Mike; SHOOK, John. Aprendendo a enxergar: mapeando o fluxo de valor 
para agregar valor e eliminar o desperdício: manual de trabalho de uma ferramenta 
enxuta. Lean Institute Brasil, 2007. 

SANTOS, Adriana de Paula Lacerda; JUNGLES, Antonio Edésio. Como gerenciar as 
compras de materiais na construção civil.  São Paulo, Editora Pini, 2008. 

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Vantagem competitiva em 
manufatura. São Paulo: Atlas, 1993. 

SZAJUBOK, Nadia Kelner; MOTA, Caroline Maria de Miranda; ALMEIDA, Adiel Teixeira 
de. Uso do método multicritério ELECTRE TRI para classificação de estoques na 
construção civil. Pesquisa Operacional, v. 26, n. 3, p. 625-648, 2006. 



Paulo Estevão Gonçalves Damasceno, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 20 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. A mentalidade enxuta nas empresas Lean 
Thinking: elimine o desperdício e crie riqueza. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2004. 

SHINGO, S. A study of Toyota production system from an industrial engineering 
viewpoint., Japan Management Association, Toquio 1981. 

London, K.A., Kenley, R.: An Industrial Organization Economic Supply Chain Approach for 
the Construction Industry: A Review. Construction Management and Economics 19, 
777–788, 2001. 

PORTAL BRASIL. PIB do Mercado Imobiliário. Disponível em:  
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/12/mercado-imobiliario-deve-fechar-
2014-com-9-do-pib. Acesso em: 16 jan. 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


