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O objetivo desta pesquisa é investigar a aplicação da gestão da cadeia de fornecimento na
Construção Civil através da percepção de dirigentes das empresas construtoras brasileiras.
O escopo da pesquisa inclui a análise dos benefícios potenciais e principais dificuldades na
gestão da cadeia de fornecimento, além de identificar os principais critérios de decisão na
escolha e redução de fornecedores e canais de venda (corretores e imobiliárias), fato que
facilitaria a gestão da cadeia como um todo. A metodologia utilizada no trabalho considera
a aplicação de um questionário com escalas do tipo Likert constituído de variáveis com
aspectos avaliativos e atitudinais, além de perguntas para identificar o perfil de mercado das
respondentes. Foi empregada na análise estatística a análise descritiva, de Agrupamentos
(Clusters) e de variância, ANOVA, as duas últimas para identificar possíveis relações entre
as variáveis pesquisadas. Os resultados mostram a maior percepção quanto ao
estabelecimento de contratos de longo prazo com fornecedores para a compra de materiais
e serviços já ser decisivo para as empresas (40%), do que os contratos de exclusividade
com corretores (30%). Existe também uma avaliação positiva da viabilidade dos cenários
apresentados, mas uma maior cautela quanto à disposição de implantá-los nas empresas.
Outros resultados apontam para maiores dificuldades na gestão de elos da cadeia formados
por corretores e imobiliárias que os formados pelos outros fornecedores de materiais e
serviços. Foram escolhidas para a pesquisa as empresas brasileiras com certificação ISO
9000 até novembro de 2001, considerando que estas são as mais prováveis de possuir um
sistema de gestão mais avançado.
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The aim of this present research is to investigate about aplication of the supply chain
management in Civil Construction, through perception of brasilian building companies
directors. Research purpose includes potential benefits and main dificults analysis in supply
chain management, beyond to identify decision criterions for suppliers and sales chain
(commission agent and real state agency) choice and reduction, to facilility management in
companies. The methodology used in this work considers the application of a questionnaire
with scales of the type Likert being constituted of variables that compose the aspects of
evaluation and of behaviors, beyond questions to identify the market profile of the
respondents. For analysis statistics is used the descriptive, clusters and variance, ANOVA,
analysis last two to verify the connections between variables. The results show more
perception as for long terms contracts with suppliers for purchase of materials and services
being decisive for companies nowadays (40%) than as for exclusive contracts with
commission agents (30%). There is a positive appraisal about viability of hipotetic
situations showed, but more caution as for disposition to apply them too. Another results
aim for biggers dificults in management of chain links formed by commission agents and
real state agencies, than chain links formed by anothers suppliers of materials and services.
The companies for study were chosen among to those with ISO 9000 certificate until
november 2001, considering that these companies have the best management systems,
probably.
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Capítulo 1

Introdução

Este trabalho de tese estuda a percepção dos diretores de empresas certificadas com

sistema de qualidade NBR ISO 9000 nos vários estados Brasileiros, quanto aos conceitos da

gestão da cadeia de fornecimento. Estas empresas pertencem aos grupos de Construção de

Edifícios Completos e de Suas Partes; Engenharia Civil (45.2), e de Serviços Gerais de

Construção de Edifícios e de Engenharia Civil (45.21), segundo classificação do Comitê

Brasileiro da Qualidade, CB-25, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, em

publicação datada de primeiro de novembro 2001. Com a finalidade de medir a convicção

destes diretores pesquisados foram feitos questionamentos sobre a disposição dos mesmos em

implantar esses conceitos nas suas empresas, como forma de reduzir seus custos, melhorar a

gestão de processos, incrementando a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus

clientes.

Este capítulo apresenta uma contextualização do tema gestão da cadeia de

fornecimento, mostrando os casos de redes de cooperação na indústria de construção tanto na

realidade brasileira quanto no âmbito mundial. Define-se o objetivo, a metodologia e

relevância do trabalho. Finalmente mostra-se a maneira como foi organizada esta tese.

1.1 Contextualização e definição do problema

A indústria da Construção Civil continua sendo reconhecida no Brasil, pelo atraso nos

procedimentos gerenciais e técnicas construtivas, em geral artesanais; pela mão-de-obra pouco

qualificada e baixos índices de produtividade; por altos índices de acidentes do trabalho,

gerados pela segurança deficiente; por atrasos nos prazos de entrega; pela não conformidade e

baixa qualidade do produto final, entre outras limitações.
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No estudo Habitação Social – Moradia para todos, documento apresentado no 4º

Seminário da Indústria Brasileira da Construção - ConstruBusiness (2001), são mostrados

alguns dados importantes sobre a cadeia produtiva deste setor da indústria:

• O déficit habitacional brasileiro nos últimos anos é de mais de 5 milhões de moradias;

• O setor gera 3,63 milhões de empregos diretos, é o maior empregador do setor

industrial;

• Para cada 100 pessoas ocupadas diretamente, a Construção Civil gera mais 285

empregados indiretos;

• A participação do setor na geração de emprego aumentou de 5,6 % em 1995, para

6,1% em 1998;

• A participação do setor no PIB aumentou de 9,2 % em 1995, para 10,3 % em 1998;

• A Construção Civil representa 70% do investimento da economia brasileira;

• O setor é o líder dos encadeamentos setoriais para trás, ou seja, a Construção Civil

demanda R$ 55,5 bilhões de seus fornecedores. Os principais são: produtos minerais

não metálicos (16,5 bilhões), outros produtos metalúrgicos (9,0 bilhões), produtos da

construção civil (5,3 bilhões), material elétrico (4,2 bilhões) e madeira e mobiliário

(3,3 bilhões).

No que se refere aos entraves a uma política nacional de Habitação de interesse

popular, o documento fala da baixa eficiência produtiva do setor. Um fator destacado é a

insuficiente coesão da cadeia produtiva gerada pela heterogeneidade dos produtores, a baixa

integração dos elos da cadeia produtiva, os índices insuficientes de conformidade de materiais

e processos, e a baixa produtividade da mão-de-obra (CONSTRUBUSINESS, 2001). Percebe-

se o enorme campo aberto para mudanças gerenciais na administração da cadeia produtiva do

setor da construção civil.

É necessário compreender, no entanto, que este setor da indústria é classificado como

um sistema de produção para grandes projetos, entendidos aqui num sentido mais amplo,

como empreendimentos, não simplesmente como “design”. Segundo MOREIRA (1999), uma

característica marcante destes projetos é o seu alto custo e a dificuldade gerencial no

planejamento e controle, causados por uma seqüência de tarefas ao longo do tempo,

geralmente de longa duração, com pouca ou nenhuma repetitividade. Isto justifica a

preocupação atual de um grande número de construtoras com seus sistemas de gestão.



3

Entretanto, a tendência é dar ênfase aos procedimentos de execução internamente, esquecendo

das inúmeras interferências que estes sofrem do exterior. Por fim, entende-se que a

complexidade deste setor industrial se sobrepõe a qualquer indício de atraso tecnológico.

SHIMIZU e CARDOSO (2002) quando falam das relações de negócios na indústria da

construção identificam um atraso em termos de cooperação. Contudo, esta realidade pode ser

mudada rapidamente se considerada a tendência de subempreiteiros, fornecedores de materiais

e projetistas estenderem sua participação no processo construtivo. WELLING e KAMANN

(2001), apud SHIMIZU e CARDOSO (2002), observam alguns cuidados que devem ser

tomados ao comparar a construção com outras indústrias:

• A direção (comando) das transações (negócios) na cadeia de fornecimento da

construção difere de um conjunto (montão) de montagens e processos tecnológicos;

• A Construção não é uma única cadeia, mas uma série de cadeias distintas, com

propriedades (características) que são complexas e difíceis de coordenar;

• Os projetos de construção requerem uma combinação única de entradas (recursos) de

trabalho (mão-de-obra, operariado) e materiais, executados e coordenados no canteiro

de obras, carecendo de meios de controle de fabricação;

• A organização e gerenciamento dos projetos de construção quase invariavelmente

envolvem interligações entre um número de organizações. Essas organizações

geralmente diferem em tamanho, cultura, nível de habilidades, sistemas de informação

automatizada e métodos de controle de produção.

SHIMIZU e CARDOSO (2002) falando ainda da prática corrente de redes de

cooperação na indústria da construção no Brasil e Grã-bretanha identificam semelhanças entre

as duas realidades. Em ambas há bastante desconfiança entre empresas construtoras e

subempreiteiros, como se fossem adversários e não parceiros. Há muita reclamação dos

contratados que dizem precisar se submeter às condições do construtor, principalmente no que

diz respeito a preço, para não ter que recusar o contrato. Na Grã-Bretanha a carência de

cooperação, na análise dos autores, é influenciada por algumas condições adjacentes da

economia, como foco no preço, visão de curto prazo e grande competição, as quais

predispõem os parceiros contratuais a proceder muito racionalmente por razões econômicas,

de forma tradicional, como se fossem adversários, e quase sempre de maneira a explorar um

ao outro. Para os autores estas características podem ser rapidamente mudadas na medida que
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os subempreiteiros aumentem sua participação nos processos de construção, também

fornecendo materiais, projetos e manutenção.

ISATTO e FORMOSO (1999), sobre o caráter sistêmico da visão japonesa do Controle

da Qualidade Total, falam que nesse processo de análise, ficou claro que muitas das causas

fundamentais dos problemas de qualidade encontrados nas empresas transcendiam suas

fronteiras, originando-se em seus fornecedores ou mesmo em estágios anteriores da cadeia

produtiva. Os mesmos autores dizem que a adoção de novas filosofias voltadas à qualidade

sob a ótica dos relacionamentos empresa-fornecedor, buscam através de relações estáveis,

colaborativas e de longo prazo, a obtenção de vantagem competitiva através da melhoria da

qualidade e diminuição dos custos de produção ao longo da cadeia de suprimentos. E mais,

LYONS et al (1990), apud ISATTO e FORMOSO, também sobre as mesmas relações, falam

que embora envolvam riscos adicionais, os benefícios possíveis de serem auferidos indicam

uma tendência de um maior envolvimento entre as empresas consumidoras industriais e seus

fornecedores.

Dito isto, percebe-se com clareza a importância de entender o setor da construção civil

em sua complexidade e importância para a economia brasileira, com diversas ramificações

extrapolando os limites das empresas e com muitas possibilidades de desenvolver parcerias

que incrementem significativamente sua competitividade. Neste sentido, este trabalho de

pesquisa contribui para a discussão do tema gestão da cadeia de fornecimento na medida que

procurará perceber sua compreensão no grupo de empresas que possuem os sistemas

gerenciais mais desenvolvidos pelas exigências da certificação ISO 9000. Como também irá

avaliar a disposição destas empresas em implementar os conceitos desta gestão, benefícios

potenciais e possíveis dificuldades, a pesquisa poderá identificar os pontos mais sensíveis para

adotar com sucesso a gestão da cadeia de fornecimento. O problema de pesquisa constitui-se

em levantar quais os principais obstáculos e vantagens percebidas pela alta direção das

empresas, além de sua disposição, para a adoção da gestão da cadeia de fornecimento em seus

sistemas de gestão.

1.2 Relevância

Existe em razão do exposto, um crescente conhecimento e prática da gestão da rede ou

cadeia de fornecimento na indústria fabril, que começa a chamar a atenção da indústria da
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construção civil. Apesar da complexidade da tarefa de gestão de uma cadeia de fornecimento

tão extensa, podem ser auferidos muitos benefícios nesta decisão.

BARLOW et al. (1997), apud SHIMIZU e CARDOSO (2002), apontam como

benefícios comuns em relações de parceria ao longo da cadeia, a redução de custos, a redução

do tempo de entrega, a melhoria na qualidade da construção, uma melhor atmosfera de

trabalho e o aprendizado organizacional.

Portanto, este trabalho pode colaborar de forma substancial para um melhor

conhecimento do tema pelas empresas de construção civil nacionais, a partir da revisão

bibliográfica que discute conceitos e mostra práticas desta gestão na indústria da construção

civil brasileira e internacional. À medida que avaliar a disposição dos diretores respondentes

para implantar esta forma de gestão, bem como levantar possíveis dificuldades e benefícios

potenciais da mesma, o trabalho de pesquisa poderá se constituir em importante contribuição,

facilitando o processo de decisão das empresas deste setor industrial no gerenciamento efetivo

de sua complexa cadeia de fornecimento. Assim estas empresas poderão auferir melhoras em

seus processos e obter vantagens competitivas neste mercado tão concorrido.

Finalmente, em outras palavras, a realização desta pesquisa é considerada relevante pelos

fatores que se seguem:

a) Incluir o tema na discussão de melhorias organizacionais no setor da construção

civil nacional, setor de grande importância pela sua expressão na economia,

contribuindo para a sua melhor compreensão por parte das empresas;

b) Auxiliar o estudo das perspectivas de implantação dos conceitos de gestão da cadeia

de fornecimento no curto prazo pela investigação da disposição real das empresas de

construção certificadas com a ISO 9000;

c) Identificar os principais benefícios e maiores dificuldades na implantação da gestão

da cadeia de fornecimento;

d) Contribuir para melhores parcerias entre fornecedores de materiais e serviços,

corretores/imobiliárias, e empresas construtoras como forma de incrementar a

qualidade do produto final e a conseqüente satisfação dos clientes;

e) Auxiliar as empresas construtoras do estado (RN) a conhecer mais e melhor os

conceitos desta gestão identificando os ganhos na sua implantação através do estudo de

empresas nacionais do setor.
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1.3 Objetivo

Investigar a perspectiva de aplicação do conceito de Gestão da Cadeia de Fornecimento

na Construção Civil através da percepção e disposição das organizações do setor de

construção civil certificadas com a ISO 9000 em adotar a formação de cadeias de

fornecimento integradas.

1.4 Metodologia

É feita uma revisão bibliográfica sobre logística e gestão da cadeia de fornecimento ou

supply chain management, onde se realiza a leitura de periódicos nacionais e internacionais,

livros e artigos publicados em revistas científicas ou disponíveis na Internet através das bases

de dados e sites. O termo fornecimento pareceu mais adequado ao estudo do tema que

fornecedores, por denotar uma maior abrangência. Do dicionário Aurélio, FERREIRA (1997),

fornecedor é aquele que fornece ou se obriga a fornecer mercadorias. Já fornecimento traduz o

ato ou efeito de fornecer (-se); abastecimento, provisão.

Realiza-se uma pesquisa exploratória nacional que utiliza como recurso o

preenchimento de um questionário, definido por LAKATOS e MARCONI (1991) como um

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Geralmente, como neste caso, o

pesquisador envia o questionário pelo correio e depois de preenchido o recebe do mesmo

modo. As respostas serão fornecidas pelos diretores das empresas pesquisadas.

Finalmente uma análise estatística é realizada utilizando métodos estatísticos

descritivos e de inferência. Depois do envio e recebimento dos formulários, usando o correio

como meio, é feita uma tabulação dos dados no Software Statistics Version 5.0. Tais

informações são agrupadas para que, através de uma análise descritiva, se possa quantificar as

freqüências observadas dos resultados encontrados. A análise dos resultados também tem

como base a análise de Agrupamentos (Clusters) e de variância ANOVA. Desta forma é

possível identificar a existência de uma tendência nestas respostas, a partir dos grupos de

empresas formados pelas similaridades observadas nas respostas das variáveis, e reconhecer

variáveis que devem ser desconsideradas, pois podem mascarar os resultados finais da
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pesquisa. Para PEREIRA (2001), a análise multivariada é a rigor qualquer abordagem analítica

que considere o comportamento de muitas variáveis simultaneamente. Nisto se inclui a técnica

de Análise de Agrupamento (Cluster Analysis). Já TRIOLA (1999) define a análise de

variância (ANOVA) como um método para testar a igualdade de três ou mais médias

populacionais baseado na análise de variâncias amostrais.

1.5 Organização da tese

O trabalho de pesquisa utilizado no atendimento do objetivo proposto foi dividido em

capítulos com o intuito de mostrar de forma mais elaborada sua fundamentação e resultados.

Para cada um destes capítulos as idéias foram organizadas para facilitar a compreensão da

temática e sua importância para a melhoria da competitividade da indústria da construção

civil, entendida aqui de uma forma mais abrangente.

Neste capítulo de introdução foram expostos os elementos mais importantes para a

elaboração da tese, mostrando sua contextualização e a definição do problema, a relevância e

objetivo da pesquisa, seguido de uma abordagem geral da metodologia empregada e da

organização propriamente dita do trabalho.

No segundo capítulo são apresentados e discutidos diversos conceitos relevantes

relacionados à gestão da cadeia de fornecimento. Primeiramente, são mostrados os conceitos

de logística, tema bem conhecido, procurando situá-los dentro de uma visão mais abrangente.

Esta coloca a logística como uma parte da cadeia de suprimentos, cujos conceitos são

discutidos em seguida, procurando referências nos autores mais importantes, em livros e

artigos científicos nacionais e internacionais.

O capítulo 3 descreve a metodologia usada para atingir os objetivos propostos,

apresentando a tipologia do estudo, a população e amostra, o instrumento de pesquisa, a

codificação das variáveis, além da análise estatística, metodologia e critérios de análise dos

dados coletados na pesquisa.

Já no capítulo 4 encontram-se as análises dos resultados da pesquisa, bem como as

discussões a partir da metodologia utilizada.

Finalmente o capítulo 5 mostra a finalização do trabalho de tese, detalhando as

conclusões, a análise crítica, apresentando limitações e direções da pesquisa, além de

recomendações a partir dos resultados observados e discutidos.
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Capítulo 2
Referencial Teórico

O objetivo deste capítulo é abordar os conceitos de Gestão da Cadeia de

Fornecimento a partir de uma revisão das definições de Logística, tema mais conhecido e

aceito por agregar valor aos processos industriais. No entanto, pela sua própria definição, a

Gestão da Cadeia de Fornecimento é apresentada numa abordagem mais abrangente, indo

além das fronteiras das empresas de construção civil, e identificando uma rede de outras

empresas com as quais se podem estabelecer relações de parceria. A intensificação destas

relações pode levar supostamente a uma maior integração de todos os envolvidos ao longo

do processo que inclui desde concepção, produção, até a entrega do produto final.

O capítulo inicia com a citação de vários autores que abordam o tema Logística,

mostrando os conceitos que aos poucos foram sendo aceitos na administração das empresas

industriais. Em seguida as definições passam a tratar da Gestão da Cadeia de Fornecimento.

Como isto se abre caminho para uma discussão mais ampla baseada em experiências

práticas tanto na indústria nacional como na realidade das empresas de construção civil

internacionais. O capítulo segue falando das perspectivas para esta forma de gestão

identificando reais possibilidades de aplicações de sucesso. Por fim o capítulo encerra com

uma breve conclusão sobre a revisão teórica mostrada.

2.1 Uma abordagem da Logística

O conceito de logística está em constante evolução, acompanhando a evolução das

organizações (Prof. Dr. Kazuo Hatakeyama, CEFET-PR, em curso ministrado no ENEGEP

2001). Portanto o dinamismo imposto ao mercado pelo maior acesso às informações impõe

uma freqüente revisão de conceitos e práticas administrativas em razão da rápida

atualização e necessidade de adaptação dos mesmos.

O termo logística tem sua origem associada à lógica, do grego logistiké,

denominação que na Grécia Antiga era dada à parte da aritmética e da álgebra relativa às
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quatro operações fundamentais (SILVA, 2000). No entanto, a definição que melhor traduz

o conceito utilizado atualmente em Administração é a do termo militar de origem francesa

logistique, que define a logística como a aplicação prática da arte de mover exércitos,

compreendendo os meios e arranjos que permitem aplicar os planos militares estratégicos e

táticos (TIXIER et al.,1983, apud SILVA, 2000; SLACK et al., 1996; CHING, 2001). Esta

definição está relacionada com o planejamento e realização de projetos táticos, com a

alocação de tropas, materiais, transporte, manutenção e operação de instalações e acessórios

destinados a dar suporte a uma operação militar.

Portanto, foi na década de 50, após o evento da 2ª Guerra Mundial, que a logística

começou a ganhar força e importância no ambiente empresarial, impulsionada por diversos

fatores, tais como: alteração nos padrões e atitudes da demanda dos consumidores; pressão

por diminuição dos custos na indústria; avanço na tecnologia de computadores; influência

da logística militar; etc (BALLOU, 1993, apud SILVA, 2000). Havia neste período uma

exigência por maior reorganização dentro das empresas, melhorando sua distribuição de

produtos no mercado em decorrência do aumento da competição nos diversos setores.

Como a história tem confirmado, nos tempos de grandes dificuldades ou catástrofes

a humanidade encontra saídas criativas para seus maiores problemas. Assim a logística

surgiu para solucionar dificuldades com transporte, distribuição e administração de

materiais e equipamentos em épocas de guerra. Com o tempo ela foi encontrando também

seu espaço nas empresas encaixando-se nas suas necessidades administrativas e se

constituindo numa vantagem competitiva. Esta vantagem pode ser explicada pela redução

de custos observada com a prática da logística, atuando a empresa dentro de uma estratégia

de liderança no custo total, uma das estratégias competitivas genéricas definidas por

PORTER (1986).

Logo depois, quando foi adotada como um conceito pelo mundo dos negócios,

referiu-se à movimentação e coordenação de produtos finais. Na realidade o termo logística

foi inicialmente utilizado como um sinônimo para o que se conhecia como “gestão da

distribuição física”, um termo bem aceito para gestão da operação de fornecimento aos

clientes imediatos. Entretanto, mais recentemente o conceito de logística foi estendido de

modo a incluir uma parte maior do fluxo total de materiais e informações (SLACK et al.,

1996).
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Outra questão bastante discutida ao se falar de logística, diz respeito às diferenças

de conceitos em função da origem dos dois grupos que os criaram. Apesar de algumas

autoridades adotarem como definição de logística aquela idêntica à gestão de materiais,

mas com uma visão estendida, os profissionais de logística tendem a vir do marketing e

tratar a manufatura como uma “caixa preta”, colocando a maior ênfase da gestão de

materiais na gestão da distribuição física. Enquanto isso, os gerentes de materiais tendem a

vir da área de gestão de operações, particularmente de compras, e não concentrar a gestão

de materiais na distribuição física de produtos finais, mas focar no planejamento e controle

dos processos internos à empresa (incluindo MRP e JIT). No entanto, as diferenças não são

muito grandes e é importante observar que o tema comum é o benefício do controle

integrado do fluxo de materiais e informações (SLACK et al., 1996).

A precária disseminação da logística nas empresas fez com que a grande maioria

delas dispensasse ao assunto um tratamento puramente funcional. Nas pesquisas e

publicações científicas sobre logística se encontram em grande quantidade estudos que

tratam de problemas logísticos pontuais, como roteirização, dimensionamento de frotas de

veículos, localização, dimensionamento e layout de armazéns, ou seleção de fornecedores,

mas são escassos os trabalhos dedicados à integração das atividades logísticas na empresa,

à quantificação e definição do nível de serviços aos clientes, transportadores e à integração

de todos estes fatores dentro da cadeia logística CHING (2001).

Pode-se conceituar logística como o gerenciamento do fluxo físico de materiais, sua

movimentação e armazenagem, que começa com a fonte de fornecimento, ou ponto de

aquisição da matéria-prima, até o ponto de consumo final. É mais do que uma simples

preocupação com produtos acabados, o que era a tradicional preocupação da distribuição

física. Na realidade a logística deve ter cuidado com a fábrica e os locais de estocagem,

níveis de estoque e sistemas de informação, bem como com seu transporte e armazenagem,

com a intenção de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo

razoável. Ela deve abranger toda a movimentação de materiais, interna e externa à empresa,

desde a chegada de matéria-prima, estoques, produção e distribuição até o momento em que

o produto é colocado nas prateleiras à disposição do consumidor final (BALLOU, 1993;

CHING, 2001).
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De outra maneira pode-se conceituar logística como o processo de gerenciar de

forma estratégica a aquisição, movimentação, e armazenamento de materiais, peças e

produtos acabados, bem como o fluxo de informações a eles relacionadas, pela organização

dos canais de marketing de forma a aumentar a lucratividade e atendendo os pedidos a

baixo custo. A ênfase passa a ser a integração de informações, transporte, estoque,

armazenamento, manuseio de materiais e embalagem. O interesse quanto às novidades

relacionadas à logística se origina da combinação de áreas tradicionais em uma iniciativa

estratégica integrada. Os executivos da logística atuam preferencialmente como

“orquestradores interfuncionais” das operações dentro e fora de suas empresas. Em outras

palavras, o executivo principal de logística de forma estratégica assume a iniciativa de

expandir as fronteiras empresariais para facilitar o efetivo relacionamento na cadeia de

suprimento. O gerenciamento logístico pode proporcionar uma fonte de vantagem

competitiva, uma posição de superioridade duradoura sobre os concorrentes, em termos de

preferência do cliente (CHRISTOPHER 1997; BOWERSOX e CLOSS, 1999).

Percebe-se uma evolução natural do pensamento administrativo apontando para esta

concepção da logística de agrupar em conjunto atividades relacionadas ao fluxo de produtos

e serviços para com isto administrá-las de forma coletiva (BALLOU, 1993).

No entanto, a definição do Council of Logistics Management (CLM) insere a

logística como sendo “a parte do processo de gestão da cadeia de suprimentos, que trata do

planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo de armazenagem de

bens, serviços e informações relacionadas, do ponto de origem até o seu ponto de consumo,

de maneira a satisfazer plenamente as necessidades dos clientes”. Portanto para gerir bem

sua cadeia, as empresas têm que conhecer e influenciar positivamente a logística de seus

fornecedores expandindo as fronteiras para além dos seus limites.

A definição de logística pode ser interpretada dentro da realidade da atividade de

construção como um processo multidisciplinar inserido no processo produtivo de um ou

mais empreendimentos visando garantir:

• O dimensionamento dos recursos (materiais e humanos) necessários à produção;

• A disponibilização destes recursos nas frentes de trabalho;

• A armazenagem de matérias-primas e bens processados, quando necessário;

• O fluxo e a seqüência das atividades de produção;
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• A gestão das informações relacionadas aos fluxos físicos de produção.

As atividades de transporte, formação de estoques e comunicação, sempre existiram nas

empresas de construção civil. No entanto, a preocupação com essas parece se dar,

normalmente, de maneira isolada revertendo-se, portanto, em benefícios isolados. O grande

mérito da logística, e o que agregando valor às atividades, é poder pensar em todas elas em

conjunto com o processo produtivo da empresa, de forma a obter eficiência e eficácia

dentro de um processo global. Apesar de algumas ferramentas associadas à logística serem

utilizadas no dia-a-dia das empresas construtoras tudo leva a supor que isto não acontece de

maneira organizada e sistêmica (SILVA, 2000).

Outra abordagem no setor de construção civil é feita subdividindo a logística em

seis atividades particulares e complementares, que estão relacionadas com a preparação do

canteiro e com a execução dos serviços em si, como a seguir (COLAS et al., 1997, apud

SILVA, 2000):

• A definição da gestão das informações;

• A elaboração do planejamento e programação da produção;

• A previsão dos suprimentos necessários;

• A gestão dos fluxos físicos;

• O controle do cronograma físico, conformidade e atualização do planejamento;

• A gestão dos estoques e suprimentos.

As principais missões dentro da logística podem ser entendidas como mostrado a

seguir (CHING 2001):

• Fornecer quantidade desejada de serviços aos clientes, objetivando alcançar níveis

de custos aceitáveis e competitivos;

• Proporcionar subsídios e condições para que se movimentem da maneira mais

rápida e eficaz possível;

• Contribuir para a gestão comercial da companhia, por meio da confiabilidade e

eficácia da movimentação dos materiais, bem como nos prazos e metas de

atendimento aos pedidos efetuados pelos clientes.

Pode-se, a partir de várias definições, dividir a logística empresarial em três fases

que expressam sua evolução ao longo do tempo (MASTERS; POHLEN, 1994; LA

LONDE, 1994, apud SILVA, 2000):
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1) Gestão funcional (1960 – 1970) – transição gradual da administração de processos

individuais para uma integração da administração de funções correlatas convergindo

para as duas grandes áreas de gestão de materiais e distribuição física. Os fatores que

contribuíram para o avanço da logística nesta etapa, segundo SILVA (2000), foram: o

início da utilização de computadores (sobretudo para auxiliar na gestão de materiais); a

preocupação com o serviço de atendimento ao cliente e com o aumento da

produtividade; a formação das funções de gestão dos materiais e distribuição física, e a

desregulamentação da indústria de transporte.

2) Integração interna (1980) – mudança de mentalidade na gestão dos fluxos de materiais.

No âmbito interno das empresas ocorreu a promoção de uma maior integração entre

atividades de aquisição, operação (ou produção) e distribuição. Nesta época, surgiu o

termo logística integrada. Os fatores que contribuíram para sua ocorrência foram: a

desregulamentação e a expansão de serviços de transporte marítimo; o surgimento de

empresa de logística de terceira parte; o início do desenvolvimento da Tecnologia da

Informação (TI); o aumento da importância do serviço de atendimento ao cliente; e o

desenvolvimento de novos princípios e ferramentas de gestão, tais como o JIT e o

MRP.

3) Integração externa (1990) – nesta fase, ainda vivida pelas empresas atualmente, surgiu o

conceito de gestão da cadeia de suprimentos. A eficiência logística passou a ser buscada

não apenas internamente, mas também nas relações com os fornecedores,

distribuidores, prestadores de serviço de terceira parte e clientes. A influência no

comportamento observado nesta fase ficou por conta da globalização, dos movimentos

demográficos e do desenvolvimento da TI.

Nesta mesma linha de análise, podem ser definidos estágios de agregação funcional

observados no desenvolvimento da logística dentro das organizações. Antes da década de

50 as funções que hoje são aceitas como logísticas, eram consideradas como trabalho de

apoio ou funções facilitadoras. A responsabilidade organizacional pela logística estava

dispersa por toda a empresa. Essa fragmentação significava que aspectos do trabalho

logístico eram executados sem coordenação entre as funções, resultando em duplicação e

desperdício. A informação era freqüentemente distorcida ou atrasada, e as linhas de

autoridade e responsabilidade normalmente se confundiam. Os executivos então,
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percebendo a necessidade de um controle do custo total, começaram a reorganizar e

combinar funções logísticas, em um único grupo gerencial (BOWERSOX e CLOSS, 1999).

A motivação para a agregação funcional nesta época se baseava na convicção de

que o agrupamento de funções logísticas em um único grupo gerencial iria aumentar a

probabilidade de integração. O princípio dessa integração era de que a proximidade

funcional iria facilitar o melhor entendimento da maneira como decisões e procedimentos

em uma área, afetam o desempenho em outras áreas. A convicção era de que,

eventualmente, todas as funções começariam a operar como um único grupo, orientado para

o desempenho global do sistema. Este princípio prevaleceu até meados de 1980, quando a

ênfase mudou da função para o processo. As empresas então, começaram a examinar o

papel que a competência logística poderia desempenhar no processo de agregação de valor

para o cliente. A pergunta passou a ser não como organizar funções individuais e sim qual a

melhor forma de gerenciar o processo logístico em sua totalidade. Os desafios e as

oportunidades da desagregação funcional e da integração orientada pela informação

começavam aí a aparecer. Para alcançar uma total integração organizacional, a empresa

deve combinar uma ampla variedade de capacidades em novas unidades organizacionais.

Isto é, o tradicional departamento dedicado a uma única função, deve ser absorvido por um

processo. A diferença crítica do modelo organizacional emergente é a disponibilidade

irrestrita da informação. O novo formato de organização caracteriza-se por uma cultura

extremamente diferente com relação à maneira como a informação é gerenciada e

compartilhada. O processo de desenvolvimento organizacional é dividido em cinco

estágios, com base na importância relativa dada à agregação funcional e a integração de

informação. A figura 1.1 ilustra bem estes estágios (BOWERSOX e CLOSS, 1999).

       PARADIGMA PREDOMINANTE

Figura 2.1 – Ciclo de desenvolvimento da organização logística (BOWERSOX e CLOSS, 1999).

Uma tabela resumida da evolução dos novos conceitos concebidos para definir

logística, que pode ilustrar mais esta revisão teórica é mostrada a seguir (SILVA, 2000).

Estruturas
funcionais

fragmentadas

Estágio 1
Agrupamentos

Funcionais

Estágio 2
Agrupamentos

Funcionais

Estágio 3
Agrupamentos

Funcionais

Estágio 4
Integração de

processos a partir
das funções

Estágio 5
Integração de

processos baseada
na informação

   Fragmentação                                            Agregação Funcional                                                   Integração de Processo
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Tabela 2.1 – A evolução do conceito de logística (adaptada de KENT JR. e FLINT, 1997, por

SILVA, 2000).

Ano DEFINIÇÃO

1927
“Existem dois usos para a palavra distribuição quem devem ser claramente
diferenciados ... o primeiro, descreve a distribuição física como uma atividade de
transporte e estoque, o segundo, descreve a distribuição física como atividade de
marketing.” (a)

1967
“É um termo empregado na indústria e no comércio para descrever o largo alcance das
atividades envolvidas com o movimento eficiente de produtos acabados do final da
linha de produção para o consumidor, e em alguns casos incluindo a movimentação de
matérias-primas de sua fonte ao início da linha de produção.” (b)

1976
“É a integração de duas ou mais atividades com propósito de planejar, implementar e
controlar o fluxo eficiente de matérias-primas, produtos em processo, produtos
acabados e respectivas informações, do ponto de origem ao ponto de consumo.” (c)

1985
“É o processo de planejar, implementar e controlar, de maneira eficiente e eficaz, o
fluxo e armazenagem de matérias-primas, produtos em processo, produtos acabados e
respectivas informações, do ponto de origem ao ponto de consumo, com o propósito de
atender plenamente às necessidades dos clientes.” (d)

1992
“É o processo de planejar, implementar e controlar, de maneira eficiente e eficaz, o
fluxo e armazenagem de bens, serviços e respectivas informações, do ponto de origem
ao ponto de consumo, com o propósito de atender plenamente às necessidades dos
clientes.” (e)

1999
“É a parte do processo de gestão da cadeia de suprimentos, que trata do planejamento,
implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de bens, serviços e
informações relacionados, do seu ponto de origem até o seu ponto de consumo, de
maneira a satisfazer plenamente as necessidades dos clientes.” (f)

a) Ralph Borsodi, The Distribution Age (New York, NY : D. Appleton, 1927), p.19.

b) National Council of Physical Distribution Management, Chigago, IL, 1967.

c) National Council of Physical Distribution Management, NCPDM Comment 9, Number 6,

November-December, 1976, pp. 4-5.

d) Council of Logistics Management , Oak Brook, IL, 1985.

e) What It’s All About (Oak Brook, IL: Council of Logistics Management, 1992).

f) Council of Logistics Management (CLM) – http://www.clm1.org/mission/logisticis.asp.

Observa-se a partir da tabela 2.1 que a preocupação inicial foi conceituar as atribuições

e funções da distribuição física (a). No segundo momento, ao conceito inclui-se a idéia de

que a logística, em algumas situações, se ocupa também da atividade de abastecimento de

matérias-primas para o início da linha de produção. Contudo, o conceito admite que a

logística se aplica apenas às empresas associadas à indústria e ao comércio (b). Em seguida,

o conceito (c) traz um componente importante ao processo logístico, que é o fluxo de

informação associado ao fluxo de matérias-primas, produtos em processos e produtos

acabados. Adiante outro conceito (d) procura incorporar a compreensão da finalidade da
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logística, que é a de atender às necessidades dos clientes. Mas somente em 1992, a logística

passa a ser entendida como um processo onde há não somente o fluxo de matérias-primas,

produtos em processos e produtos acabados, mas também de fluxo de bens e serviços (e).

Mais recentemente, em 1999, o Council of Logistics Management (CLM) (f), definiu o

tema de forma mais abrangente, como já foi reproduzido (SILVA, 2000).

2.2 A abordagem da Gestão da Cadeia de Fornecimento

Os conceitos de Gestão da Cadeia de Fornecimento são de simples compreensão,

mas a implementação desta metodologia, a SCM (Supply Chain Management), encontra

muitas dificuldades que são proporcionais à complexidade de cada cadeia (PEREIRA

FILHO e HAMACHER, 2000). Isto confirma as particularidades e cuidados na

implantação desta gestão em cadeias extensas e de ligações intrincadas como as da

indústria da construção civil.

Falando da logística estudada em outras atividades empresariais, e destacando a

necessidade de ter uma visão organizada e sistêmica do tema, pode-se subdividi-lo como a

seguir em (NOVAES e ALVARENGA, 1994, apud SILVA, 2000):

1) Logística de materiais, que trata do fluxo de materiais de fora para dentro da empresa,

incluindo matéria-prima e outros insumos;

2) Logística interna, que cuida dos aspectos logísticos dentro da empresa ou na manufatura

em si;

3) Logística de distribuição física que opera de dentro para fora da empresa, envolvendo

tanto as transferências de produto entre a fábrica e os armazéns próximos ou de

terceiros, quanto à distribuição de produtos para o mercado consumidor.

Uma outra subdivisão semelhante, porém com uma nomenclatura diferente, pode

ser proposta conforme apresentado a seguir (GURGEL, 1996, apud SILVA, 2000):

1) Logística de abastecimento (eqüivale à logística de materiais);

2) Logística de manufatura (eqüivale à logística interna);

3) Logística de distribuição (eqüivale à logística de distribuição física).

Finalmente uma subdivisão para a logística aplicável às empresas de construção

civil, classifica-as quanto a sua função em: logística de suprimentos (externa) e logística de

canteiro (interna). A figura 1.2 representa esta subdivisão.
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Figura 2.2 – Subdivisões da logística na construção civil (SILVA, 2000).

Nesta última subdivisão apresentada, observa-se a preocupação com uma visão mais

abrangente da logística, que vá além das fronteiras das empresas construtoras. Isto fica mais

claro quando na figura 1.2, são mostrados os fornecedores de recursos externos numa

ligação direta com a obra, evidenciando a necessidade de integração através de uma boa

gestão desses para obter maior eficiência e eficácia na obra. Isto significa estar atento na

gestão de aspectos internos e externos à empresa construtora. Uma das principais tarefas da

logística de canteiro, para o caso dos materiais, é a gestão da interface entre agentes que

interagem no processo de produção de uma edificação. Em outras palavras, é importante

fornecer as informações necessárias para que estes agentes exerçam suas atividades dentro

dos padrões preestabelecidos e promover a resolução de interferências entre os serviços,

preocupações relacionadas à gestão da cadeia de fornecedores (CARDOSO, 1996b, apud

SILVA, 2000).

O conceito de planejamento e controle da Cadeia de Fornecimento, supply chain

management, passa pela definição do que seja rede de fornecimento ou suprimentos. A

expressão é usada para designar todas as unidades produtivas que estavam ligadas para

prover o suprimento de bens e serviços para uma empresa, e para gerar demanda por bens e

serviços até os clientes finais. Nas grandes organizações, podem haver várias centenas de

ramos de unidades produtivas ligadas, através dos quais fluem bens e serviços, para dentro

e para fora da organização. Esses ramos seriam denominados cadeias de suprimentos. Não

importa o tamanho da empresa ou a complexidade de seu processo produtivo, todas elas

Logística
de Suprimentos

Logística de Canteiro

Fornecedores de recursos
externos

OBRA
Clientes internos ao

canteiro
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terão relações de significativa relevância com sua cadeia de suprimentos (SLACK et al.,

1996).

Dentro desse contexto, assim como o estudo e gestão da logística nas empresas tem

sido fonte de expressiva redução de custos nos últimos anos, a gestão da cadeia de

fornecimento com sua visão mais ampla pode dar uma contribuição para a melhoria deste

objetivo de desempenho em qualquer ramo da indústria.

Constata-se que muitos dos tópicos referentes à gestão da cadeia de suprimentos, ou

fornecimento, são relativamente novos, e não internacionalmente aceitos. Define-se então

Gestão da Cadeia de Suprimentos como um conceito desenvolvido com uma abrangência

bem maior e com um enfoque holístico, que gerencia além das fronteiras da empresa,

reconhecendo que há benefícios significativos a serem ganhos ao tentar dirigir

estrategicamente toda uma cadeia em direção à satisfação dos clientes finais (SLACK et al.,

1996).

Quanto à questão da logística aplicada ao setor de suprimentos, a cadeia de

suprimentos, ou fornecimento, representa uma rede de organizações através de ligações nos

dois sentidos dos diferentes processos e atividades que produzem valor na forma de produto

e serviços que são colocados nas mãos do consumidor final. Cada uma dessas organizações

na cadeia é dependente da outra por definição e, ainda paradoxalmente, por tradição, elas

não cooperam umas com as outras. Existe igualmente como conceito de gestão da cadeia de

fornecedores, uma necessidade crucial de estender a lógica da integração para fora dos

limites da empresa, para incluir fornecedores e clientes. Por definição a gestão da cadeia de

suprimentos não é a mesma coisa que “integração vertical”. Um dia já se chegou a pensar

que esta seria uma estratégia desejável, mas agora as organizações estão cada vez mais

enfocando “seus negócios”, ou em outras palavras, nas coisas que elas fazem realmente

bem e onde elas têm uma vantagem diferencial. O restante é “adquirido externamente”, isto

é, obtido fora da empresa (CHRISTOPHER, 1997).

A logística deve ser a interface entre as áreas responsáveis pela movimentação de

materiais, interna e externa à empresa. É dessa integração que surge a supply chain, o

moderno conceito de logística integrada que permite o sincronismo entre as estratégias das

diversas áreas da empresa e de seus fornecedores. Com o passar dos anos este conceito de

logística foi evoluindo e uma nova concepção entrou em vigor, passando a existir a
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integração das áreas envolvidas na produção, dimensionamento e layout de armazéns,

alocação de produtos em depósito, transporte (roteirização, dimensionamento de frota de

veículos), distribuição, seleção de fornecedores e clientes externos, surgindo um novo

conceito hoje conhecido como supply chain ou logística integrada (CHING, 2001).

A gestão da cadeia de fornecimento ou supply chain, é todo o esforço envolvido nos

diferentes processos e atividades empresariais que criam valor na forma de produtos e

serviços, para o consumidor final. Esta gestão é uma forma integrada de planejar e controlar

o fluxo de mercadorias, informações e recursos, desde os fornecedores até o cliente final,

procurando administrar as relações na cadeia logística de forma cooperativa e para o

benefício de todos os envolvidos. A gestão da cadeia de fornecimento é um conceito mais

amplo e estrategicamente mais importante que se inicia na saída das matérias-primas dos

fornecedores, passa pela produção, montagem e termina na distribuição dos produtos

acabados aos clientes finais. Inclui considerações estratégicas que passam por focalizar a

satisfação do cliente; formular e implementar estratégias baseadas na retenção dos clientes

atuais e obtenção de novos e gerenciar a cadeia de forma eficaz (CHING, 2001).

O gerenciamento da cadeia de abastecimento, ou fornecimento, preocupa-se em

alcançar, da maneira mais econômica, a satisfação das exigências do consumidor final por

meio da integração dos processos do comprador e do fornecedor. A integração é

tipicamente obtida pela maior transparência dos requisitos do cliente por meio do

compartilhamento das informações. Esta integração é sustentada pelo reconhecimento da

necessidade de mútuo benefício possibilitado pelo livre fluxo de informação ao longo da

cadeia. Simultâneo ao crescimento da integração da cadeia de abastecimento foi o

movimento pela racionalização da base de fornecedores, baseado em parte na economia e

na busca da melhoria da qualidade contínua e da inovação, mas também na percepção de

que há um limite para o qual os múltiplos relacionamentos com fornecedores podem ser

eficientemente articulados (CHRISTOPHER, 1999).

Quatro principais papéis da gestão da cadeia de fornecimento podem ser admitidos

na construção civil, dependendo se o foco está na cadeia de fornecimento, no canteiro de

obras ou em ambos. No primeiro papel o foco está na interface entre a cadeia de

fornecimento e o canteiro de obras, ou seja, no impacto desta nas atividades no canteiro. Os

ganhos deste papel são a redução de custos e da duração das atividades executadas no
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canteiro. Neste caso, a primeira preocupação é garantir material e mão de obra no canteiro

para que seja evitada a interrupção no fluxo de trabalho, ou nas atividades que foram

planejadas. Isto pode ser realizado pelo simples foco no relacionamento entre o canteiro de

obras e os fornecedores diretos. O contratante ou construtor, como o maior interessado no

bom andamento da obra, está na melhor posição para adotar este papel. No segundo papel o

foco está na cadeia de fornecimento, com ganhos de redução de custos, especialmente

aqueles relacionados à logística, redução no tempo de entrega dos materiais e de estoque.

Os fornecedores de materiais e componentes devem adotar mais facilmente este papel. O

terceiro papel foca a transferência de atividades do canteiro para os estágios mais próximos

da cadeia de fornecimento. Isto evitaria as condições desfavoráveis do canteiro facilitando

uma maior simultaneidade e eficiência na execução das atividades em geral. O ganho mais

uma vez está na redução dos custos totais e das durações. Fornecedores ou construtores

devem ter a iniciativa da adoção deste papel. No quarto e derradeiro papel o foco deve estar

na integração gerencial e melhoramentos da cadeia de fornecimento e da produção nos

canteiros de obra. Deste modo a produção no canteiro é inserida dentro do gerenciamento

da cadeia de fornecimento. Os clientes, fornecedores e construtores devem iniciar a adoção

deste papel. É importante notar que os quatro papéis freqüentemente podem ser adotados

conjuntamente (VRIJHOEF e KOSKELA, 2000).

Quanto aos fundamentos e características da gestão da cadeia de suprimentos são

significativamente diferentes dos controles clássicos de materiais e de fabricação em quatro

sentidos. Primeiramente a cadeia de suprimentos é vista como uma entidade única, em vez

de confiar responsabilidade fragmentada para áreas funcionais, tais como compras,

fabricação, distribuição e vendas. A segunda característica da gestão da cadeia de

suprimentos deriva diretamente da primeira, ela requer e depende da tomada de decisão

estratégica. O “suprimento” é um objetivo compartilhado por praticamente todas as funções

na cadeia e tem significado estratégico particular devido ao seu impacto sobre os custos

totais e participação de mercado. Em terceiro lugar, a gestão da cadeia de suprimentos

fornece uma perspectiva diferente sobre os estoques que são usados como mecanismo de

balanceamento, como último e não primeiro recurso. Finalmente, a gestão da cadeia de

suprimentos exige uma nova abordagem de sistemas. A chave é integração, não

simplesmente interface. A figura 1.3 ilustra o escopo da gestão da cadeia de suprimentos,
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abrangendo o fluxo de mercadorias do fornecedor, através da fabricação e distribuição até o

usuário final (CHRISTOPHER, 1997).

Estoques                Em processo    Distribuição            Ponto de Venda

                                   Matéria Prima

Pedidos

Figura 2.3 – Escopo da gestão da cadeia de fornecimento (CHRISTOPHER, 1997).

Os objetivos da gestão da cadeia são focalizar na satisfação dos clientes finais,

formular e implementar estratégias baseadas na obtenção e retenção destes clientes e

gerenciar a cadeia de maneira eficaz e eficiente. Nestes objetivos, é importante destacar a

necessidade de estar atento aos pedidos e necessidades dos clientes, à seleção criteriosa de

uma base pequena de fornecedores e o estabelecimento de parcerias que permitam

sincronizar a administração do fluxo de caixa das empresas e a capacidade produtiva dos

fornecedores. Com um bom ritmo entre esta demanda programada e o fornecimento seria

eliminada a necessidade de estoques no processo produtivo do lado das empresas, e uma

produção praticamente por encomenda do lado dos fornecedores (SLACK et al., 1996).

O desempenho da supply chain, depende principalmente, dos quatro fatores a seguir

(CHING, 2001):

• Capacidade de resposta às demandas dos clientes;

• Qualidade de produtos e serviços;

• Velocidade, qualidade e timing da inovação nos produtos;

• Efetividade dos custos de produção e entrega, e utilização de capital.

Uma boa síntese da evolução dos procedimentos ligados à Gestão da Cadeia de

Fornecimento, o Supply Chain Management – SCM, neste novo momento de correio

eletrônico – CE, são as novas ferramentas que apareceram com a tendência de se reduzir

custos e melhorar os serviços. São elas o uso do EDI (“Eletronic Data Interchange”), do

ECR (“Eficient Consumer Response”), DSD (“Direct Store Delivery”), CRP (“Continuous

Replenishment Program”), ERS (“Evaluated Receipt Settlement”), VMI (“Vendor

Management Inventory”), entre outras (FERREIRA, 1998, apud HAGA e SACOMANO,

1999).

Fornecedores Aquisição Fabricação Fábrica Distribuição Cliente Usuário Final
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Um importante cenário com as tendências verificadas por um consultor do ambiente

brasileiro e especialista em logística empresarial e gestão da cadeia fornecimento (ou de

suprimentos), fala do estágio atual da cadeia de fornecimento, representada pela figura 2.4.

Já a figura 2.5 apresenta as tendências da Gestão da Cadeia de Fornecimento, ou SCM,

falando do “Foco dos Produtores” (ou Indústrias), das “Empresas Combinadas” e das

“Empresas de Logística” (BORGES, 1998, apud HAGA e SACOMANO, 1999).

Figura 2.4 – Situação atual da cadeia de fornecimento (HAGA e SACOMANO, 1999).

INDÚSTRIAS

CONSUMIDORES

ATACADISTAS,
DISTRIBUIDORES

E CD’S VAREJISTAS

TRANSPORTADORES
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                           FOCO     EMPRESAS COMBINADAS

          EMPRESAS DE LOGÍSTICA

                                                  EMPRESAS DE LOGÍSTICA

Figura 2.5 – Tendências da cadeia de fornecimento (HAGA e SACOMANO, 1999).

Na primeira tendência as indústrias (produtores) estão reavaliando seus negócios e

buscando a concentração no seu negócio principal. Isto engloba as atividades de produção,

P&D, desenvolvimento de fornecedores, qualidade e custos, além de atividades

relacionadas ao impacto da globalização como, por exemplo, a seleção/parceria com novos

fornecedores globais. Na segunda tendência observada, nas chamadas “Empresas

Combinadas”, verifica-se a associação de atacadistas e distribuidores a lojas de varejo

próprias, franqueadas ou fidelizadas, bem como redes de varejo operando com Centros de

Distribuição (CD’s). Desta forma os CD’s oferecem todo o mix de produtos com o qual as

lojas trabalham. A terceira tendência é a criação de “Empresas Logísticas” em que as

principais atividades são a movimentação e armazenagem, processamento de pedidos,

controle de estoques, transportes, embalagem, etiquetagem, operacionalização de

importação e exportação e planejamento logístico. Essas novas empresas surgem como um

novo negócio, concentrando as funções logísticas que estavam distribuídas em toda a

cadeia de abastecimento envolvendo produtores, atacadistas, distribuidores, varejistas e

transportadores, com o objetivo de reduzir o custo logístico total (BORGES, 1998, apud

HAGA e SACOMANO, 1999).

TRANSPORTADORES

INDÚSTRIAS

CONSUMIDORES

ATACADISTAS,
DISTRIBUIDORES

E CD’S

VAREJISTAS
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A integração logística no âmbito gerencial, ainda pode ser apresentada com as

seguintes características, como mostrado a seguir (CHING, 2001):

• perfil de senioridade: o sistema logístico necessita possuir um nível de

responsabilidade e autonomia que lhe propicie o máximo de importância em relação aos

outros sistemas da organização, sendo necessário, portanto, que seus responsáveis se

reportem aos mais altos escalões da organização;

• comunicação transparente e fluida: a comunicação entre a Logística e os demais

departamentos deve dar-se da maneira mais perfeita e otimizada possível, não podendo

haver morosidade ou incoerências de informação;

• serviço ao cliente : como a logística visa, como uma missão, à satisfação do cliente, ela

deve ser conduzida sem se medir esforços dentro do sistema logístico. O cliente é a

razão de existir dentro da organização;

• trabalho em equipe: é um ponto-chave na filosofia logística, que visa, entre outras

coisas, derrubar barreiras e minimizar conflitos internos, para a perfeita integração dos

departamentos e, como conseqüência, a otimização de processos e informações que

maximizarão a eficiência do setor logístico e sua tão grande importância dentro da

organização;

• serviço ao cliente: a logística visa, como missão básica, a satisfação do cliente; essa

missão deve ser conduzida sem se medir esforços dentro do sistema logístico, pois é a

razão de sua existência dentro da organização.

Ao se falar dos relacionamentos na Cadeia de Fornecimento (ou suprimento), é

importante salientar que o canal de distribuição é o meio através do qual um sistema de

livre mercado realiza a transferência de propriedade de produtos e serviços. A diversidade e

a complexidade das relações no canal dificulta a descrição e a generalização dos desafios

enfrentados pelos executivos no desenvolvimento de estratégias abrangentes para este

canal. Os executivos devem compreender tanto os aspectos econômicos quanto aqueles

ligados ao gerenciamento de relacionamentos, para que possam planejar e implementar a

estrutura de operações de maneira satisfatória ao longo do canal. Uma melhor estrutura de

canal pode sempre resultar em real vantagem competitiva (BOWERSOX e CLOSS, 1999).

O American Marketing Association define um canal de distribuição como a

estrutura de unidades organizacionais dentro da empresa, e agentes e firmas comerciais fora
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dela, atacadistas e varejistas, por meio dos quais uma mercadoria, um produto, ou um

serviço são comercializados. Falando em termos técnicos um canal é um grupo de entidades

interessadas que assume a propriedade de produtos ou viabiliza sua troca durante o

processo de comercialização, do fornecedor inicial até o comprador final. Esta estrutura de

canais de distribuição leva no momento, a um grande interesse com relação à gerência de

relacionamentos, baseado na convicção de que relações comerciais de sucesso têm mais

probabilidade de ocorrer quando as empresas participantes cooperam entre si no

planejamento e na operação. A ênfase na cooperação representa uma mudança na gestão

tradicional baseado na confrontação e no poder de barganha. A premissa básica da gerência

de relacionamentos é que a cooperação entre todos os participantes num canal resulta, em

última análise, em sinergia, que, conseqüentemente, propicia maior nível de desempenho

conjunto. Uma forma de contextualizar as descrições dos canais é concentrar-se no

relacionamento necessário para fazê-los operar. Assim, os canais são definidos

adequadamente como sistemas de relacionamentos entre entidades que participam do

processo de compra e venda de produtos e serviços (BOWERSOX e CLOSS, 1999).

Os participantes do canal podem ser diferenciados pelo interesse dos mesmos no

sucesso das relações. Então, eles podem ser agrupados em participantes primários e

especializados. Um participante primário do canal é uma empresa que assume a

responsabilidade pela manutenção de estoques e incorre nos riscos financeiros inerentes,

Um participante especializado do canal é uma empresa que participa das relações no canal

prestando serviços essenciais para os participantes primários, mediante pagamento. Embora

seja importante avaliar o risco relativo entre membros especializados e primários do canal,

o foco fundamental no desenvolvimento de relacionamentos neste está na identificação do

modo como as competências de todos os possíveis participantes podem ser organizadas

numa rede de relacionamentos apta a satisfazer às expectativas do consumidor final. O

princípio básico da gestão da cadeia de fornecimento (ou suprimentos) está fundamentado

na convicção de que a eficiência pode ser aprimorada por meio do compartilhamento de

informação e do planejamento conjunto, no âmbito de todo o canal. Na figura 1.6, é

ilustrada uma cadeia de suprimento com gestão integrada de todas as operações logísticas,

desde as compras recebidas do fornecedor inicial até a aceitação pelo consumidor final

(BOWERSOX e CLOSS, 1999).
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Figura 2.6 – A integração da cadeia de fornecimento (BOWERSOX e CLOSS, 1999).

2.3 Experiências nacionais

Nesta seção do capítulo procurou-se identificar experiências de empresas brasileiras

de construção civil com a gestão da cadeia de fornecimento. Observou-se, no entanto, que

existem algumas ações isoladas, mas que, em geral, não chegam a configurar uma

implantação consciente e sistemática dos conceitos desta gestão. Estas ações acontecem

muito mais por exigências dos programas de qualidade para certificação no PBQP-H e ISO

9000 e se restringem basicamente à avaliação e seleção de fornecedores.

O estudo de caso elaborado na empresa H. Guedes Engenharia Ltda., mostrou

algumas alternativas considerando a cadeia de suprimentos dentro dos procedimentos de

um Sistema de Administração da Produção voltado para o setor da Construção Civil. Em

relação aos fornecedores verificou-se como resultado a racionalização das aquisições, com

fornecedores previamente selecionados e continuamente avaliados com critérios de

homologação definidos e proporcionais à importância do produto ou serviço adquirido. O

procedimento de aquisição de materiais observado no estudo é realizado da seguinte forma:

primeiramente é emitida uma Solicitação de Compra contendo código, descrição, unidade e

quantidade de cada material solicitado e a data limite que deve ser efetuada a entrega. A

solicitação é feita de acordo com a necessidade e é enviada via Internet para a central da

empresa. A H. Guedes possui um sistema de estoque na Internet que é conectado de cada

obra com a central. Outro ponto a destacar no estudo diz respeito à centralização, em uma

única pessoa, de todo o trabalho de controle de materiais, desde o pedido, recebimento,

verificação da especificação, local de armazenamento e até a saída (KIYTIRO,

ALBUQUERQUE, SACOMANO e TONETTO, 2001).
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Entretanto, a indústria automobilística nacional se assemelha à indústria da

construção e tem experiências mais consolidadas na gestão de sua cadeia de fornecimento.

Algumas semelhanças entre estes dois ramos da indústria podem ser enumeradas

como a seguir:

- Complexidade dos projetos;

- Extensão e particularidades da cadeia de fornecimento;

- Aumento da concorrência;

- Grande número de insumos (produtos ou serviços) necessários ao seu processo 

   produtivo;

- A grande base (número) de fornecedores

- Necessidade de organização da produção e do fornecimento;

- A necessidade de implementar parcerias com seus fornecedores;

- Possibilidades de formação de joint ventures com os principais fornecedores;

- Necessidade de desenvolver parcerias de longo prazo baseadas em relações do tipo

   “ganha - ganha”.

- Necessidade de desenvolver relações de confiança com divisão de 

responsabilidades, compartilhamento de  informações, utilizando a tecnologia 

da informação.

O mecanismo mais eficiente na indústria automobilística, que talvez englobe todos

os demais, se constituiu na revisão de todos os relacionamentos da cadeia produtiva,

inclusive com o reforço das parcerias entre os seus membros, o que constitui o cerne do

gestão da cadeia de fornecimento (a Supply Chain Management, SCM). Em uma sociedade

informatizada, o primeiro passo para reforçar parcerias e desenvolver o pensamento

estratégico, inclusive gerando transparência no processo decisório, é a disseminação da

informação (SCAVARDA e HAMACHER, 2000).

A identificação de algumas diferenças entre estes ramos industriais também ajuda

na compreensão e adaptação dos conceitos desta gestão para a construção civil:

- Na indústria automobilística o elo mais forte é composto pelas montadoras de 

veículos, na construção civil este elo é formados pelas construtoras.

- As empresas da indústria automobilística nacional que cooperaram (estabelecem 

parcerias) com outras empresas brasileiras objetivam, com mais freqüência, 
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conquistar mercados estrangeiros, enquanto as que cooperam com empresas 

estrangeiras objetivam conquistar mercados nacionais. Isto pode ser explicado em 

outras palavras. A empresa nacional necessita de tecnologia moderna, já a empresa 

estrangeira deseja fornecer para o mercado local (RUFFONI, 2000). Isto na 

indústria da construção civil não ocorre com muita freqüência. Não existem muitas 

empresas atuando no mercado internacional. As que o fazem atuam em construção 

pesada de grandes empreendimentos, como estradas. Não existe uma pressão da 

concorrência estrangeira no mercado da construção civil brasileira.

- A parceria com empresas estrangeiras (a que mais ocorre em muitos casos na 

indústria automobilística), nacionais e universidades do país, ocorrem no 

desenvolvimento de produtos, obtendo escala produtiva e conquistando novos 

mercados (RUFFONI, 2000). Na construção civil estas parcerias se restringem às 

universidades e institutos e estão restritas aos grandes centros do sul e sudeste do 

país.

Nota-se pela observação do que ocorreu na indústria automobilística e pelas

semelhanças verificadas entre esta e a indústria da construção civil, o potencial de melhoria

gerencial e competitiva que pode advir da implantação da gestão da cadeia de

fornecimento.

2.4 Experiências internacionais

A indústria da construção civil internacional tem vivido algumas experiências de

gestão da cadeia de fornecimento que podem inspirar estudos e adaptações à realidade das

empresas brasileiras.

Pesquisas utilizando dados de contratantes da França, Alemanha e Reino Unido,

países que juntos respondem por aproximadamente um terço da produção na indústria da

construção européia e têm 80% das melhores empresas do continente, conduziram a

modelos dos melhores procedimentos de performance. Nestes a adoção de alianças

estratégicas com empresas no início (ou abaixo) da cadeia da construção (tais como

fornecedores de materiais e equipamentos, e subempreiteiros) é advogada como um

excelente mecanismo de gestão da cadeia de fornecimento otimizando a utilização da mão-

de-obra e levando a considerável redução nos custos. Adicionalmente garantiu-se que os
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fornecedores fossem capazes de oferecer um serviço e não apenas produtos. Um maior

envolvimento inicial destes nos empreendimentos pode melhorar sua construtibilidade

agregando valor e maximizando potenciais economias, à medida que se disponibilizam

informações vindas de especialistas nos materiais e equipamentos fornecidos (PROVERBS

e HOLT, 2000).

Isto pressupõe relações de parceria, envolvimento, divisão de responsabilidades,

integração, troca de informações estratégicas, condições para se estabelecer uma gestão

eficiente e eficaz da cadeia de fornecimento.

Um número cada vez maior de empresas construtoras sediadas em nações

desenvolvidas como Japão e Estados Unidos tem lançado mão de parcerias com seus

fornecedores na origem de seus processos como uma estratégia escolhida para melhorar sua

efetividade, capacidade de inovação e competitividade. Estes relacionamentos podem criar

harmonia e levar ao incremento de retornos vantajosos para todas as partes envolvidas

(HAMZA et al., 1999, apud PROVERBS e HOLT, 2000).

Na França, as construtoras que podem ser entendidas como contratantes principais

comandando as relações ao longo da cadeia, encontram todos os seus principais

subempreiteiros duas vezes por ano. Nestes encontros proporcionam-se relacionamentos

pessoais e sociais com estes. Estudos com a intenção de medir a satisfação dos

subempreiteiros são realizados regularmente (BENHAIM e BIRCHALL, 1999, apud

PROVERBS e HOLT, 2000).

Considerando um trabalho de pesquisa no Reino Unido especificamente, problemas

de fragmentação da cadeia de fornecimento do setor de construção residencial,

consubstanciados pela comunicação deficiente, por relacionamentos de confronto e pela

carência de confiança e comprometimento entre os membros da cadeia, foram identificados

como oportunidades de melhoria com a implementação de uma estratégia de gestão da

cadeia de fornecimento. Através de uma metodologia de análise e diagnóstico foram

sugeridas três ações neste sentido. A primeira considera a mudança de mentalidade neste

setor industrial através da criação de melhores relacionamentos entre os parceiros de

negócios. A segunda ação visa tornar os negócios orientados pelo processo tirando as

empresas de uma visão puramente funcional. O foco passaria a ser a entrega do maior valor

total para o consumidor final. A terceira ação introduz o processo de melhoria da
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comunicação para que se possa aprender com cada parceiro pelo compartilhamento das

informações, fazendo o melhor uso possível da tecnologia da informação e troca da pessoal

(HONG-MINH, BARKER e NAIM, 2001).

Uma outra pesquisa mostra os resultados da colaboração da gestão da cadeia de

fornecimento (ou suprimentos) para os principais contratantes da indústria da construção no

Reino Unido. Os resultados apontam para a formação de um significativo número de

parcerias, ou acordos de colaboração entre contratantes, fornecedores e clientes. No

entanto, a pesquisa deixa transparecer que a gestão da cadeia de fornecimento da

construção está ainda muito no início, apesar de algum conhecimento da filosofia ser

evidente. Os contratantes observados melhoraram os seus planos de produção e compras

considerados como chave para a aplicação desta gestão na construção civil. As principais

barreiras para obter sucesso são a cultura no local de trabalho, uma falta de compromisso da

alta gerência das empresas, uma estrutura de suporte inadequada e uma carência de

conhecimento da filosofia da gestão da cadeia de fornecimento. O treinamento e a educação

são muito necessários para que estas barreiras sejam superadas. A confiança, sem a qual

não se pode implantar esta gestão com sucesso, também vem sendo cultivada neste ramo da

indústria nas fronteiras do Reino Unido. Outros resultados importantes observados nesta

pesquisa mostram que a grande maioria, cerca de 90%, das empresas contratantes

consideram a gestão da cadeia de fornecimento importante para suas organizações e

negócios (AKINTOYE et al., 2000).

Nos Estados Unidos, a indústria de construções residenciais experimentou uma

consolidação significativa nos últimos dez anos. A cadeia de fornecimento da construção

residencial, entretanto, não estava planejada para facilitar uma produção maciça de

edificações. Para atingir uma economia de escala no mercado de Denver, a USBuild

Corporation  passou por um recente processo de melhorias. Estas melhorias foram focadas

no uso da Internet, em um sistema de informação aos proprietários e num novo canal de

distribuição para integrar informação e fluxos de materiais. A contribuição mais

significativa para avaliar é o fato desta nova intermediação da cadeia de fornecimento ser

focada inteiramente nas necessidades do crescente segmento da produção residencial. Na

criação deste canal de distribuição, “e-canal”, a USBuild privilegiou a integração da

informação e fluxos de material dentro de centros de informação reestruturados. Pela união
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dos fluxos de múltiplos canais e pela implantação de técnicas sofisticadas de armazenagem,

a empresa teve grande melhoria na eficiência do fluxo de material na cadeia de

fornecimento da produção de edificações residenciais. No entanto, não faltaram

dificuldades na operacionalização da solução não só entre contratantes de negócios, como

também entre fabricantes de materiais. O “e-canal”, centro de informação, consiste em dois

componentes chave, ambos conectados aos clientes e fornecedores via Internet. O centro de

informações reduziu o atraso no tempo de entrega de matérias em várias semanas, se

comparado à cadeia de fornecimento tradicional (TAYLOR e BJORNSSON, 2002).

A indústria da construção civil em Singapura também tem experimentado a

aplicação da gestão da cadeia de fornecimento na integração de seus processos

construtivos, tratando de seus problemas mais urgentes incluindo a pouca atuação em

questões ambientais. Esta última vem se constituindo em preocupação para as maiores

empresas dos países desenvolvidos e começa a entrar na agenda das empresas nacionais.

Para ilustrar este fato o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) acaba de

aprovar uma resolução de número 307, disciplinando a produção e destinação dos entulhos

produzidos nos canteiros de obra. Isto com certeza terá impacto no processo construtivo das

empresas. Como em outros países, a construção civil em Singapura apresenta relações de

negócio limitadas, baseadas em interesses de curto prazo e em acordos ganha-perde. O

melhor conhecimento e maior aplicação da gestão da cadeia de fornecimento pode melhorar

a performance dos empreendimentos de construção deste país, especialmente no campo da

preservação ambiental. Fica claro pelos estudos realizados em Singapura, que existe

conhecimento e interesse dos contratantes em desenvolver ações de preservação ambiental.

Entretanto, estas somente serão sistemáticas quando os clientes assim demandarem, o que

ainda não ocorreu de forma significativa. A aplicação da gestão da cadeia de fornecimento

na construção civil no país é focada na integração completa do ciclo de vida do produto e

na inclusão de todas as partes envolvidas nos estágios do processo de produção como

parceiros particularmente relevantes. Esta gestão oferece um suporte adequado aos esforços

de melhoria da performance da construção civil, como também irá reduzir a fragmentação

das atividades e a visão de curto prazo com acordos do tipo ganha-perde, observados nos

relacionamentos dentro deste setor da indústria (OFORI, 2000).
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Entende-se que com uma melhor programação de materiais e serviços se poderá

obter um menor desperdício. Isto conseqüentemente produzirá menos entulho contribuindo

assim para a questão ambiental a partir de uma gestão eficaz da cadeia de fornecimento.

Na Holanda, como em outros países, a construção civil é um setor fragmentado em

partes. São 1.900 escritórios de arquitetura, 7.300 contratantes e 8.400 fornecedores

participando dos projetos de construção. Em virtude da preocupação com questões

ambientais diferentes tipos de empresas na indústria da construção holandesa têm tido

incentivos para integrar a gestão de toda a cadeia de fornecimento dentro de suas

organizações. Três casos da indústria da construção holandesa são mostrados. Cada caso

aponta para a organização da empresa, para a organização do processo de construção, para

a organização do projeto e para a combinação mercado e produto que a empresa

especialista está. No primeiro caso analisado o fornecedor comanda as ações da cadeia. O

caso mostra o maior fabricante de materiais de construção à base de poliestireno expandido

na Europa, Unidek Volumebouw. Ele atua dentro da cadeia nos estágios de compra,

desenvolvimento do projeto e construção, integrando clientes, projetistas, subempreiteiros e

outros fornecedores (os dois últimos membros de uma rede predefinida). O contratante

neste caso é uma joint venture que se responsabiliza pela gestão do canteiro. No caso 95%

do sistema construtivo utiliza-se de pré-fabricados. Este sistema se mostra vantajoso para

um restrito segmento de mercado com necessidades funcionais como centros de lógica e

armazéns. Estes clientes preferem o baixo custo e um menor envolvimento durante o

projeto. O segundo caso mostra um grande contratante chamado Goldewijk, comandando

as ações na cadeia. Os principais estágios de atuação deste contratante são vendas e a fase

de projeto, e as fases de construção e pós-ocupação. Entretanto, vendas e planejamento são

processos diferenciados do tradicional. A política de vendas é bastante forte com muita

publicidade e promoção de encontros com clientes. Neste são assinadas cartas de intenção

que poderão se converter em contratos na fase de planejamento. Esta conta com a total

participação do cliente que participa da definição do produto através da escolha dos

materiais de acabamento. O terceiro caso mostra os escritórios de arquitetura no comando

da gestão da cadeia. A Takenaka é uma das maiores e mais antigas empresas de construção

do mundo, com filiais na Europa, Estados Unidos e Ásia. Esta empresa japonesa tem uma

filial na Holanda que atua basicamente no ramo de agências (escritórios) de arquitetura
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estendendo-se para habilidades (capacidades) em engenharia. Isto lhe permite atuar de

forma coordenada nas fases de planejamento e projeto, definindo bem seu produto em

ternos de especificação e custo, com contato e participação do cliente, através de sua

divisão de promoção de negócios. Este trabalho permite um planejamento de recursos e

gerenciamento dos prazos de execução. Este escritório é também responsável pelas

negociações contratuais com seus clientes. No entanto, a Takenaka não executa diretamente

as operações no canteiro de obras. Ela apenas planeja e supervisiona estas operações

utilizando subempreiteiros para sua execução. Estas empresas contratadas têm seu trabalho

facilitado pela grande redução de incertezas nos projetos, facilitando o fechamento de

contratos e gestão das atividades que sempre são fortemente controlados pela Takenaka.

(VOORDIJK et al., 2000).

Outro caso observado na construção internacional diz respeito a uma grande

construtora de Hong Kong, a Shui On Construction Company. Esta empresa com vinte anos

de experiência no mercado e mais de dois mil empregados, reconhecendo a importância de

fornecedores e subcontratados nos seus processos construtivos, em alguns casos dá suporte

técnico e financeiro para que estes desenvolvam produtos e serviços de qualidade. Este

suporte pode significar desde a simples ajuda técnica e gerencial para os parceiros na

obtenção da certificação ISO 9000 ou ajuda financeira para implantar outras fábricas, até a

formação de joint ventures com os mesmos visando uma melhor qualidade do produto final

e a satisfação dos clientes (WONG, 1999).

As experiências internacionais descritas apontam para um grande interesse das

empresas construtoras em conhecer e aplicar mais os conceitos da gestão da cadeia de

fornecimento. Seja pela busca de um diferencial competitivo que lhes permita diminuir

custos incrementando qualidade e satisfação dos clientes, seja pelas novas exigências do

mercado quanto a uma maior preocupação com a preservação ambiental, esta gestão tem

sido identificada como ferramenta fundamental na definição de parceiros preferenciais.

Como uma rede bem coordenada eles compartilham informações, organizam seus

processos e se fortalecem competitivamente.
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2.5 Perspectivas

Levando em consideração os conceitos e ganhos potenciais na implantação da

gestão da cadeia de fornecimento, bem como as experiências de empresas nacionais e

estrangeiras, suas barreiras e dificuldades para decidir por esta forma de gestão, pode-se

dizer que existem boas perspectivas de sua implantação de forma mais generalizada na

indústria da construção civil em nosso país.

O presente momento de inovação tecnológica e organizacional combinado à

crescente integração aos mercados externos e à necessidade de competição com produtos

importados, fez com que as empresas automobilísticas buscassem uma série de novas

características como as relacionadas a seguir (MIRANDA e OLIVEIRA, 1996, apud

SCAVARDA e HAMACHER, 2000). Esta experiência pode ser estendida e oferecer

situações que poderão se repetir na construção civil, tais como:

- Diversificação dos modelos de produtos;

- Redução de tempo de lançamento de novos produtos;

- Redução dos tempos de projeto e fabricação;

- Redução dos estoques;

- Retomada/ampliação do controle gerencial sobre a produção;

- Aumento da qualidade dos produtos e processo;

- Aumento da produtividade.

Ainda com o intuito de obter estas características, além do processo de automação

que aconteceu nas fábricas brasileiras, as empresas automobilísticas investiram e investem

ainda hoje na informatização de suas atividades administrativas e nos seus sistemas de

informação. Os últimos têm sido usados como elemento de apoio na condução dos

negócios, na integração de áreas produtivas e na relação com fornecedores e clientes

(SCAVARDA e HAMACHER, 2000). Isto com certeza já se constitui num imperativo para

a indústria da construção civil nacional.

As empresas do setor automobilístico estão passando a analisar com mais cuidado a

dinâmica e a complexidade da cadeia de fornecimento (suprimentos) da qual faz parte.

Estas empresas continuam a trabalhar com maior intensidade em sua rede de suprimentos

imediata, mas já começam a conhecer as implicações e participar da operação da rede total,

possibilitando desta maneira, uma administração mais efetiva de seus membros imediatos
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(MIRANDA e CORRÊA, 1996, apud SCAVARDA e HAMACHER, 2000). Este campo

ainda tem muito que evoluir na realidade da construção civil atual. Para isto o

envolvimento e compromisso da alta gerência das empresas é um fator fundamental.

Baseado no que ocorreu na indústria automobilística, onde a maior mudança que

tem acontecido na relação entre os participantes da cadeia de fornecimento tem se dado

entre as indústrias montadoras de veículos e os fornecedores de autopeças (MIRANDA e

OLIVEIRA, 1996, apud SCAVARDA e HAMACHER, 2000), na construção civil, num

primeiro momento, há maiores possibilidades de ocorrer parcerias entre as construtoras e os

fornecedores de materiais. Com a industrialização do processo e padronização de produtos,

a perspectiva de longo prazo seria que estas parcerias possam acontecer entre construtoras e

subempreiteiros. Já existem alguns exemplos, mas envolvem empresas incorporadoras que

comandam o empreendimento.

Estas mudanças na indústria automobilística, que podem motivar a indústria da

construção civil, já começam a ser vistas no desenvolvimento cooperativo de componentes,

no aumento crescente da demanda por sub-sistemas completos de componentes para

veículos, no fornecimento com parâmetros de qualidades mais intensos, na rigorosa seleção

de fornecedores e na diminuição de seu número (redução de fornecedores diretos pela

transferência de atividades das montadoras para os fornecedores e pela definição de um

novo conjunto de necessidades a serem atendidas pelos fornecedores) (ARBIX e

ZIBOVINICIUOS, 1997, apud SCAVARDA e HAMACHER, 2000). Com isto a indústria

da construção deve se preparar para uma maior seleção e parcerias com seus fornecedores,

e uma relação de confiança. Uma maior terceirização de seus processos construtivos,

também deve ser pensada.

Entretanto existem algumas dificuldades principais que devem ser vencidas logo no

primeiro momento de implantação da gestão da cadeia de fornecimento neste ramo

industrial. Elas são apresentadas a seguir:

- As relações entre empresas e fornecedores ainda são de muita desconfiança e 

baseadas em “ganha - perde”. Há muitas reservas por parte das construtoras quanto 

ao aprofundamento de parcerias que é visto como uma possibilidade de perda do 

poder de barganha junto aos fornecedores.
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- Em decorrência deste fato, as possibilidades das construtoras detectarem pontos 

fracos da cadeia e encontrarem formas de diminuí-los, são muito pequenas. A 

transferência de apoio ou know how para fornecedores parceiros e a formação de 

joint ventures fica dificultada.

- No caso da indústria automobilística como na construção civil a atenção e 

influência ainda é basicamente voltada para a sua rede imediata e não para a rede 

total de fornecimento (suprimentos).

2.6 Conclusão

Este capítulo mostrou uma revisão bibliográfica de logística e de gestão da cadeia

de fornecimento, a Suppy Chain Management, SCM. Procurou-se mesclar a citação de

obras de autores mais conhecidos e de artigos nacionais e internacionais sobre os temas

com o propósito de ter a visão mais atual possível sobre estes que são bastante novos

principalmente na realidade da indústria da construção civil nacional.

A intenção maior sempre foi a de buscar benefícios potenciais e identificar

dificuldades possíveis que pudessem auxiliar na tomada de decisão da empresas. O

conhecimento maior desta forma de gestão pode sem dúvida contribuir para sua efetiva

implantação neste setor industrial hoje tão sensível à competição, e que se abre cada vez

mais para inovações e melhoria nos seus processos.

A referência de empresas internacionais contribuiu para o entendimento do quanto

os conceitos e práticas da gestão da cadeia de fornecimento estão disseminados em outros

países. Isto só reforça a capacidade desta ferramenta gerencial.

Conclui-se por fim, que as perspectivas de crescimento desta forma de gestão na

indústria são muito boas. Elas impactam as empresas como um todo fazendo com que estas

busquem parcerias que estão muito além de suas fronteiras. No caso da construção civil, as

construtoras devem assumir um papel fundamental na condução e sucesso desta

implantação. Isto só confirma a relevância deste trabalho de pesquisa que procurará medir a

sensibilidade das empresas construtoras quanto aos conceitos e a disposição de implantação

dos mesmos na sua realidade organizacional.
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Capítulo 3

Metodologia da pesquisa de campo

Este capítulo trata da forma como foi realizada a pesquisa de campo. O seu principal

objetivo é esclarecer e justificar a metodologia apropriada ao estudo proposto. Apresenta

considerações sobre a tipologia do estudo, forma da pesquisa, a população e amostragem

pesquisada, o instrumento de pesquisa elaborado, a codificação das variáveis e as análises

estatísticas utilizadas.

3.1 Tipologia do estudo

O presente estudo em virtude da abrangência da amostra, 201 empresas certificadas

com a ISO 9000 e sediadas nas cinco regiões do território nacional, tem a pesquisa

exploratória descritiva do tipo Survey (levantamento), como estratégia de pesquisa mais

adequada à situação. Esta estratégia para SELLTIZ (1975), permite a medida das opiniões

descritas na pesquisa possibilitando apresentar precisamente as características de uma

situação, grupo ou indivíduo específico e verificar a freqüência com que algo ocorre ou está

ligado a alguma coisa. O retorno de questionários foi abaixo do esperado, 11,36 % ou 20

questionários, considerando-se que foram enviados 176 questionários no total. Esperava-se

um retorno em torno de 30 % ou cerca de 50 questionários.

ANDRADE (1998) define pesquisa como o conjunto de procedimentos

sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem como objetivo encontrar soluções para

problemas propostos, mediante utilização de métodos científicos. As várias finalidades da

pesquisa podem ser classificadas em dois grupos: o primeiro reúne finalidades motivadas

por razões de ordem intelectual e o segundo, por razões de ordem prática. No primeiro

caso, o objetivo da pesquisa é alcançar o saber, para a satisfação do desejo de adquirir

conhecimentos. No outro tipo, a pesquisa visa às aplicações práticas, com o objetivo de

atender às exigências da vida moderna.
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Para ANDRADE (1998), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo

trabalho científico. Suas finalidades, sobretudo quando bibliográfica, são proporcionar

maiores informações sobre determinado assunto; facilitar a delimitação de um tema de

trabalho; definir os objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo

tipo de enfoque para o trabalho que se tem em mente. A pesquisa exploratória, portanto, na

maioria dos casos, constitui um trabalho preliminar ou preparatório para outro tipo de

pesquisa.

GIL (2002) define pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é

requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou

então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa

ser adequadamente relacionada ao problema.

GIL (2002) classifica as pesquisas com base em seus objetivos gerais em três

grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. As pesquisas exploratórias, para

GIL (2002), têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas

têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu

planejamento é bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados

aspectos relativos ao fato estudado.

Para GIL (1999), pesquisa é o processo formal e sistemático de desenvolvimento do

método científico. Seu objetivo fundamental é descobrir respostas para problemas

propostos por intermédio do emprego de procedimentos científicos. DUVERGER, 1962,

apud GIL, 1999, distingue três níveis de pesquisa: descrição, classificação e explicação. Já

SELLTIZ et al., 1967, apud GIL, 1999, classifica as pesquisas em três grupos: estudos

exploratórios, estudos descritivos e estudos que verificam hipóteses causais, denominadas

explicativas.

Para GIL (1999), as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, sendo estas, de

todos os tipos de pesquisa, as que apresentam menor rigidez no planejamento.
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As pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de oferecer visão

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular

hipóteses precisas e operacionalizáveis, sobre o mesmo. Em muitas situações as pesquisas

exploratórias compõem a primeira etapa de uma investigação mais ampla (GIL, 1999).

Para LAKATOS (1991), a pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de

conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura

uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos

fenômenos ou as relações entre eles. A pesquisa de campo propriamente dita “não deve ser

confundida com a simples coleta dados; pois é algo mais que isso, pois exige contar com

controles adequados e com objetivos preestabelecidos que descriminam suficientemente o

que de ser coletado” (TRUJILLO, 1982, apud LAKATOS, 1991).

As fases da pesquisa de campo pedem, em primeiro lugar, a realização de uma

pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão. Ela servirá, como primeiro passo, para se

saber em que estado se encontra atualmente o problema, que trabalhos já foram realizados a

respeito e quais são as opiniões reinantes sobre o assunto. Como segundo passo, permitirá

que se estabeleça um modelo teórico inicial de referência, da mesma forma que auxiliará na

determinação das variáveis e elaboração do plano geral da pesquisa. Em segundo lugar, de

acordo com a natureza da pesquisa, devem-se determinar as técnicas que serão empregadas

na coleta de dados e na determinação da amostra, que deverá ser representativa e suficiente

para apoiar as conclusões. Por último, antes que se realize a coleta dados é preciso

estabelecer tanto as técnicas de registro desses dados como as técnicas que serão utilizadas

em sua análise posterior (LAKATOS, 1991).

Para TRIPODI et al., 1975, apud LAKATOS, 1991, as pesquisas de campo

dividem-se em três grandes grupos: quantitativos-descritivos, exploratórios e

experimentais.

O grupo dos exploratórios são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a

formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses,

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a

realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. Este

grupo ainda se subdivide em: estudos exploratórios-descritivos combinados, estudos
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usando procedimentos específicos para a coleta de dados e estudos de manipulação

experimental. Os primeiros são estudos exploratórios que têm como objetivo descrever

completamente determinado fenômeno. Podem ser encontradas tanto descrições

quantitativas e/ou qualitativas quanto acumulação de informações detalhadas. Dá-se

precedência ao caráter representativo sistemático e, em conseqüência, os procedimentos de

amostragem são flexíveis (LAKATOS, 1991).

Dessa forma, mostra-se viável e adequada a aplicação da pesquisa exploratória

descritiva como estratégia de pesquisa no contexto do presente estudo, já que a investigação

busca fornecer uma visão geral sobre o conhecimento e a disposição de aplicação do

Gerenciamento da Cadeia de Fornecimento nas organizações, no entendimento da alta

direção das mesmas. È importante destacar que o tema ainda é pouco explorado na

Indústria da Construção Civil e servirá como ponto de partida para estudos futuros.

3.2 População e amostra

A delimitação da pesquisa foi definida com base na classificação do Comitê

Brasileiro da Qualidade, CB-25 da ABNT, em publicação datada de novembro de 2001,

que define as empresas pertencentes aos grupos Construção de Edifícios Completos e de

Suas Partes; Engenharia Civil (45.2), e Serviços Gerais de Construção de Edifícios e de

Engenharia Civil (45.21), totalizando 201 empresas.

A pesquisa de campo utilizou um questionário a fim de medir a sensibilidade dos

diretores das empresas pesquisadas, certificadas com o sistema de qualidade NBR ISO

9000, sobre a importância dos conceitos da gestão da cadeia de fornecimento e sua

influência na competitividade. Apresentaram-se cenários que procuraram observar também

a disposição destes diretores em implantar estes conceitos na gestão de suas empresas.

Foram listados para avaliação os benefícios potenciais, as possíveis dificuldades e os

fatores considerados decisivos na implantação da gestão da cadeia de fornecimento na

indústria da construção civil. A parte final do questionário apresentou algumas perguntas

que permitiram estabelecer um perfil das empresas pesquisadas.

Segundo ROESCH (1999), uma população é um grupo de pessoas ou empresas que

interessa entrevistar para o propósito específico de um estudo. A população foi escolhida

entre empresas que possuíssem a certificação ISO 9000, pois havia a necessidade de se ter
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uma medida segura da percepção ou sensibilidade quanto aos conceitos da gestão da cadeia

de fornecimento, e da viabilidade e disposição de aplicação desta nas construtoras.

Portanto, a amostra analisada correspondeu ao universo de empresas de construção

civil brasileiras certificadas pertencentes ao grupo de Construção de Edifícios Completos e

de Suas Partes (36 empresas), e ao grupo de Serviços Gerais de Construção de Edifícios e

de Engenharia Civil (165 empresas), distribuídas nas cinco regiões geográficas do país.

Quando foram ajustadas as empresas da relação que pertenciam aos dois grupos, as

que tinham o mesmo endereço apesar de razões sociais diferentes, configurando pertencer a

um mesmo grupo e as que não definiam o seu representante da administração (RA), foi

definido o envio de 176 questionários. A amostragem estratificada por regiões não foi

realizada em virtude da restrição financeira e do tempo reduzido disponível para a

realização deste trabalho de pesquisa, pois com freqüência novas empresas são certificadas

no país.

3.3 Instrumento de pesquisa

Segundo RUDIO (1999), são dois os tipos de instrumentos de pesquisa existentes: o

questionário e a entrevista. Em função do tamanho da população a ser investigada, foi

escolhida a utilização do questionário.

GIL (1999) define questionário como uma técnica de investigação composta por um

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas tendo por

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas,

situações vivenciadas, etc.

Inicialmente foi aplicado um questionário piloto, ou seja, um pré-teste, com uma

empresa local, para que fossem observadas as principais dúvidas no seu preenchimento,

bem como identificar pontos de melhoria da sua estrutura. Isto gerou um modelo final e

definitivo (anexo II), a fim de colher dados referentes à percepção das empresas quanto aos

conceitos da gestão da cadeia de fornecimento e sua disposição na aplicação destes em suas

realidades administrativas, com abordagem através das seguintes seções:

- Considerações iniciais avaliando o conhecimento de conceitos da gestão da cadeia

de fornecimento e quando contratos de longo prazo seriam decisivos para a

competitividade das empresas;



42

- Avaliação de situações possíveis de acontecer, também chamadas de cenários, nos

quais os conceitos da gestão da cadeia de fornecimento eram vivenciados na prática,

sempre acompanhados de perguntas que visavam medir a disposição das empresas

de assumir postura semelhante no seu dia-a-dia gerencial;

- Avaliação do grau dos benefícios potenciais que pode trazer a adoção da gestão da

cadeia de fornecimento pelas empresas;

- Avaliação do grau das dificuldades para as empresas de construção civil gerirem sua

cadeia de fornecimento;

- Avaliação do quanto determinados fatores podem ser considerados decisivos tanto

na escolha de fornecedores (considerada uma estratégia de seleção e redução)

quanto de canais de venda (corretores);

- Informações gerais sobre as empresas construtoras pesquisadas, com a intenção de

conhecer melhor e caracterizar sua atuação no mercado.

A Tabela 3-1 mostra as questões temáticas da pesquisa, analisados de acordo com

os temas centrais da tese.

A presente pesquisa foi realizada entre junho e agosto de 2002, período em que

foram enviados os questionários pelo correio e se aguardou o retorno dos mesmos. Eles

foram encaminhados aos representantes da administração (RA’s) das empresas e deveriam

ser respondidos por um diretor ou diretora das mesmas.
Tabela 3 - 1 – Relação entre as questões e as análises no questionário de pesquisa.

Seção do Questionário e Questões Análise

Seção 6, questões 6.1 a 6.7. Informações gerais, perfil das empresas

pesquisadas.

Seção 1, questões 1.1 e 1.2. Percepção sobre o conceito de gestão da

cadeia de fornecimento e do seu impacto na

competitividade das construtoras.

Seção 2, questões 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9 e

2.11.

Avaliação da viabilidade dos cenários

propostos tratando da prática da gestão da

cadeia de fornecimento.
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Seção 2, questões 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10,

2.12.

Medir a disposição dos diretores pesquisados

de adotar o exposto nos cenários na gestão

de suas empresas.

Seção 3, questões de 3.1 a 3.15. Avaliação dos benefícios potenciais da

gestão da cadeia de fornecimento.

Seção 4, questões de 4.1 a 4.13. Avaliação das possíveis dificuldades na

gestão da cadeia de fornecimento.

Seção 5, questões 5.1 e 5.2. Avaliação dos fatores de decisão na escolha

de fornecedores e canais de vendas.

3.4 Codificação das variáveis

Segundo SELLTIZ (1975) a codificação consiste num processo segundo o qual os

dados são categorizados, transformando-se dados brutos em símbolos que podem ser

tabulados.

A codificação das variáveis do questionário neste caso baseou-se no critério

segundo o qual a maioria das questões foi preparada para respostas em conformidade com a

escala tipo Likert onde foram atribuídos valores de 0 a 10. “Hoje”, “totalmente viável” e

“muito grande” receberam os maiores valores (nove e dez). Conseqüentemente as opções

“10 anos”, “totalmente inviável”, “nenhum benefício” e “nenhuma dificuldade”, receberam

os menores valores (um e dois). Esta gradação para uma mesma opção teve como objetivo

medir o grau de certeza nas respostas da pesquisa. Houve ainda as opções “nunca” e “sem

opinião” as quais foi atribuído o valor zero da escala. Nas questões de benefícios potenciais

e possíveis dificuldades na gestão da cadeia de fornecimento, as questões foram agrupadas

em sub-seções visando identificar a que se relacionavam cada uma delas.

Na seção de avaliação de situações possíveis de acontecer, houve duas perguntas

relacionadas com cada cenário. Na segunda delas a escala também variava de 0 a 10, mas a

opção “certamente sim” recebeu os menores valores (um e dois), enquanto que à opção

“certamente não” foram atribuídos os maiores valores (nove e dez). Isto teve que ser

observado na análise dos resultados.
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Nas questões referentes aos fatores de decisão na escolha de fornecedores e canais

de venda, foram elaboradas duas questões nas quais os critérios de escolha foram

apresentados e submetidos à classificação segundo uma escala tipo Likert com valores de 0

a 5, quando da tabulação e análise dos resultados. À opção “é fator decisivo” foi atribuído o

maior valor (cinco). Já a opção “não influenciaria na decisão” recebeu o menor valor (um).

Também estas respostas tinham a opção “sem opinião” para as respostas a qual foi

atribuído o valor zero.

As questões de informações gerais mostradas no final do questionário tiveram uma

questão aberta, e outras questões as quais também foi atribuída uma escala que variava de 0

a 4 na tabulação e análise dos resultados. Estas questões tinham a finalidade conhecer a

posição das empresas no mercado da construção civil. Para as questões de medição e as

questões explicativas, foi usado o critério de padronizar as respostas como forma de

agrupar e tabular melhor os seus resultados.

3.5 Análise estatística

A análise realizada teve caráter descritivo e estatístico, procurando identificar a

percepção das empresas respondentes quanto aos principais conceitos da gestão da cadeia

de fornecimento, sua disposição de implantá-la em sua realidade, principais benefícios e

dificuldades percebidas, bem como identificar relações de dependência entre as principais

variáveis pesquisadas.

Os dados foram passados para planilhas do Excel criando a estrutura necessária para

sua digitação e codificação no Statistical for Windows, versão 5.1, no qual foram

elaboradas as seguintes análises:

- Análise descritiva dos valores absolutos e percentuais obtidos, com o objetivo de

identificar as maiores freqüências respondidas entre o conjunto de variáveis

estudadas;

- Análise de Agrupamentos (Clusters) para reconhecer a existência de uma tendência

nas respostas observadas para as principais variáveis do estudo;

- Análise de variância – ANOVA com a finalidade de descobrir as variáveis que

apresentassem ou não relações de dependência estatística, podendo, portanto,

mascarar os resultados.
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Os resultados observados na pesquisa são analisados e suas principais conclusões

são apresentadas no capítulo quatro, a seguir.
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Capítulo 4

Resultados da Pesquisa

O objetivo deste capítulo é apresentar os dados observados na pesquisa de campo,

bem como discutir seus resultados, analisando a sensibilidade das empresas de construção

civil que obtiveram a certificação ISO 9000, quanto aos principais conceitos da gestão da

cadeia de fornecimento.

A pesquisa foi elaborada no sentido de estudar a percepção das empresas

pesquisadas com relação a todos os principais conceitos do tema proposto, considerando

cenários possíveis de acontecer, bem como benefícios potenciais e dificuldades percebidas

na implantação desses conceitos. Com isso espera-se identificar pontos contraditórios

apresentados nos cenários formados pelas empresas a partir da obtenção da certificação ISO

9000, e assim relacionar os aspectos propostos nos objetivos do trabalho.

Neste contexto, é feita por fim, uma análise descritiva das freqüências observadas

para cada uma das variáveis estudadas no instrumento de pesquisa, como também as

análises estatísticas de Agrupamentos (Clusters) para identificar a existência de uma

tendência nestas respostas, a partir dos grupos de empresas formados pelas similaridades

observadas nas respostas das variáveis, e de variância ANOVA que reconhece variáveis

que devem ser desconsideradas, pois podem mascarar os resultados.

4.1 Validação da pesquisa

A validação da pesquisa mostra a diferença entre o que foi planejamento

originalmente para o trabalho em termos de objetivos pretendidos com a metodologia

estabelecida, e os resultados observados quando da sua aplicação. Assim, apresenta-se a
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seguir, a validação da amostra, do instrumento de pesquisa utilizado, e a adequabilidade da

escala de Likert utilizada na padronização das respostas obtidas.

4.1.1 Amostra

A amostra analisada correspondeu ao universo de empresas de construção civil

brasileiras com certificação ISO 9000, pertencentes ao grupo de Construção de Edifícios

Completos e de Suas Partes (36 empresas), e ao grupo de Serviços Gerais de Construção de

Edifícios e de Engenharia Civil (165 empresas), num total de 201 empresas distribuídas nas

cinco regiões geográficas do país. Esta classificação foi tirada de publicação do Comitê

Brasileiro da Qualidade, CB-25, da ABNT, datada de novembro de 2001.

Ao serem ajustadas àquelas empresas que pertenciam aos dois grupos, as que

apresentavam mesmo endereço apesar de razões sociais diferentes, configurando pertencer

a um mesmo grupo, e as que não definiam o seu representante da administração (RA), foi

definido o envio de 176 questionários. Não foi realizada a amostragem estratificada por

regiões em virtude da restrição financeira e do tempo reduzido disponível para a realização

deste trabalho de pesquisa, pois com freqüência novas empresas são certificadas no Brasil.

Destes retornaram 20 questionários, o que correspondeu a um percentual de

11,36%. No entanto além desses 20 citados, outros 16 questionários, 9,09% do total,

retornaram por imprecisão no endereço.

Como as empresas pesquisadas implantaram seus programas de qualidade e

obtiveram a certificação, deveriam estar interessadas na melhoria contínua de seus

processos e nos resultados de pesquisas sobre este tema. Esperava-se como conseqüência,

que o retorno fosse de pelo menos 30% dos questionários. Isto permitiria utilizar a

estratégia de pesquisa Survey (levantamento) com propósitos exploratório e descritivo,

nesta situação.

Esta expectativa de resultado citada no parágrafo anterior pode ser considerada até

pessimista se levado em conta o perfil do universo escolhido para a pesquisa. Segundo

SILVA (2000), o Movimento pela Qualidade no setor da construção civil tem envolvido

dezenas de empresas, dos diferentes estados. As empresas certificadas supostamente

percebem com clareza, pela adoção (implantação) de Sistemas de Gestão da Qualidade

(SGQ), a componente estratégica associada à sua capacidade de gerenciamento da cadeia
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de suprimentos e de integração de seus fornecedores. Portanto era esperado, quando do

envio dos formulários, que fossem respondidos e devolvidos até 30% da quantidade total.

Em relação à região geográfica das empresas que responderam o questionário, pode-

se observar na tabela 4-1 que ainda se verifica uma participação maior das empresas

sediadas nas regiões sudeste e sul. No entanto, o dado relevante é a grande participação das

empresas da região nordeste, fruto do número crescente de empresas que se certificaram

mais recentemente. Isto atesta que os programas de qualidade estão ganhando importância

nas empresas de todo o país. Ao se levar em consideração as empresas certificadas com a

ISO 9002: 1994, segundo a publicação do Comitê Brasileiro da Qualidade CB-25 da

ABNT, na área de atuação construção, há diferenças nos percentuais observados. Nela a

região Nordeste tem 13,65% (40 empresas) das 293 certificadas. A região Norte apresenta

apenas 2,39% (7 empresas), enquanto que o Centro-Oeste tem 8,53% (25 empresas) das

certificadas. Já a região Sudeste tem 166 empresas certificadas, ou 56,55% do total.

Finalmente a região Sul participa com 18,77%, ou 55 empresas certificadas com a ISO

9002: 1994, segundo esta mesma publicação.
Tabela 4 – 1 Região das empresas entrevistadas

Região Freqüência Percentual

Norte 01 5,0

Nordeste 07 35,0

Centro Oeste 00 0,0

Sudeste 06 30,0

Sul 06 30,0

Total 20 100

Fonte: Pesquisa de campo

Esta análise aponta para a definição de pesquisa exploratória, com seus resultados

válidos apenas para as empresas pesquisadas.

4.1.2 Instrumento de pesquisa

Como a metodologia utilizada para a avaliação das variáveis foi o preenchimento de

um roteiro de perguntas estruturado para resposta individualizada, foi escolhido como

instrumento de pesquisa o questionário (MARCONI e LAKATOS, 1998). O primeiro

questionário foi aplicado em uma empresa local como piloto. Neste estágio foram
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observados conflitos entre variáveis e o resultado deu origem ao questionário final deste

trabalho de pesquisa (anexo II).

Através dele foram colhidas respostas junto aos diretores das empresas, sobre sua

sensibilidade e disposição de implantação dos principais conceitos da gestão da cadeia de

fornecimento. Para isto o questionário foi dividido em seis seções conforme se segue:

considerações iniciais, avaliação de situações possíveis de acontecer (cenários), benefícios

potenciais da gestão da cadeia de fornecimento, possíveis dificuldades na gestão da cadeia

de fornecimento, fatores de decisão na escolha de fornecedores e canais de vendas e

informações finais.

Os questionários foram enviados e recebidos em sua grande maioria pelo correio.

Apenas um deles foi recebido via fax. A dificuldade observada na consulta de um dos

respondentes se referiu à escala dividida de 1 a 10. Isto deixava dúvida quanto a qual

número escolher visto que para a resposta totalmente viável, por exemplo, poderia ser

marcado o número 9 ou 10. Foi esclarecido finalmente, que tal artifício tinha a intenção de

medir a certeza e/ou convicção das respostas.

4.2 Análise descritiva

A análise descritiva da pesquisa tem o objetivo de avaliar as variáveis estudadas

com respeito à percepção, sensibilidade e disposição estratégica da diretoria das empresas

na implantação dos principais conceitos da gestão da cadeia de fornecimento. Conceitos

como terceirização, parceria comercial de longo prazo, redução da base de fornecedores, e

maior participação destes na administração dos estoques, levando a uma grande redução

dos mesmos, são apresentados nas variáveis, o que gerou gráficos de histograma com

subsídios suficientes para a utilização da análise descritiva.

4.2.1 Perfil das empresas

Objetivando identificar o perfil das empresas pesquisadas, foram elaboradas

perguntas de informações gerais no final do questionário de pesquisa.

Sobre o volume de obras médio em metros quadrados, executado pelas empresas

simultaneamente num ano os resultados são ilustrados no gráfico da Figura 4-1. As

respostas foram agrupadas de forma a facilitar a análise. Para a maioria, 35% das

construtoras, a resposta foi acima de 20.000 m2. Isto configura uma postura agressiva das
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empresas na área comercial. Um maior volume de obras dilui os custos fixos e aumenta a

rentabilidade das empresas. No entanto, para maiores volumes de obra tocados

simultaneamente, é necessária uma gestão eficaz dos recursos, o que pode justificar a

procura destas construtoras por programas de qualidade e pela certificação ISO 9000.

Até 5.000m2
25%

Entre 5.001 e 
10.000m2

25%
Entre 10.001 e 

20.000m2
15%

Acima de 
20.000m2

35%

Figura 4–1 – Volume de obras médio em m2 executado pelas empresas simultaneamente em um ano.

Em relação ao tempo em que a empresa atua no mercado local e/ou da região a

maior parcela das empresas, 40% do total, atua no mercado no intervalo entre 15 e 20 anos.

Os resultados são mostrados na figura 4-2. Pode-se observar nestas respostas a solidez das

empresas que responderam as perguntas. Nenhuma delas tinha menos que 10 anos de

participação no setor de construção civil, pois as duas que ficaram neste primeiro intervalo,

responderam exatamente 10 anos de atuação. Isto configura uma boa vivência num

mercado competitivo e com características bastante peculiares.
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Figura 4–2 – Tempo em que a empresa atua no mercado local e/ou da região.

Quando foram perguntadas sobre a existência de filiais, a grande maioria das

construtoras, ou seja 90% das pesquisadas, não possui filial. As respostas atestam uma forte

presença local das construtoras, apesar dos tempos de atuação no mercado serem longos.

Isto possivelmente configura uma estratégia competitiva de atuar com mais intensidade em

segmentos de mercado definidos numa mesma cidade. Esta estratégia seria facilitada pelo

porte das cidades de origem das empresas que responderam a pesquisa, e pelo alto déficit

habitacional do país. Os resultados são reproduzidos no gráfico da Figura 4-3.

P o ssui f ilia l em 
o utra cidade 

mesmo  Estado
5%P o ssui f ilia l em 

o utro  
Estado / R egião

5%

A  empresa não  
po ssui f ilia is

90%

Figura 4–3 – Existência de filiais das empresas.



52

Tratando-se da forma predominante de contratos praticada pelas empresas, para

45% delas os contratos por incorporação predominam sobre as outras formas. A análise

destas respostas pode ser feita com maior clareza se for associada aos resultados das

próximas perguntas do questionário. Abaixo a Figura 4-4 ilustra os resultados obtidos.

0-Outro s
15%

3-C o ntrato s 
p/ administração

10%

4-C o ntrato s 
p/ inco rpo ração

45% 2-C o ntrato s 
p/ empreitada 

glo bal
30%

Figura 4–4 – Forma predominante de contratos praticada pelas empresas.

Nas três perguntas seguintes desta seção a apresentação dos resultados é feita

através de gráficos de barras, facilitando assim sua visualização. Sobre os principais

clientes da empresa em ordem de importância os resultados evidenciaram que 60% dos

pesquisados têm a pessoa física como cliente mais importante. Para 55% dos respondentes

a pessoa jurídica é um cliente importante. Outro resultado significativo mostra que 45% dos

diretores pesquisados atestam que os governos (federal, estaduais ou municipal) são

clientes sem importância no seu faturamento. As respostas configuram uma opção das

empresas por clientes privados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Isto supostamente se

justifica pela baixa capacidade de investimento dos governos levando as construtoras à

busca de outras formas de atuação. Os resultados também aparentemente confirmam esta

maior liberdade em relação a obras de governo das empresas com certificação, que buscam

nos seus sistemas de qualidade primeiramente maneiras de melhorar seu desempenho e

competitividade. Por isso os contratos por incorporação são os mais praticados pelas

empresas pesquisadas. Os resultados são reproduzidos na Figura 4-5.
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Figura 4–5 – Clientes das empresas em ordem de importância.

Ao falar das principais modalidades construtivas das empresas em ordem de

importância, para 65% dos pesquisados os imóveis residenciais em geral são a modalidade

construtiva mais importante. Outros 50% têm os imóveis comercias como modalidade

construtiva importante. As obras de imóveis industriais são uma modalidade sem

importância para 45% dos respondentes. Finalmente para 55% dos pesquisados as obras

públicas em geral são uma modalidade sem importância. Estes resultados apenas

confirmam as conclusões das outras perguntas desta seção. Abaixo a Figura 4-6 ilustra as

principais respostas obtidas.
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Figura 4–6 – Modalidades construtivas da empresa em ordem de importância.
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Finalmente ao se falar do padrão das principais modalidades construtivas praticadas

pelas construtoras, 50% dos pesquisados que constroem imóveis residenciais em geral

responderam médio padrão. Outros 65% dos respondentes que executam imóveis

comerciais escolheram também o médio padrão. Isto configura uma forte tendência do

mercado em atender às demandas de uma camada da população que precisa de imóveis

mais adequados à sua capacidade de pagamento. Os resultados são reproduzidos na Figura

4-7.
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Figura 4–7 – Padrão das modalidades construtivas da empresa em ordem de importância.

4.2.2 Gestão da Cadeia de Fornecimento e Competitividade

Na primeira seção do questionário, com considerações iniciais, foi apresentada uma

explicação do conceito de gestão da cadeia de fornecimento, entendida aqui com uma

abrangência bem maior, como fala SLACK et al (1996), e com enfoque holístico, que

gerencia além das fronteiras da empresa. Em seguida a primeira pergunta avalia a

sensibilidade dos diretores quanto ao tempo em que será decisivo para a competitividade

das empresas o estabelecimento de contratos preferenciais de longo prazo para compra de

materiais e serviços.

Os resultados desta seção do questionário mostram a formação nítida de dois grupos

diferentes de respostas praticamente iguais em termos numéricos. Na primeira pergunta

40% dos respondentes atestaram que o estabelecimento de contratos preferenciais de longo

prazo já é decisivo no atual momento para a competitividade das empresas. Para
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expressivos 20% dos diretores pesquisados nunca o estabelecimento desses contratos

preferenciais será decisivo para a competitividade das empresas. Os resultados atestam uma

divisão clara entre aqueles que acreditam na importância desta prática para a

competitividade hoje na realidade atual ou no curto prazo, e aqueles que a vislumbram

como uma realidade distante ou não considerada pela direção das empresas, sendo esta um

pouco mais numerosa com 55% das respostas. A Figura 4-8 ilustra estes resultados.

Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 4–8 - Tempo em que o estabelecimento de contratos preferenciais de longo prazo para compra e

fornecimento de materiais e serviços, será decisivo para a competitividade das empresas.

A pergunta seguinte desta seção é uma repetição da primeira considerando no caso

quando o estabelecimento de contratos de exclusividade com corretores será decisivo para a

competitividade das empresas construtoras. O resultado é mostrado na Figura 4–9.

A análise das respostas aponta claramente, como na primeira pergunta, para uma

divisão em dois grupos distintos. 30% dos respondentes atestam que o estabelecimento de

contratos de exclusividade com corretores, já é decisivo para as construtoras hoje, no

momento atual. Outros 10% acreditam que o estabelecimento desses contratos de

exclusividade será decisivo em um ano, somando-se ao grupo dos que acham que esta

possibilidade é esperada no curto prazo.
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O outro grupo mais significativo é formado em parte por 20% dos respondentes.

Eles acreditam que o estabelecimento de contratos de exclusividade com corretores, será

decisivo para as construtoras em 10 anos. Finalmente 35% dos pesquisados, não acreditam

na possibilidade de acontecimento desta realidade, ajudando a formar o grupo dos que

acreditam nesta realidade no longo prazo, ou a consideram improvável, também mais

numeroso com 60% das respostas.

A análise se diferencia um pouco da feita para a primeira pergunta. Neste caso o

estabelecimento de contratos de exclusividade com corretores, não é comum nas

construtoras. Elas acreditam que se seus empreendimentos forem comercializados por

vários corretores, o sucesso das vendas será maior. A pesquisa, portanto, confirma o que se

observa na realidade.

Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 4–9 - Tempo em que o estabelecimento de contratos de exclusividade com corretores se tornará

decisivo para a competitividade das construtoras.

4.2.3 A percepção dos dirigentes sobre cenários

Nesta seção do questionário foram apresentadas perguntas tratando de seis cenários

possíveis de acontecer, com a intenção de avaliar a sensibilidade dos diretores das empresas

pesquisadas quanto a alguns dos principais conceitos da administração da cadeia de

fornecimento.
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Associadas a cada cenário foram formuladas perguntas que visaram medir a

disposição dos diretores para aplicar esses conceitos na realidade de suas empresas. A

análise relacionou aceitação dos conceitos versus disposição de implementá-los, tentando

identificar possíveis contradições.

No primeiro cenário apresentou-se um grupo de três construtoras que assinou um

contrato com uma empresa especializada na execução de instalações gerais. A pergunta

procurou medir a viabilidade de terceirizar essas atividades. Para 40% dos respondentes

este cenário é totalmente viável. Outros 35% dos pesquisados atestam que a situação

apresentada no primeiro cenário é viável. Para os 25% restantes, o cenário pode ser viável

ou não. Os resultados apontam fortemente para uma opinião favorável dos respondentes

quanto à viabilidade desta situação. Os resultados são reproduzidos na Figura 4–10.

Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 4–10 - Resultado obtido para a viabilidade do cenário 1 (um grupo de três construtoras que

assinou um contrato com uma empresa especializada na execução de instalações gerais).

Quando perguntados se assinariam um contrato comercial como o apresentado no

primeiro cenário, 25% dos diretores das empresas pesquisadas responderam que certamente

sim. Outros 60% responderam que provavelmente assinariam. 10% talvez assinassem tal
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contrato comercial, enquanto os 5% restantes provavelmente não assinariam. Os resultados

são ilustrados na figura 4–11.

A comparação dos resultados observados nas duas perguntas aparentemente não

apresenta contradição, visto que a forte opinião favorável à viabilidade da situação, é

confirmada pela grande disposição de assinar um contrato comercial semelhante ao descrito

no primeiro cenário. Nesta pergunta aparentemente também não ocorre uma formação de

dois grupos de respostas.

Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 4–11 - A empresa assinaria um contrato semelhante ao descrito para o cenário 1.

O segundo cenário mostra um grupo de empresas que fechou contrato com um

fabricante de tubos e conexões de PVC, para a entrega dos kits hidráulicos e sanitários já

montados. A pergunta procura aferir a opinião quanto à viabilidade da padronização de

projetos e desta parceria com fornecedores.

Para 45% dos respondentes o cenário é totalmente viável. Outros 50% atestam a

situação como viável. Finalmente para os 5% restantes o cenário apresentado pode ser

viável ou não. Neste caso fica ainda mais clara e firme a opinião favorável à viabilidade do

cenário descrito. Os resultados são mostrados na Figura 4–12.
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Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 4–12 - Resultado obtido para a viabilidade do cenário 2 (um grupo de empresas que fechou

contrato com um fabricante de tubos e conexões de PVC, para a entrega dos kits hidráulicos e

sanitários já montados).

Quando perguntados sobre se sua empresa assinaria um contrato nos termos do

acordado neste segundo cenário, 35% dos diretores pesquisados afirmam que certamente

sim. Outros 60% dos respondentes atestam que provavelmente assinariam este contrato.

Finalmente apenas os 5% restantes afirmam que talvez assinassem um contrato nestes

termos. Estes resultados são mostrados na Figura 4–13.

No cenário 2 também não se observa nenhuma contradição entre a opinião dos

diretores sobre a viabilidade da situação descrita, e a disposição para pô-la em prática na

realidade das suas empresas. Não ocorre também a clara formação de dois grupos de

respostas diferentes.
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Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 4–13 - A empresa assinaria um contrato semelhante ao descrito para o cenário 2.

O terceiro cenário descreve a situação vivida por uma grande empresa, com vinte

anos de experiência no mercado de construção, que em alguns casos dá suporte técnico e

financeiro a seus fornecedores e subcontratados para estes desenvolverem produtos e

serviços com certificação de qualidade.

Ao responder sobre a viabilidade deste cenário, 20% dos respondentes o considera

totalmente viável. Outros 40% dos pesquisados atestam que a situação é viável. Para 25%

dos respondentes o cenário pode ser viável ou não. Por fim 15% dos pesquisados acham o

cenário inviável e improvável. Os resultados são reproduzidos na Figura 4-14. Os

resultados são mais favoráveis à viabilidade do cenário. Não ocorre nesta pergunta a clara

formação de dois grupos de respostas.
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Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)

CE3_25

P
er

ce
nt

 o
f o

bs

15,0%

20,0%

5,0%

25,0%

15,0%

10,0% 10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Legenda: 0 - Sem opinião; 1 e 2 – Totalmente inviável; 3 e 4  - Inviável; 5 e 6 – Pode ser viável ou não; 7 e 8

– Viável; 9 e 10 – Totalmente viável.

Figura 4–14 - Resultado obtido para a viabilidade do cenário 3(empresa de construção que auxilia seus

fornecedores no desenvolvimento de produtos e serviços com certificação de qualidade).

Quando perguntados sobre se sua empresa, dentro das possibilidades técnicas e

capacidade financeira, teria a mesma atitude em relação a algum de seus fornecedores ou

subcontratados, 30% dos diretores pesquisados atestam que certamente teriam a mesma

atitude. Outros 30% dos respondentes provavelmente teriam esta atitude. 25% dos

pesquisados afirmam que talvez sim, talvez não tivessem a mesma atitude com algum de

seus parceiros.

Outros 10% dos diretores pesquisados provavelmente não teriam a mesma atitude

descrita no cenário 3. Finalmente os 5% restantes, atestam que certamente não teriam a

mesma atitude com algum fornecedor ou subcontratado. Os resultados são mostrados na

Figura 4–15.

Estes resultados merecem uma análise diferenciada em função da maior distribuição

das respostas observada tanto na opinião sobre a viabilidade do cenário quanto na

disposição de adotar a mesma atitude descrita no mesmo. Esta atitude descrita no cenário 3

parece não ser comum entre as construtoras, levando os diretores pesquisados a respostas

mais conservadoras e cautelosas nas duas perguntas relacionadas. Contudo não foi

observada nenhuma contradição nas respostas, pois os resultados seguem uma mesma
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tendência. Ocorre neste questionamento uma formação de dois grupos distintos de

respostas, com tendência à disposição de aplicá-lo na realidade das empresas.

Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 4–15 - A empresa tomaria a mesma atitude descrita no cenário 3.

O cenário 4 trata da situação de construtoras que já trabalham com o conceito de

estoque monitorado pelo fornecedor, ou reposição automática. Para apenas 5% dos

diretores das empresas a situação é totalmente viável. Outros 55% dos respondentes a

acham viável. Já 25% dos pesquisados atestam que o cenário pode ser viável ou não.

Finalmente 15% dos respondentes acreditam que a situação é inviável. Os resultados são

ilustrados na Figura 4–16.
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Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Legenda: 0 - Sem opinião; 1 e 2 – Totalmente inviável; 3 e 4  - Inviável; 5 e 6 – Pode ser viável ou não; 7 e 8

– Viável; 9 e 10 – Totalmente viável.

Figura 4–16 - Resultado obtido para a viabilidade do cenário 4 (construtoras que trabalham com o

conceito de estoque monitorado pelo fornecedor ou reposição automática).

Em relação à disposição da empresa para investir na montagem de uma estrutura de

informática que desse suporte à situação descrita no cenário 4, 10% dos diretores

questionados atestam que certamente estariam dispostos. Outros 40% provavelmente

investiriam na montagem de uma estrutura para viabilizar este cenário. Já 20% dos

pesquisados talvez sim, talvez não investissem. Outros 20% provavelmente não investiriam

na situação. Finalmente 10% dos diretores certamente não investiriam na infra-estrutura

necessária para viabilizar este cenário. Os resultados são mostrados abaixo na Figura 4–17.

Neste cenário fica ainda mais clara a cautela dos diretores diante da situação

descrita. Aparentemente esta realidade ainda está distante da maioria das construtoras

pesquisadas. Outro aspecto a destacar é a necessidade de aporte financeiro para viabilizar a

situação, podendo influenciar na escolha das respostas. Mais uma vez não há contradição

aparente entre as duas respostas relativas ao cenário 4. Também ocorre uma formação de

dois grupos distintos de respostas e a tendência à viabilidade e disposição de aplicação do

cenário.
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Legenda: 0 - Sem opinião; 1 e 2 – Certamente sim; 3 e 4  - Provavelmente sim; 5 e 6 – Talvez sim, talvez não;

7 e 8 – Provavelmente não; 9 e 10 – Certamente não.

Figura 4–17 - A empresa investiria na infra-estrutura para dar suporte ao cenário 4.

O quinto cenário apresentado para os diretores das empresas pesquisadas, trata de

uma grande construtora que reduziu sua base de fornecedores preferenciais de 200 para 50

num período de dois anos. Para 25% dos respondentes este cenário é totalmente viável.

Outros 40% atestam que a situação é viável. Já 20% dos diretores de empresas acham que a

situação pode ou não ser viável. Finalmente os 5% restantes acham a situação totalmente

inviável, não acreditando em sua ocorrência no mercado da construção civil. Os resultados

são reproduzidos na Figura 4–18.
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Legenda: 0 - Sem opinião; 1 e 2 – Totalmente inviável; 3 e 4  - Inviável; 5 e 6 – Pode ser viável ou não; 7 e 8

– Viável; 9 e 10 – Totalmente viável.

Figura 4–18 - Resultado obtido para a viabilidade do cenário 5 (uma construtora que reduziu sua base

de fornecedores).

Ao serem perguntados sobre se a empresa estaria disposta a reduzir a base de seus

fornecedores, 20% dos diretores pesquisados responderam que certamente sim. Outros 50%

deles atestam que provavelmente sim. Já 15% dos pesquisados talvez sim ou não

reduzissem sua base de fornecedores. Por fim 15% dos diretores pesquisados atestam

provavelmente não reduzissem seus fornecedores. Os resultados são mostrados na Figura

4–19.

Apesar de se tratar de um assunto sensível para as construtoras, pois pode reduzir

também sua capacidade de manobra e, portanto, seu poder de barganha na negociação e

compra de produtos e serviços, as respostas apontam para uma significativa disposição

favorável a uma redução na base de fornecedores das empresas pesquisadas. Supostamente

isto pode apontar para uma maior intenção das construtoras em desenvolver parcerias mais

duradouras com fornecedores e subcontratados, dentro de sua estratégia de compra. Apesar

de não se mostrar muito nítida os dois últimos questionamentos apontam para uma

formação de dois grupos distintos de respostas, com números bem mais favoráveis à

viabilidade e disposição de aplicação do cenário.
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Figura 4–19 - A empresa estaria disposta a reduzir sua base de fornecedores como no cenário 5.

No sexto e último cenário descrito, uma empresa de construção civil contrata seus

fornecedores por um período de um ano, informando sobre sua capacidade produtiva e

necessidades, desenvolvendo seus projetos com a participação destes fornecedores e de

alguns clientes. Para 25% dos diretores pesquisados, o cenário é totalmente viável. Outros

50% atestam que a situação descrita é viável. Os 25% restantes acreditam que o cenário

pode ou não ser viável. Os resultados são reproduzidos na Figura 4–20. Ocorre uma

disposição favorável quanto à viabilidade deste cenário e não há a clara formação de dois

grupos de respostas.
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Legenda: 0 - Sem opinião; 1 e 2 – Totalmente inviável; 3 e 4  - Inviável; 5 e 6 – Pode ser viável ou não; 7 e 8
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Figura 4–20 - Resultado obtido para a viabilidade do cenário 6 (uma construtora que contrata

fornecedores por um período de um ano, informando sobre sua capacidade produtiva e necessidades,

desenvolvendo seus projetos com a participação de fornecedores e clientes).

Quando perguntados se a empresa contrataria fornecedores como foi descrito no

cenário 6, se observou que 20% dos diretores pesquisados responderam certamente sim.

Outros 55% atestam que provavelmente contratariam seus fornecedores como no cenário.

Já 15% dos respondentes talvez sim, talvez não contratassem. Finalmente os 10% restantes

atestam que provavelmente não assinariam um contrato como o descrito no cenário. Os

resultados são ilustrados na Figura 4–21. Ocorre no caso uma formação de dois grupos

distintos de respostas e uma pequena tendência à disponibilidade de aplicação do cenário

apresentado.

O cenário 6 vem ratificar os resultados observados nos outros cenários. As respostas

apontam para uma suposta disposição das construtoras em estabelecer parcerias com

fornecedores e clientes no sentido de melhorar seus projetos, processos e conseqüentemente

seu produto final.
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Figura 4–21 - A empresa estaria disposta a assinar contratos com fornecedores como no cenário 6.

4.2.4 Benefícios potenciais da gestão da cadeia de fornecimento percebidos

Nesta seção do questionário foram relacionados os benefícios potenciais que podem

ser obtidos a partir da adoção do gerenciamento da cadeia de fornecimento. Estes foram

reunidos em sub-seções de benefícios com fornecedores e materiais, benefícios nos

processos de produção, benefícios com clientes e vendas, e benefícios gerais.

Na primeira sub-seção foram apresentados três benefícios com fornecedores e

materiais, sendo observada uma tendência de escolha das respostas “muito grande” e

“grande” da escala das perguntas. A menor freqüência verificada para estas respostas nos

histogramas foi de 65 %.

Quanto aos benefícios de diminuir estoques e o risco da falta de materiais nas obras,

há uma semelhança nas respostas que apontam para “muito grande” e “grande” em pelo

menos 90% das respostas, configurando um confiança dos respondentes na obtenção dos

mesmos. Ao analisar o terceiro benefício desta sub-seção, foi verificada uma maior cautela

nas respostas dos diretores pesquisados. O benefício se refere ao desenvolvimento de

materiais inovadores para as obras. Neste item se percebe uma maior distribuição de

respostas “muito grande” e “grande” com 65% do total, mas 30% de respostas para “mais
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ou menos” e “pequeno benefício”. Os 5% restantes disseram não ter opinião. Isto configura

uma certa desconfiança dos respondentes quanto à existência deste benefício com a adoção

da gestão da cadeia de fornecimento. O histograma com os resultados deste benefício são

apresentados na figura 4–22. Os histogramas relacionados aos outros benefícios desta

primeira sub-seção estão no anexo III do trabalho. Neste benefício ocorre a ligeira

formação de dois grupos distintos de respostas com tendência para uma grande importância

deste.

Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 4–22 - Benefício de desenvolver materiais inovadores para as obras.

Na segunda sub-seção os quatro benefícios estavam relacionados aos obtidos nos

processos de produção. Neste também se observou um alto percentual de respostas “muito

grande” e “grande”, variando de 55% até 95% do escolhido pelos diretores das empresas

pesquisadas.

Os benefícios com a redução dos custos de produção, com o cumprimento dos

prazos de execução e com a melhoria da qualidade do processo construtivo das obras,

apresentaram percentuais de 95%, 85% e 80%, respectivamente, para as respostas “muito

grande” e “grande” da escala. Supostamente existe uma certeza dos respondentes quanto à



70

possibilidade de auferir tais benefícios a partir de um eficaz gerenciamento da cadeia de

fornecimento.

O último benefício apresentado nesta sub-seção é a obtenção de maior flexibilidade

no processo construtivo, permitindo alterações de projetos das obras. Este apresentou o

mais baixo percentual de respostas “grande” e “muito grande”, com 55%, e uma maior

distribuição dentro das opções da escala apresentada. Outros 30% dos pesquisados,

responderam “mais ou menos”, enquanto que 10% atestaram “pequeno benefício”. Os 5%

restantes acreditam não existir nenhum benefício potencial como este advindo do

gerenciamento da cadeia de fornecedores. A análise geral atesta uma descrença dos

respondentes quanto a este item. Isto pode constituir uma resistência das empresas quando

se fala em flexibilidade, mostrando a necessidade discutir melhor a questão, definindo o

que realmente pode ser flexibilizado com o menor impacto no processo e representando

real valor para o cliente. Os resultados são mostrados na Figura 4–23. Os histogramas

relacionados aos outros benefícios desta segunda sub-seção estão no anexo III do trabalho.

Ocorre também em relação a este benefício, a ligeira formação de dois grupos distintos de

respostas com tendência a grande importância deste.

Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 4–23 - Benefício de obter maior flexibilidade no processo, permitindo alterações de projeto das

obras.

A terceira sub-seção de quatro benefícios está relacionada com clientes e vendas.

Nesta, dois deles apresentaram 70% das respostas que atestam um benefício “muito

grande” e “grande”. Foram os benefícios de aumentar a satisfação dos clientes da

construtora, e melhorar as definições sobre produtos devido à maior informação sobre o

mercado.

Os outros dois itens apresentaram 45% das respostas distribuídas entre “muito

grande” e “grande”, configurando uma maior cautela dos pesquisados. Foram os benefícios

de aumentar o conhecimento sobre clientes e mercado, e melhorar o processo de vendas.

Observou-se também nas respostas deste dois itens, um alto percentual de “mais ou menos”

chegando a 50% dos respondentes.

Outro fato a destacar na análise desta sub-seção é a aparente contradição entre as

respostas para o benefício de aumentar o conhecimento sobre clientes e mercado e melhorar

as definições sobre produtos devido à maior informação sobre o mercado. No primeiro item

existe um percentual menor (45%) de respostas que atestam este benefício como “grande” e

“muito grande”. Já no segundo item, apesar da forte relação de dependência com o

primeiro, as respostas são mais contundentes e 70% acreditam que este benefício é “muito

grande” ou “grande”. Os histogramas com os resultados dos itens desta sub-seção estão no

anexo III do trabalho de pesquisa.

A quarta e última sub-seção apresenta dois benefícios classificados como gerais. No

primeiro item que pergunta sobre o aumento da competitividade da construtora, 75% das

respostas atestam um benefício “muito grande” e “grande”. Quanto ao item relacionado

com a melhoria da administração do fluxo de caixa da empresa, a certeza é maior, e 95%

dos pesquisados dividiram suas respostas nestas mesmas opções da escala de benefícios.

Esta sub-seção segue a tendência das demais quanto à forte percepção de benefícios

potenciais que podem ser tirados da gestão da cadeia de fornecimento nas empresas de

construção civil. Os histogramas com os resultados destes itens também estão no anexo III

do trabalho.

4.2.5 Dificuldades na gestão da cadeia de fornecimento percebidas

Esta divisão do formulário trata das possíveis dificuldades enfrentadas pelas

empresas de construção quando da gestão da cadeia de fornecimento. Também esta seção
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foi agrupada em dificuldades com fornecedores, com corretores/imobiliárias, e dificuldades

na construtora.

Na primeira sub-seção que trata das dificuldades com fornecedores, três das quatro

indagações apresentaram resultados de pelo menos 75% das opções de resposta entre

“muito grande” e “grande” dificuldade.

Para a dificuldade de conhecimento, hábito e valorização dos fornecedores de

materiais e serviços na construção civil, quanto aos conceitos e práticas da gestão da cadeia

de fornecimento, este percentual foi de 85%. Para o item que fala da dificuldade em

desenvolver relações de confiança entre fornecedores e empresas construtoras, este

percentual diminui para 75%. Já quando se trata da dificuldade em assegurar a entrega

rápida e pontual por parte de fornecedores de materiais de construção o percentual é de

80% para “muito grande” e “grande” na escala utilizada. Mas existe um pergunta em que o

percentual desta dupla de respostas é de 60%. Este trata das barreiras culturais nos

fornecedores de materiais e serviços quanto às práticas e conceitos desta gestão da cadeia

de fornecimento. Isto pode configurar uma nova percepção por parte da direção das

construtoras, quanto às oportunidades de viabilizar um maior número de parcerias com seus

fornecedores dentro da cadeia. Os histogramas com os resultados das indagações desta sub-

seção de dificuldades estão no anexo III deste trabalho de pesquisa.

A segunda sub-seção de dificuldades se refere àquelas enfrentadas com

corretores/imobiliárias. São três perguntas que pelas respostas escolhidas merecem uma

análise em separado para cada uma delas. No entanto, todas elas apresentaram uma maior

distribuição das respostas entre as divisões da escala de dificuldades.

A primeira pergunta desta sub-seção trata das dificuldades de conhecimento do

pessoal de vendas, que não está habituado ou não valoriza os conceitos e práticas da gestão

da cadeia de fornecimento. Para 40% dos diretores pesquisados, esta dificuldade é “muito

grande”. Para 30% deles a dificuldade é “grande”. Outros 10% a acham “mais ou menos”.

Para 10% a dificuldade neste item é “pequena” enquanto que os 10% restantes se disseram

“sem opinião”. Os resultados desta pergunta são mostrados na Figura 4–24.
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Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 4– 24 - Dificuldade relacionada ao conhecimento do pessoal de vendas.

A segunda pergunta desta sub-seção segue a tendência da primeira, com uma ligeira

diferença nos números. Ela trata das dificuldades em desenvolver relações de confiança

entre fornecedores e empresas construtoras, e corretores/imobiliárias, relacionando-se

claramente com a pergunta anterior. Para 25% dos respondentes esta dificuldade é “muito

grande”. Outros 30% atestam “grande” dificuldade. Para 25% “mais ou menos”, enquanto

que 10% atestam uma “pequena” dificuldade. Os últimos 10% se manifestaram “sem

opinião”. Os resultados são apresentados no histograma da Figura 4–25.
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Figura 4–25 - Dificuldade em desenvolver relações de confiança entre construtoras e corretores e

imobiliárias.

As duas perguntas analisadas confirmam a percepção da alta gerência das

construtoras pesquisadas quanto ao pouco conhecimento e prática dos conceitos da gestão

da cadeia de fornecimento por parte das corretoras/imobiliárias. Isto leva a dificuldades no

desenvolvimento de relações de confiança entre estas empresas da cadeia podendo causar

impacto nas vendas. Nas duas perguntas se observa a ligeira formação de dois grupos

distintos de respostas com tendência para considerá-las como grande dificuldade.

A terceira pergunta desta sub-seção fala das barreiras culturais dos corretores e

pessoal relacionado, quanto aos conceitos e práticas da gestão da cadeia de fornecimento.

Para 10% dos respondentes esta dificuldade é “muito grande”. Outros 10% deles atestam

ser uma “grande” dificuldade. Para 50% dos pesquisados responderam “mais ou menos”.

Outros 15% atestam uma “pequena” dificuldade, e os 15% restantes se disseram “sem

opinião” sobre o questionamento. Os resultados são ilustrados na Figura 4–26.
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Figura 4 – 26 - Dificuldade quanto às barreiras culturais na venda.

Os resultados observados para a pergunta, mostram que apesar do pouco

conhecimento e prática da gestão da cadeia de fornecimento por parte das

corretoras/imobiliárias, há uma percepção de menor dificuldade quanto às barreiras

culturais na venda. Isto pode significar uma disposição das construtoras em promover

melhorias que ajudem a vencer esta dificuldade. Nesta pergunta também se verifica a

ligeira formação de dois grupos de respostas diferentes, sem uma tendência muito definida

quanto à importância desta dificuldade.

A terceira e última sub-seção trata das dificuldades no âmbito da empresa

construtora. São apresentadas perguntas que falam da questão financeira (os custos de

implantação da estrutura administrativa), tecnológica (complexidade e necessidade de

adaptação e mudança dos sistemas), administrativa (complexidade da gestão da cadeia em

virtude dos muitos fornecedores e corretores), de recursos humanos (necessidade de pessoal

qualificado para implantação desta gestão), das barreiras culturais na implantação (as

pessoas na empresa não estão acostumadas às práticas e conceitos desta gestão), e da infra-

estrutura de comunicação e transmissão de dados (através da Internet ou de outro sistema

de comunicação remota).
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As três primeiras perguntas apresentaram, resultados semelhantes para as respostas.

Nelas de 40 a 50% dos pesquisados classificaram estas dificuldades como “muito grande”

ou “grande”. Entre 35% e 45% responderam “mais ou menos”. Finalmente 15% dos

respondentes, nas três perguntas, atestaram “pequena” dificuldade. Os histogramas com os

resultados são mostrados no anexo III deste trabalho de pesquisa.

A pergunta que fala dos recursos humanos apresenta resultados interessantes que

merecem análise um pouco mais detalhada. Para 65% dos diretores de empresas esta

dificuldade é “muito grande” ou “grande”. Outros 20% deles atestam “mais ou menos”. Os

15% restantes acreditam numa “pequena” dificuldade com seus recursos humanos. Os

resultados são ilustrados na Figura 4–27.
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menos; 7 e 8 – Grande; 9 e 10 – Muito grande.

Figura 4–27 - Dificuldade com recursos humanos.

O resultado de respostas “muito grande” e “grande” para a dificuldade com os

recursos humanos foi o maior deste terceiro agrupamento de perguntas. Isto aparentemente

mostra a consciência da alta direção das construtoras quanto à falta de conhecimento das

pessoas com relação aos conceitos e práticas desta gestão. Portanto, para a sua implantação

nas empresas existe a necessidade de treinamento do pessoal envolvido. Nesta pergunta não
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se percebe claramente a formação de dois grupos de respostas e os resultados são

favoráveis à grande importância desta dificuldade.

A pergunta seguinte trata das barreiras culturais observadas no pessoal envolvido,

que poderiam dificultar esta gestão da cadeia de fornecimento nas construtoras. Para 35%

dos respondentes esta dificuldade é “muito grande” ou “grande”. Outros 30% responderam

“mais ou menos”. Para 30% dos pesquisados esta dificuldade é “pequena”. Os 5% restantes

atestam “nenhuma” dificuldade neste caso. Os resultados são apresentados na Figura 4–28.
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Figura 4–28 - Dificuldade com barreiras culturais do pessoal nas empresas construtoras.

O resultado desta pergunta mostra que existe, por parte dos diretores pesquisados,

uma avaliação positiva quanto às possibilidades de implantação dos conceitos da gestão da

cadeia de fornecimento. Percebe-se pelas respostas que não existem maiores dificuldades

para as pessoas nas empresas conhecerem e aceitarem estes conceitos, constituindo-se em

barreiras a esta gestão. Neste caso, percebe-se também, a ligeira formação de dois grupos

de respostas distintas, sem uma definição precisa sobre a importância da dificuldade.

A última pergunta desta sub-seção aborda as dificuldades de infra-estrutura de

comunicação levando a altos custos dos serviços de comunicação ou transmissão de dados.

Para apenas 15% dos pesquisados esta dificuldade é “muito grande’ ou “grande”. Outros
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40% responderam “mais ou menos”. Finalmente os 45% restantes atestam ser esta uma

“pequena” dificuldade. O histograma mostrando estas respostas é reproduzido na Figura 4–

29.
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Figura 4–29 - Dificuldade quanto à infra-estrutura de comunicação.

O resultado desta pergunta mostra a certeza dos diretores das construtoras de que

não existe dificuldade quanto à infra-estrutura de comunicação. Esta aparentemente vem da

utilização já difundida destes serviços nos procedimentos administrativos das empresas

com bons resultados. Ocorre nesta pergunta uma ligeira formação de dois grupos de

respostas diferentes, com tendência para a pouca importância desta dificuldade.

4.2.6 Fatores de decisão percebidos na escolha de fornecedores e canais de venda

Esta seção do questionário trata dos fatores de decisão considerados pelas empresas

construtoras, na escolha de seus fornecedores e de seus canais de vendas. Foram

considerados duas perguntas com critérios de escolha que ajudariam caso as construtoras

adotassem uma estratégia de redução de fornecedores e de corretores, respectivamente.

Quanto aos fatores de decisão para uma estratégia de redução de fornecedores,

foram apresentados para análise nove critérios. Alguns deles podem ser analisados em

conjunto pela semelhança das respostas. É o caso de “tradição do fornecedor”, “preços
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médios praticados no passado e no presente” e “condições de pagamento praticadas”. Esses

critérios apresentaram de 45% a 60% das opções “é fator decisivo” ou “influenciaria

fortemente a decisão”, na escala de respostas. Os histogramas com os resultados para estes

critérios são mostrados no anexo III deste trabalho.

Os critérios “capacidade de entrega conforme o pedido” e “capacidade de cumprir

prazos de entrega”, que estão fortemente relacionados, apresentaram respostas bastante

semelhantes. Nos dois casos 60% dos pesquisados responderam que o critério seria fator

decisivo caso a construtora adotasse uma estratégia de redução de fornecedores. Outros

30%, para a primeira pergunta, e 35% para a segunda, responderam que estes critérios

influenciariam fortemente a decisão. Os 10% finais, para a primeira pergunta, e 5% para a

segunda, atestaram que estes critérios influenciam a decisão da empresa. Os histogramas

com estes resultados são reproduzidos no anexo III do trabalho de pesquisa.

Quando os critérios tratam da assistência técnica pré-venda e assistência técnica

pós-venda, as respostas também apresentam semelhança. Para 20% dos respondentes este

critério seria decisivo. Outros 40%, para a primeira pergunta, e 45% para a segunda,

atestam que “influenciaria fortemente a decisão”. Já outros 30%, no primeiro caso, e 35%

no segundo, responderam que “influenciaria a decisão”. Na primeira pergunta houve ainda

10% dos pesquisados que atestaram pouca influência na decisão. Os resultados são

mostrados no anexo III.

Falando das respostas quanto ao critério “relacionamento anterior com o

fornecedor”, 15% dos pesquisados atestam que seria fator decisivo para a adoção de uma

estratégia de redução de fornecedores. Outros 60% responderam que “influenciaria

fortemente a decisão”. Para 20% o critério “influenciaria a decisão”. Os 5% restantes

atestam que “influenciaria pouco na decisão”. Os resultados são reproduzidos na Figura 4-

30.
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Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Legenda: 0 - Sem opinião; 1 – Não influenciaria na decisão; 2 – Influenciaria pouco na decisão; 3 –

Influenciaria a decisão; 4 – Influenciaria fortemente a decisão; 5 – É fator decisivo.

Figura 4–30 - Fator de Decisão: Relacionamento anterior com o fornecedor.

O último fator de decisão apresentado também merece uma análise individual. Ele

trata da qualidade dos produtos ou serviços fornecidos. Para 50% dos diretores pesquisados,

este seria um fator decisivo. Os demais 50% atestaram que este critério “influenciaria

fortemente a decisão” caso a construtora adotasse uma estratégia de redução de

fornecedores. Estes resultados apresentaram os percentuais mais altos para estas respostas

entre todos os nove critérios relacionados. Os resultados são mostrados na Figura 4–31.
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Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 4– 31 Fator de Decisão: Qualidade dos produtos ou serviços fornecidos.

Observa-se pelas respostas que os preços médios praticados apresentariam

influência na decisão das empresas construtoras de escolher e reduzir sua base de

fornecedores. Os critérios que tratam da capacidade de entrega conforme o pedido e de

cumprir os prazos de entrega, apresentaram forte certeza nas respostas que os colocariam

como decisivos na escolha de fornecedores. Quando os critérios falaram de assistência

técnica pré-venda e pós-venda, percebeu-se nas respostas que estes poderiam influenciar

mais na escolha dos fornecedores. O critério relativo ao relacionamento anterior com o

fornecedor também foi muito considerado pelos pesquisados. Finalmente quanto ao critério

tratando da qualidade dos produtos e serviços, notou-se que este influenciaria fortemente

nas decisões de escolha e redução na base de fornecedores das empresas pesquisadas. Isto

se atesta pela totalidade das respostas entre as opções que o colocava como fator decisivo

(50%) e que influenciaria fortemente a decisão (50%). Todas os fatores de decisão

apresentados mostraram uma forte tendência para as respostas que os colocam como

decisivos na escolha de fornecedores.

Quanto aos questionamentos sobre os fatores de decisão na adoção de uma

estratégia de redução de corretores, buscando relações de exclusividade, foram

apresentados sete critérios para a análise dos diretores das empresas.
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Uma primeira observação das respostas apontou para o senso comum que atestava

uma grande importância dos sete critérios na decisão de escolha. No entanto foi possível

identificar um grupo de quatro critérios que guardavam semelhanças. “Tradição do

profissional/empresa”, “relacionamento anterior com o corretor/imobiliária”, “comissão de

corretagem praticada” e “história de sucesso em atingir metas de vendas”, apresentaram

resultados entre 80% e 85% na soma das opções “é fator decisivo”, “influenciaria

fortemente a decisão”, e “influenciaria a decisão”. Os histogramas com os percentuais de

respostas destes critérios estão no anexo III do trabalho.

Um outro grupo de três critérios também pôde ser identificado. Eles tratavam da

qualificação do pessoal de vendas, da experiência comprovada no mercado imobiliário, e

do conhecimento especializado em segmentos de mercado. Neste grupo as opções “é fator

decisivo”, “influenciaria fortemente a decisão” e “influenciaria a decisão” somaram 90%,

configurando uma maior ênfase dos respondentes que acreditavam na importância destes

fatores de decisão. Pode-se observar a partir daí, uma maior exigência por parte das

empresas construtoras quanto à capacitação de corretores e imobiliárias, conferindo-as

melhor qualidade e eficácia nos serviços prestados. Isto influencia diretamente na

competitividade da cadeia e será decisivo na definição de parcerias. Os histogramas com os

resultados destes dois critérios são reproduzidos no anexo III.

As respostas observadas na avaliação dos critérios de escolha e redução de

corretores/imobiliárias apresentaram uma uniformidade quanto à forte influência na decisão

das construtoras. Chama atenção a importância dispensada à capacitação do pessoal de

vendas, experiência no mercado e, de forma mais intensa, o conhecimento especializado em

segmentos de mercado. Isto sugere um maior profissionalismo verificado nas empresas de

construção civil que tende a se espalhar por toda a cadeia produtiva do setor.

4.3 Análise de agrupamento (clusters) e variância

Em uma primeira análise foram escolhidas as questões de considerações iniciais

sobre a viabilidade e importância para a competitividade do estabelecimento de contratos

de longo prazo para compra de produtos e serviços, sobre a viabilidade e importância para a

competitividade do estabelecimento de contratos de exclusividade com corretores, e as

questões de avaliação da viabilidade dos seis cenários, ou das situações possíveis de
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acontecer, descritos no questionário de pesquisa. A análise de agrupamento destas variáveis

procurou identificar se ocorria a formação de grupos de empresas em relação aos resultados

observados para estas variáveis nas vinte empresas que responderam ao questionário. Isto

supostamente identificaria uma certeza dos respondentes que pode ser traduzida num

posicionamento mais decidido e numa clara divisão em relação às empresas pesquisadas,

fugindo do senso comum nas respostas. Esta análise de oito variáveis mostrou a tendência

bem definida de formação de dois grupos de empresas em relação às respostas para as

considerações iniciais, um com oito empresas (casos) e outro com doze. Ocorreu também

uma leve tendência para a percepção do estabelecimento destes contratos como uma

realidade de médio, longo prazo ou improvável, tanto para os contratos de longo prazo com

fornecedores, quanto com corretores. Estes dois questionamentos aparentemente tendem a

puxar os outros na direção da formação de grupos de empresas. No entanto a análise de

variância mostrou que apenas uma questão de viabilidade dos cenários seguiu a mesma

tendência das questões de considerações iniciais, apresentando uma relação de dependência

estatística com elas. Esta se referia à viabilidade do cenário 6 (mostrando uma empresa de

construção civil que contrata seus fornecedores por um período de um ano, informando

sobre sua capacidade produtiva e necessidades, desenvolvendo seus projetos com a

participação destes fornecedores e de alguns clientes). O gráfico com as médias para cada

agrupamento, é mostrado na figura 4–32. A tabela 4–2 apresenta os resultados da análise de

variância para as variáveis.
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Cluster 
No. 1
Cluster 
No. 2

Plot of Means for Each Cluster

Variables
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3
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5

6

  CI_1_1
  CI_1_2

 CE1_2_1
 CE2_2_3

 CE3_2_5
 CE4_2_7

 CE5_2_9
CE6_2_11

Figura 4–32 - Análise de agrupamento entre as considerações iniciais e a viabilidade dos cenários.

Tabela 4–2 - Análise de variância para as variáveis da Figura 4 -32.

Analysis of Variance (adalb_agrup.sta)
Between  Within signif.
  SS   df   SS   df   F   p

CI_1_1 33,07500 1 48,12500 18 12,3709 ,002461
CI_1_2 86,70000 1 6,50001 18 240,0920 ,000000
CE1_2_1 ,67500 1 11,87500 18 1,0232 ,325176
CE2_2_3 ,13333 1 6,66667 18 ,3600 ,555986
CE3_2_5 1,87500 1 17,87500 18 1,8881 ,186285
CE4_2_7 ,83333 1 12,16667 18 1,2329 ,281461
CE5_2_9 ,07500 1 24,12500 18 ,0560 ,815673
CE6_2_11 3,33333 1 6,66667 18 9,0000 ,007685

A relação de dependência entre as duas questões de considerações iniciais,

supostamente se deve a compreensão da necessidade de parcerias de longo prazo entre

todos os membros da cadeia de fornecimento para uma boa gestão da mesma. Quando se

tratou da relação entre as questões de considerações iniciais e a viabilidade do cenário 6,

vale também a ênfase na necessidade da parceria. O cenário 6 fala de uma construtora que

contrata fornecedores por um período de um ano, informando a estes sobre sua capacidade

produtiva e necessidades, desenvolvendo seus projetos com a participação destes

fornecedores e de clientes. Ou seja, um típico exemplo de parceria de longo prazo. O fato

de apenas uma variável de viabilidade de cenários seguir a tendência de formação de
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grupos de empresas em relação às respostas, aparentemente denota uma percepção

exagerada de dificuldades com a adoção de uma gestão da cadeia de fornecimento na

realidade administrativa das empresas no curto prazo. Outra suposição possível seria o

entendimento dos diretores das construtoras de que a gestão da cadeia de fornecimento não

se aplica à realidade da construção civil.

Outra análise usando estas técnicas estatísticas foi considerar as variáveis de

considerações iniciais e as de disposição de operacionalização dos cenários apresentados no

questionário. Elas também totalizaram oito variáveis com uma tendência à formação de

dois grupos, um com oito e outro com doze empresas. A análise de variância mostrou

relação de dependência estatística entre as questões de considerações iniciais e as de

disposição para adotar os cenários 3 (falando de uma grande empresa construtora que

oferece suporte técnico e financeiro para seus fornecedores e subcontratados ajudando a

estes no desenvolvimento de produtos e serviços de qualidade) e 6 (falando de uma

construtora que contrata fornecedores por um período de um ano, informando a estes sobre

sua capacidade produtiva e necessidades, desenvolvendo seus projetos com a participação

destes fornecedores e de clientes) nas empresas. Os resultados das médias para cada

agrupamento são reproduzidos na Figura 4–33, e na Tabela 4–3.
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Cluster 
No. 1
Cluster 
No. 2

Plot of Means for Each Cluster
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CE5_2_10
CE6_2_12

Figura 4–33 - Análise de agrupamento entre as considerações iniciais e a disposição de aplicação dos
cenários.

Tabela 4–3 - Análise de variância para as variáveis da Figura 4–33.

Analysis of Variance (adalb_agrup.sta)
Between  Within signif.
  SS   df   SS   df   F   p

CI_1_1 33,07500 1 48,12500 18 12,3709 ,002461
CI_1_2 86,70000 1 6,50001 18 240,0920 ,000000
CE1_2_2 4,03333 1 24,91666 18 2,9137 ,105021
CE2_2_4 ,53333 1 5,66667 18 1,6941 ,209472
CE3_2_6 5,63333 1 23,16667 18 4,3770 ,050869
CE4_2_8 2,40833 1 24,79167 18 1,7486 ,202614
CE5_2_10 ,20833 1 17,54167 18 ,2138 ,649363
CE6_2_12 5,63333 1 8,91667 18 11,3720 ,003394

A relação de dependência estatística entre estas variáveis, reforça os resultados da

primeira análise de agrupamentos quanto à importância das parcerias. Supostamente a

disposição de aplicação destes dois cenários foi mais considerada pelos diretores guardando

uma relação maior com as variáveis de competitividade no estabelecimento de contratos de

exclusividade com fornecedores e corretores. No entanto, as outras variáveis de disposição

de aplicação dos cenários não apresentaram a mesma decisão nas respostas, não seguindo a

tendência de formação de grupos de empresas em relação aos resultados observados.

Aparentemente podem ser atribuídos aos resultados justificativas de avaliação excessiva
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das dificuldades de aplicação da gestão da cadeia de fornecimento no curto prazo e achar

que esta gestão não se adapta à realidade da construção civil.

Uma outra análise foi feita agrupando as questões de considerações iniciais e as

variáveis que tratam de benefícios potenciais da gestão da cadeia de fornecimento.

Formaram um total de quinze variáveis com a tendência de divisão em dois grupos com

oito e doze empresas. A análise de variância mostrou dependência estatística entre as

variáveis de considerações iniciais e os benefícios 3-9 de aumentar a satisfação dos clientes

da construtora, 3-12 de melhorar o processo de vendas, 3-13 de melhorar as definições

sobre produtos devido à maior informação sobre o mercado, da sub-seção de benefícios

com clientes e vendas, e o benefício de aumentar a competitividade da construtora da sub-

seção de benefícios gerais. Os resultados das análises estatísticas são reproduzidos na

Figura 4–34 e na Tabela 4-4.
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No. 1
Cluster 
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 BEN_3_6
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BEN_3_12

BEN_3_14

Figura 4–34 - Análise de agrupamento entre as variáveis de considerações iniciais e de benefícios

potenciais da gestão da cadeia de fornecimento.
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Tabela 4 -4 – Análise de variância para as variáveis da Figura 4–34.

Analysis of Variance (adalb_agrup.sta)
Between  Within signif.
  SS   df   SS   df   F   p

CI_1_1 33,07500 1 48,12500 18 12,3709 ,002461
CI_1_2 86,70000 1 6,50001 18 240,0920 ,000000
BEN_3_1 ,13333 1 8,41667 18 ,2851 ,599880
BEN_3_2 ,67500 1 5,87500 18 2,0681 ,167570
BEN_3_3 ,20833 1 29,54166 18 ,1269 ,725769
BEN_3_4 ,83333 1 4,91667 18 3,0508 ,097737
BEN_3_5 1,63333 1 6,91667 18 4,2506 ,053980
BEN_3_6 1,00833 1 8,79167 18 2,0645 ,167924
BEN_3_7 3,33333 1 17,66667 18 3,3962 ,081878
BEN_3_9 6,07500 1 16,12500 18 6,7814 ,017944
BEN_3_10 3,33333 1 21,66666 18 2,7692 ,113404
BEN_3_12 8,53333 1 14,41667 18 10,6543 ,004309
BEN_3_13 5,20833 1 18,54166 18 5,0562 ,037300
BEN_3_14 5,20833 1 16,54167 18 5,6675 ,028536
BEN_3_15 ,53333 1 5,66667 18 1,6941 ,209472

Esta análise mostrou que entre as treze variáveis de benefícios apenas quatro

seguiram a tendência da formação de grupos de respostas em relação aos resultados

observados para as variáveis, acompanhando as questões de considerações iniciais quanto à

viabilidade e importância para a competitividade do estabelecimento de contratos de longo

prazo com fornecedores e corretores. Supostamente não se verifica uma certeza quanto aos

outros benefícios advindos da gestão da cadeia de fornecimento. Os benefícios que

seguiram a tendência de formação de grupos de empresas estão dentro de uma mesma sub-

seção, a de benefícios com clientes e vendas, e mostram uma postura mais profissional em

relação aos clientes e ao mercado. A exceção se deu por conta do benefício de aumentar a

competitividade da construtora, da sub-seção de benefícios gerais, que guarda estreita

relação com os outros três benefícios que apresentaram relação de dependência estatística.

Na última análise feita através destas técnicas estatísticas, foram escolhidas as

questões de considerações iniciais e as variáveis tratando das possíveis dificuldades na

gestão da cadeia de fornecimento. Foram quinze variáveis também com uma tendência de

formação de dois grupos, um com oito e outro com doze empresas. Entretanto, a análise de

variância mostrou que nenhuma das dificuldades acompanhou as questões de considerações

iniciais apresentando relação de dependência estatística com estas, o que denota uma

aparente falta de certeza e convicção nestas respostas. A variável que mais se aproximou

disto foi a que tratava da dificuldade de conhecimento do pessoal de vendas que não

conhecem, não estão habituados ou não valorizam os conceitos e práticas da gestão da
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cadeia de fornecimento, da sub-seção de dificuldades com corretores e imobiliárias. A

Figura 4–35 e a Tabela 4-5 reproduzem os resultados das análises estatísticas.

Cluster 
No. 1
Cluster 
No. 2

Plot of Means for Each Cluster

Variables
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  CI_1_2
 DIF_4_2

 DIF_4_4
 DIF_4_6

 DIF_4_8
DIF_4_10

DIF_4_12

Figura 4–35 - Análise de agrupamento entre as de considerações iniciais e as variáveis de possíveis

dificuldades na gestão da cadeia de fornecimento.

Tabela 4 – 5 - Análise de variância para as variáveis da Figura 4–35.

Analysis of Variance (adalb_agrup.sta)
Between  Within signif.
  SS   df   SS   df   F   p

CI_1_1 57,40833 1 23,79167 18 43,43327 ,000003
CI_1_2 49,40833 1 43,79167 18 20,30866 ,000273
DIF_4_1 ,30000 1 15,50000 18 ,34839 ,562365
DIF_4_2 ,03333 1 16,91667 18 ,03547 ,852726
DIF_4_3 ,00833 1 14,54167 18 ,01032 ,920226
DIF_4_4 1,87500 1 18,12500 18 1,86207 ,189204
DIF_4_5 9,07500 1 39,12500 18 4,17508 ,055943
DIF_4_6 5,63333 1 37,16667 18 2,72825 ,115925
DIF_4_7 2,70000 1 35,50000 18 1,36901 ,257241
DIF_4_8 ,13333 1 20,66667 18 ,11613 ,737216
DIF_4_9 ,00833 1 16,79167 18 ,00893 ,925744
DIF_4_10 ,67500 1 14,12500 18 ,86018 ,365959
DIF_4_11 1,63333 1 14,91667 18 1,97095 ,177366
DIF_4_12 1,00833 1 27,54167 18 ,65900 ,427518
DIF_4_13 1,87500 1 11,87500 18 2,84211 ,109080

Os resultados observados reforçam as afirmações de CAMPOS apud ISATTO e

FORMOSO (1999), que falam da imprescindibilidade da cooperação entre os diversos elos
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que integram uma determinada cadeia para que sejam alcançados maiores níveis de

competitividade da cadeia como um todo. Isto apesar de, como diz MERLI apud ISATTO e

FORMOSO (1999), em uma abordagem convencional estes relacionamentos são marcados

pela visão dos fornecedores como adversários, na qual os mesmos se assemelham a “lojas

onde os produtos são adquiridos pelo menor preço”. Estas relações supostamente são mais

críticas com corretores/imobiliárias pelas dificuldades do estabelecimento de relações de

longo prazo. Os resultados das análises descritiva e estatística confirmam esta realidade.

Há, entretanto, uma aparente abertura para que seja trabalhada esta cooperação tanto entre

construtoras e fornecedores de materiais e serviços no início da cadeia, quanto entre

construtoras e corretores e imobiliárias no final da cadeia da indústria da construção civil.

4.4 Conclusão

Levando em consideração os resultados e análises mostradas, algumas conclusões

puderam ser tiradas pela observação da amostra estudada.

Primeiramente, vale salientar que o baixo percentual de respostas ao formulário de

pesquisa (11,36%) limita uma maior generalização dos resultados. No entanto, a qualidade

das empresas da amostra, todas elas com certificação ISO 9000 e, portanto, reconhecidas

como formadoras de opinião no setor, confere importância e configura uma possível

tendência, permitindo conferir ao trabalho o caráter de uma pesquisa exploratória.

Os resultados da análise descritiva referentes às informações finais, seção

apresentada no final do questionário, ajudaram a identificar um perfil das empresas

respondentes o que contribuiu para uma melhor observação das demais questões. Em geral

as empresas atuam no mercado há mais de 10 anos, configurando solidez e credibilidade. A

grande maioria delas constroe mais de 5.000 m2 simultaneamente durante o ano, sendo

imóveis basicamente residenciais e para venda direta a pessoa física utilizando o sistema de

incorporação. Isto mostra uma certa independência das empresas pesquisadas quanto a

necessidade de financiamento público. Assim é atendida em parte a demanda, quando se

foca as classes média e alta que em tese teriam como pagar por estes imóveis.

A análise descritiva das informações iniciais mostrou um provável conhecimento

dos pesquisados quanto aos conceitos da gestão da cadeia de fornecimento, supostamente

em virtude das exigências dos programas de qualidade que foram implantados nas
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empresas. Ao se questionar sobre a crença de quando este tipo de gestão se tornaria

decisiva para a competitividade das empresas, notou-se uma predisposição ligeiramente

maior no estabelecimento de parcerias com fornecedores de materiais e serviços do que

com corretores e imobiliárias. Isto pode identificar um campo a ser melhor desenvolvido e

confirma uma certa reserva quanto a contratos de exclusividade com esses parceiros pelo

medo de diminuição nas vendas.

Na análise descritiva das questões relativas a situações possíveis de acontecer

(cenários), em geral observou-se uma grande sensibilidade quanto à avaliação da

viabilidade das mesmas, mas respostas mais cautelosas quando se perguntou sobre a

disposição de implantar determinada situação nas empresas. Esta realidade era esperada

visto que o setor da construção civil é conhecido por seu conservadorismo o que torna as

decisões de mudança nas relações de negociação com a cadeia de fornecimento mais

difíceis de serem tomadas.

Já quando as perguntas trataram dos benefícios potenciais da gestão da cadeia de

fornecimento, a análise descritiva mostrou uma boa percepção da direção das empresas

quanto às potencialidades desta forma de gerenciamento em reduzir custos, melhorar

processos, qualidade do produto e aumentar a satisfação do cliente final. Todas as

perguntas foram bem avaliadas pelos pesquisados. A destacar a menor crença nos

benefícios de aumentar o conhecimento sobre clientes e mercado, e melhorar o processo de

vendas, e a forte crença nos benefícios de melhorar a administração do fluxo de caixa da

construtora, reduzir os custos de produção e diminuir o estoque nas obras.

Quando os questionamentos falaram das possíveis dificuldades na gestão da cadeia

de fornecimento a análise descritiva mostrou um resultado animador. A dificuldade com

barreiras culturais observadas nos fornecedores apresentou o menor índice entre as

analisadas nesta sub-seção de dificuldades. Isto pode configurar uma disposição maior das

construtoras em buscar parcerias de longo prazo com seus fornecedores. Reforçando esta

disposição o resultado verificado quando se perguntou sobre a dificuldade em desenvolver

relações de confiança entre fornecedores e empresas construtoras, apesar do percentual

ainda muito alto de respostas muito grande e grande, não a mostrou como a principal

apontada pelos respondentes nesta seção do questionário. Ao se perguntar sobre as

dificuldades com corretoras e imobiliárias, a principal delas diz respeito à falta de
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conhecimento por partes destes sobre os conceitos da gestão da cadeia de fornecimento.

Isto pode representar um empecilho à implantação desta gestão junto a estas empresas. A

principal dificuldade no âmbito da empresa diz respeito aos recursos humanos. Há uma

consciência por parte dos pesquisados da necessidade de treinamento e preparação da mão-

de-obra nos conceitos da gestão da cadeia de fornecimento, como uma forma de garantir o

sucesso de sua implantação nas empresas construtoras.

Nas questões que tratavam de fatores de decisão na escolha ou seleção de

fornecedores de produtos e serviços, pode-se destacar na análise descritiva a capacidade de

entrega conforme o pedido e a capacidade de cumprir os prazos de entrega, como

importantes. Mas o fator que se mostrou decisivo para os respondentes diz respeito à

qualidade dos produtos ou serviços fornecidos. Supostamente isto pode representar um

amadurecimento das empresas construtoras como conseqüência da forte competição neste

mercado.

Quando se tratou dos fatores de decisão na escolha dos canais de venda, o destaque

da análise descritiva ficou por conta das respostas que mostravam os fatores qualificação do

pessoal de vendas, experiência comprovada no mercado imobiliário e conhecimento

especializado em segmentos de mercado. A capacitação e experiência bem como o

conhecimento de mercados específicos parecem ser fatores percebidos com mais

intensidade pelos respondentes e decisivos na escolha de parceiros para a atividade de

vendas.

Nas análises de agrupamento (clusters) e variância quando se agruparam num

primeiro momento as questões de considerações iniciais sobre a viabilidade e

competitividade do estabelecimento de contratos de longo prazo para a compra de materiais

(produtos) e serviços e de contratos de exclusividade com corretores/imobiliárias,

relacionando-as com as seis questões que descreviam situações possíveis de acontecer, ou

seja, a percepção de viabilidade destes cenários, o resultado mostrou uma relação de

dependência estatística das duas questões de considerações iniciais, que foram

acompanhadas pela questão de viabilidade do cenário 6, falando de uma empresa que

contrata fornecedores por um período de um ano informando sua capacidade de produção e

necessidades, desenvolvendo os projetos com a participação de fornecedores e clientes. A

relação entre as questões iniciais pode confirmar a necessidade de observar a cadeia de
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fornecimento da indústria da construção civil de uma forma mais abrangente e integrada,

demandando uma gestão eficaz visto que nos novos mercados uma empresa já não concorre

com outras individualmente, mas são as cadeias de fornecimento que concorrem entre si

(CHRISTOPHER, 1999). O cenário seis enfatiza a necessidade de parcerias quando

apresenta uma situação de contratação de fornecedores por período de um ano, também

mostrando a grande necessidade de dividir responsabilidades através da maior participação

destes ao longo de todo o processo. O fato das demais questões de viabilidade dos cenários

não acompanharem as variáveis de considerações iniciais formando grupos de empresas em

relação às respostas e caindo num senso comum, aparentemente denota uma excessiva

avaliação das dificuldades de aplicação da gestão da cadeia de fornecimento no momento

atual, ou numa avaliação de que esta gestão não se aplica à realidade da construção civil, da

parte dos diretores das empresas pesquisadas.

Observações semelhantes puderam ser elaboradas quando se agruparam as questões

de considerações iniciais e as de disposição de operacionalização dos cenários na realidade

das empresas. O resultado da análise de variância apontou uma relação de dependência

estatística agora entre as questões de considerações iniciais, a disposição de aplicação do

cenário 6 e a disposição de aplicação do cenário 3, que fala de uma grande empresa

construtora que oferece suporte técnico e financeiro para seus fornecedores e

subcontratados ajudando a estes no desenvolvimento de produtos e serviços de qualidade.

Esta disposição aparentemente denota uma maior percepção das construtoras quanto à

importância de trabalhar conjuntamente com seus parceiros desenvolvendo produtos de

melhor qualidade e que se adaptem aos processos construtivos das empresas. Este

resultado, supostamente, aponta também para respostas mais decididas dos diretores de

empresas quanto à disposição de operacionalização dos cenários, fugindo ao senso comum,

do que quanto à avaliação de viabilidade dos mesmos.

Uma terceira análise de agrupamentos e variância foi elaborada com as variáveis de

considerações iniciais e com todas as variáveis de benefícios potenciais da gestão da cadeia

de fornecimento. A análise de variância mostrou que apenas alguns benefícios

acompanharam as considerações iniciais com relações de dependência estatística. Foram

três benefícios com clientes e vendas (aumentar a satisfação dos clientes da construtora,

melhorar o processo de vendas e melhorar as definições sobre produtos devido à maior
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informação sobre o mercado) e o benefício geral de aumentar a competitividade da

construtora. Aparentemente os outros benefícios não seguiram à convicção e certeza nas

respostas, não formando grupos de empresas em relação aos resultados observados para

estas variáveis, e seguindo um senso comum na escolha da maioria dos diretores de

empresas construtoras pesquisadas. Observou-se também o maior número de benefícios

com relação de dependência estatística dentro de uma mesma sub-seção, a de benefícios

com clientes e vendas.

A última análise de agrupamentos e variância foi feita com as variáveis de

considerações iniciais e as variáveis de possíveis dificuldades na gestão da cadeia de

fornecimento. As questões de considerações iniciais quanto à viabilidade e importância

para a competitividade de contratos de longo prazo com fornecedores e de exclusividade

com corretores, não foram acompanhadas neste caso por nenhuma das variáveis de

possíveis dificuldades na gestão da cadeia de fornecimento. Isto denota uma suposta falta

de convicção nas respostas que se referiam a possíveis dificuldades, caindo assim no senso

comum.

Os resultados aparentemente confirmam a necessidade de promover parcerias entre

as empresas. Como as construtoras poderiam comandar as relações ao longo da cadeia,

caberia a elas encontrar mecanismos para vencer possíveis dificuldades durante esse

processo.
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Capítulo 5

Considerações Finais

Este capítulo mostra as considerações finais do trabalho, relacionadas com a síntese

dos resultados observados na pesquisa, com a análise crítica do referencial teórico e da

metodologia da pesquisa de campo. São também apresentadas a análise crítica da pesquisa

de campo, a análise crítica quanto aos objetivos, as direções de futuros trabalhos e algumas

recomendações que puderam ser sugeridas a partir das conclusões.

5.1 Síntese dos Resultados

Os resultados da análise descritiva mostraram que os conceitos da gestão da cadeia

de fornecimento não se constituem em novidade para os respondentes. Isto se expressou na

coerência das respostas escolhidas e pode ser supostamente creditado às experiências com a

implantação de programas de qualidade nas empresas. Nas considerações iniciais, os

contratos de longo prazo para a compra e fornecimento de materiais e serviços foram mais

bem avaliados que os contratos de exclusividade com corretores. Para 40% dos diretores

das empresas eles já são decisivos hoje para a competitividade das construtoras, enquanto

30% dos pesquisados responderam que os contratos de exclusividade com corretores são

decisivos para a competitividade das empresas na realidade presente. No entanto 20% dos

pesquisados acharam que nunca o primeiro tipo de contrato será decisivo para as empresas,

percentual que aumentou para 35% no caso do segundo tipo de contrato. Isto apontou para

aspectos que podem ser desenvolvidos com a adoção da gestão da cadeia de fornecimento

nas empresas.
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Quando foram apresentadas as situações possíveis de acontecer (cenários), pela

análise descritiva foram verificadas respostas que avaliaram positivamente a viabilidade

dos seis cenários mostrados. Entretanto os resultados referentes à disposição de implantar

determinada situação nas empresas sinalizaram uma maior cautela e conservadorismo. Os

cenários 1 (apresentou um grupo de três construtoras que assinou um contrato com uma

empresa especializada na execução de instalações gerais) e 2 (mostrou um grupo de

empresas que fechou contrato com um fabricante de tubos e conexões de PVC, para a

entrega dos kits hidráulicos e sanitários já montados), que falavam de terceirização, foram

os que tiveram a melhor avaliação de viabilidade (respostas “totalmente viável” de 40 e

45% respectivamente). O cenário 4 (tratou da situação de construtoras que já trabalham

com o conceito de estoque monitorado pelo fornecedor, ou reposição automática)

apresentou a pior avaliação de viabilidade (apenas 5% de respostas “totalmente viável”).

Quanto à disposição de implantação foi apurado que os cenários 1 e 2 apresentaram as

respostas mais decididas (25 e 35% respectivamente para respostas “certamente sim”).

Chamou a atenção o resultado observado para a disposição de implantação do cenário 3

(descreveu a situação vivida por uma grande empresa, com vinte anos de experiência no

mercado de construção, que em alguns casos dá suporte técnico e financeiro para seus

fornecedores e subcontratados desenvolverem produtos e serviços com certificação de

qualidade). As respostas “certamente sim” foram 30% do total apurado para o item,

superando o cenário 1. Este resultado se mostra importante pois configura uma aparente

intenção e abertura para parcerias com fornecedores de materiais e serviços. O cenário 4

mostrou a menor disposição de implantação (10% de respostas “certamente sim”),

acompanhando as respostas quanto à sua viabilidade .

A análise descritiva dos benefícios potenciais relacionados na pesquisa mostrou que

todas as perguntas foram bem avaliadas pelos respondentes. Os benefícios de aumentar o

conhecimento sobre clientes e mercado, e melhorar o processo de vendas, da sub-seção

benefícios com clientes e vendas, foram os menos considerados pelos respondentes (45%

de respostas “muito grande” e “grande”), enquanto que o benefício de melhorar

administração do fluxo de caixa da construtora, da sub-seção benefícios gerais, o benefício

de reduzir os custos de produção das obras, da sub-seção benefícios nos processos de

produção, e o benefício de diminuir os estoques nas obras, da sub-seção de benefícios com
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fornecedores e materiais, foram os mais considerados nas respostas (95% de respostas

“muito grande” e “grande”). Estas respostas mostraram uma consciência dos diretores dos

benefícios que podem ser auferidos com a gestão da cadeia de fornecimento. O mais

importante foi a percepção destes benefícios distribuídos ao longo de todos os processos

das empresas construtoras. Ficou evidenciado também a necessidade de desenvolver a

obtenção de benefícios com clientes e vendas, sub-seção que apresentou as menores

avaliações.

Os resultados da análise descritiva quanto às possíveis dificuldades na gestão da

cadeia de fornecimento, permitiram ser feitas considerações importantes. Na sub-seção de

dificuldades com fornecedores a melhor avaliação ocorreu para as barreiras culturais

fazendo estes fornecedores tenderem a ser contrários às práticas e conceitos da gestão da

cadeia de fornecimento (60% das respostas “muito grande” e “grande” dificuldades). As

maiores dificuldades se referiram à limitação de conhecimento dos fornecedores, que não

estão habituados e não valorizam os conceitos e práticas da gestão da cadeia de

fornecedores (85% das respostas “muito grande” e “grande” dificuldades), e às dificuldades

em assegurar a entrega rápida e pontual de materiais de construção (80% das respostas

“muito grande” e “grande” dificuldades). Estas respostas podem configurar uma tendência

na visão dos diretores pesquisados, que reconhecem a falta de conhecimento dos

fornecedores, mas não identificam resistências à implantação da gestão da cadeia de

fornecimento. Na sub-seção dificuldades com corretores e imobiliárias a melhor avaliação

foi relacionada com as barreiras culturais na venda (apenas 20% das respostas “muito

grande” e “grande” dificuldades). A maior dificuldade observada relacionou-se ao

conhecimento do pessoal de vendas e imobiliárias que não estão habituados ou não

valorizam os conceitos e práticas da gestão da cadeia de fornecimento (70% de respostas

“muito grande” e “grande” dificuldades). Com corretores e imobiliárias valeu também a

observação de que há dificuldades, mas não existem barreiras para a implantação da gestão

da cadeia de fornecimento. Na última sub-seção que tratava das dificuldades nas

construtoras, a melhor avaliação tratou da infra-estrutura de comunicação e/ou transmissão

de dados através da Internet ou outro sistema de comunicação remota (dificuldade com

apenas 15% de respostas “muito grande” e “grande”). A maior dificuldade escolhida

relacionou-se com os recursos humanos, relatando a necessidade de pessoal qualificado
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para a implantação deste tipo de gestão (dificuldade com 65% das respostas “muito grande”

e “grande”). Esta dificuldade aparentemente aponta para uma constatação das empresas,

todas elas envolvidas com a manutenção de seus sistemas da qualidade. Entretanto, como o

tema ganha destaque e as relações empresas-fornecedores mostram um novo contexto, o

treinamento do pessoal envolvido pode ser a saída.

A análise descritiva apresentou resultados relevantes quando se perguntou sobre os

fatores de decisão na escolha de fornecedores e canais de venda, com vistas a uma política

de seleção e redução da base de fornecedores e corretores das empresas construtoras.

Quanto aos fatores de decisão na escolha de fornecedores o critério de maior importância

escolhido, foi a qualidade dos produtos ou serviços fornecidos (100% das respostas “é fator

decisivo” e “influenciaria fortemente a decisão”). Os critérios de capacidade de entrega

conforme o pedido e de cumprir prazos de entrega foram também muito bem avaliados (90

e 95% de respostas “é fator decisivo” e “influenciaria fortemente a decisão”). O critério que

mostrou a menor importância para os pesquisados foi a tradição do fornecedor (apenas 45%

das respostas “é fator decisivo” e “influenciaria fortemente a decisão”). Estes resultados

apontam supostamente para a necessidade de uma relação mais profissional entre as

construtoras e fornecedores de materiais e serviços. Quando foram apresentados critérios de

escolha dos canais de venda, verificou-se a maior importância do critério de conhecimento

especializado em segmentos de mercado (85% das respostas “é fator decisivo” e

“influenciaria fortemente a decisão”). O critério que mostrou a menor importância para os

respondentes foi a tradição do corretor e imobiliária (50% das respostas “é fator decisivo”

“influenciaria fortemente a decisão”). Os resultados para os critérios de escolha de canais

de vendas confirmam a observação elaborada para os critérios de escolha de fornecedores.

A análise de agrupamentos (clusters) procurou identificar a formação de grupos de

empresas em relação aos resultados observados para as variáveis. Quando agruparam-se as

questões de considerações iniciais sobre a viabilidade do estabelecimento de contratos de

longo prazo para a compra de materiais e serviços e de contratos de exclusividade com

corretores e imobiliárias, e as questões que analisavam a viabilidade dos cenários (situações

possíveis de acontecer), com o auxílio da análise de variância para identificar relações de

dependência estatística entre as variáveis, encontrou-se relação entre as duas questões de

considerações iniciais, e a viabilidade do cenário 6 (falando de uma empresa de construção
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civil que contratava seus fornecedores por um período de um ano, informando sobre sua

capacidade produtiva e necessidades, desenvolvendo seus projetos com a participação

destes fornecedores e de alguns clientes). A relação entre as questões de considerações

iniciais aparentemente se deve à necessidade de observar a cadeia de fornecimento da

indústria da construção civil de uma forma mais abrangente e integrada. Já o cenário 6

enfatiza a necessidade de parcerias acompanhando a maior convicção nas respostas

observada nas questões de considerações iniciais. O fato das demais questões de viabilidade

dos cenários não acompanharem as variáveis de considerações iniciais formando grupos de

empresas em relação às respostas e caindo num senso comum, supostamente indica uma

excessiva avaliação das dificuldades de aplicação da gestão da cadeia de fornecimento no

momento atual, ou numa avaliação de que esta gestão não se aplica à realidade da

construção civil, da parte dos diretores das empresas pesquisadas.

Ao serem agrupadas as mesmas questões de considerações iniciais agora com as de

disposição de implantação dos cenários nas empresas, os resultados mostraram relação de

dependência estatística entre estas questões de considerações iniciais e as disposições de

aplicação do cenário 6, falando de uma empresa de construção civil que contrata seus

fornecedores por período de um ano, a disposição de aplicação do cenário 3, falando de

uma grande empresa construtora que oferece suporte técnico e financeiro para seus

fornecedores e subcontratados ajudando a estes no desenvolvimento de produtos e serviços

de qualidade. Estes resultados, supostamente, apontam também para respostas mais

decididas dos diretores de empresas quanto à disposição de operacionalização dos cenários,

fugindo ao senso comum, do que quanto à avaliação de viabilidade dos mesmos.

Outra análise de agrupamento e variância foi feita com as variáveis de

considerações iniciais e todas as variáveis de benefícios potenciais da gestão da cadeia de

fornecimento. A análise de variância mostrou que apenas alguns benefícios acompanharam

as considerações iniciais com relações de dependência estatística. Foram três dos benefícios

com clientes e vendas (aumentar a satisfação dos clientes da construtora, melhorar o

processo de vendas e melhorar as definições sobre produtos devido a maior informação

sobre o mercado) e o benefício geral de aumentar a competitividade da construtora, que

guarda estreita relação com os esses três. Aparentemente os outros benefícios não seguiram

à convicção e certeza nas respostas, não formando grupos de empresas em relação aos
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resultados observados para estas variáveis, e seguindo um senso comum na escolha da

maioria dos diretores de empresas construtoras pesquisadas. Foi possível observar também

o maior número de benefícios com relação de dependência estatística dentro de uma mesma

sub-seção, a de benefícios com clientes e vendas.

A última análise de agrupamentos e variância foi feita com as variáveis de

considerações iniciais e todas as variáveis de possíveis dificuldades na gestão da cadeia de

fornecimento. Neste caso a análise de variância concluiu que nenhuma variável de possível

dificuldade acompanhou as questões de considerações iniciais apresentando relação de

dependência estatística. Isto configura uma aparente falta de convicção nas respostas da

parte dos diretores das construtoras quando se posicionaram quanto a possíveis

dificuldades, caindo assim no senso comum.

5.2 Análise crítica da metodologia da pesquisa de campo

A revisão bibliográfica feita para a elaboração do referencial teórico deste trabalho

de pesquisa encontrou poucos livros publicados sobre o tema. Estes abordaram a gestão da

cadeia de fornecimento como um conceito mais abrangente incluindo a logística como uma

parte de seu processo de gestão. Entretanto não foram encontrados livros que tratem do

tema aplicado à realidade da indústria da construção civil. As publicações científicas

citadas no referencial teórico, por outro lado, são numerosas e abordam o tema relacionado

especificamente às experiências vivenciadas pelas empresas construtoras. No entanto, os

exemplos práticos foram registrados em maior quantidade em outros países. No Brasil as

publicações científicas que falavam da gestão da cadeia de fornecimento a discutiam

preferencialmente sob uma abordagem teórica. É tanto que para descrever experiências

nacionais foram mostrados exemplos da Indústria Automobilística.

Quanto à metodologia adotada, observou-se que a pesquisa exploratória constituiu-

se na estratégia de pesquisa mais adequada às condições deste trabalho. Em função da

quantidade de questionários que retornaram pelo correio a pesquisa do tipo Survey

(levantamento), inicialmente pretendida, foi descartada. Entretanto a qualidade das

empresas da amostra, todas elas com certificação ISO 9000, reconhecidas como formadoras

de opinião no setor da construção civil brasileira, conferiu importância e pode apontar para

uma possível tendência com relação à viabilidade de aplicação da gestão da cadeia de
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fornecimento, o que permitiu conferir ao trabalho o caráter de uma pesquisa exploratória de

relevância.

5.3 Análise crítica da pesquisa de campo

O envio dos questionários pelo correio constituiu-se numa limitação do trabalho

(financeira e de tempo) referente à impossibilidade de entrevistar pessoalmente os diretores

de todas as empresas participantes da pesquisa sediadas nas cinco regiões do país. Isto

refletiu no percentual de retorno de apenas 11,36% ou 20 questionários, que acabaram

descartando a estratégia de pesquisa do tipo survey.  Optou-se então pela estratégia de

pesquisa exploratória nas empresas de construção com certificação ISO 9000.

Outra limitação decorrente do envio dos questionários pelo correio referiu-se ao

número dos que retornaram ao remetente por mudança de endereço das empresas (14

questionários), por falta do CEP (01 questionário) e por não existir a rua no guia do estado

(01 questionário). Não foi também realizada a amostragem estratificada por regiões em

virtude da restrição financeira e do tempo reduzido disponível para a realização deste

trabalho de pesquisa, pois freqüentemente novas empresas são certificadas no Brasil.

 Pode-se colocar como uma outra limitação do trabalho de pesquisa a dificuldade de

se obter publicações científicas que relatassem experiências com a aplicação da gestão da

cadeia de fornecimento em empresas de construção civil brasileiras. Isto limitou a

identificação de casos que pudessem sugerir uma implantação bem sucedida desta forma de

gestão, a exemplo de outros países.

A riqueza dos dados obtidos com o questionário respondido pelos diretores das

empresas pesquisadas foi tamanha que algumas análises não puderam ser feitas neste

trabalho. É o caso da análise da gradação utilizada para uma mesma opção de resposta,

como por exemplo, valores 9 e 10 para a opção “totalmente viável” no questionário. Esta

análise chegou a ser sugerida na metodologia como uma forma de medir a certeza nas

respostas, mas por uma melhor definição dos objetivos do trabalho não foi realizada.

Outra análise não elaborada foi aquela que considerasse de forma mais detalhada os

resultados das respostas “nunca”, “totalmente inviável”, “certamente não”, nenhum

benefício” e “nenhuma dificuldade”, as chamadas não-respostas. Esta análise mais apurada,
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sem dúvida, seria de grande importância na identificação de um maior número de

incoerências nas respostas.

Por fim, uma grande limitação deste estudo é creditada à subjetividade do tema, pois

uma resposta em relação à viabilidade de determinada situação, benefício ou dificuldade,

nem sempre se reverte em atitude diante da forma de gestão apresentada. Portanto, isto

pode reduzir a importância dos resultados observados para algumas das variáveis.

5.4 Análise crítica quanto aos objetivos

Com relação ao objetivo colocado no início deste estudo, pode-se considerá-lo

atingido na medida em que foi possível investigar amplamente a percepção e disposição das

empresas respondentes em adotar a gestão da cadeia de fornecimento em suas realidades

administrativas.

5.5 Direções de pesquisa

Ao final da análise e avaliação dos principais resultados e reconhecendo que o

objetivo inicialmente proposto para o trabalho tenha sido atingido, cabe enfatizar que o

tema em discussão não se encerra com a finalização desta pesquisa. Muito pelo contrário,

as conclusões deste trabalho podem sugerir novas pesquisas sobre o assunto, que carrega

indubitavelmente um grande potencial de organização e redução de custos para o setor da

construção civil nacional.

Levando em consideração a aplicação recente dos conceitos da gestão da cadeia de

fornecimento na realidade da construção civil mundial, as conclusões deste trabalho podem

oferecer uma direção para futuras pesquisas. Estas poderão auxiliar o meio acadêmico a se

engajar de forma mais sistemática em novas pesquisas aplicadas às necessidades reais da

sociedade.

Tendo em vista o que foi dito, são sugeridas a seguir direções para pesquisas

posteriores, com o intuito de construir uma base sólida para a implantação da gestão da

cadeia de fornecimento considerando a realidade administrativa das empresas construtoras.

• Estudar a logística na construção civil de forma mais abrangente como uma parte da

gestão da cadeia de fornecimento e, portanto, permeando as relações ao longo de

toda a cadeia deste setor industrial;



103

• Identificar formas de melhorar as relações de confiança entre construtoras e

fornecedores de materiais e serviços;

• Desenvolver e sistematizar as relações entre construtoras, corretores e imobiliárias;

• Aprofundar os conceitos da gestão da cadeia de fornecimento dentro dos sistemas

da qualidade das construtoras;

• Desenvolver modelos de implantação da gestão da cadeia de fornecimento

considerando a realidade e características das construtoras no Brasil;

• Registrar as experiências e exemplos de aplicação da gestão da cadeia de

fornecimento na construção civil brasileira;

• Estudar as formas de associação entre empresas construtoras, tal como as

cooperativas, que possam contribuir com a melhoria das relações na cadeia deste

setor industrial.

5.6 Recomendações

Considerando os resultados e conclusões colhidas através deste trabalho de

pesquisa, e com o intuito de contribuir para uma efetiva implantação da gestão da cadeia de

fornecimento no setor da construção civil nacional, são sugeridos alguns procedimentos e

recomendações às construtoras, fornecedores de materiais e serviços, a corretores e

imobiliárias, e ao poder público.

Sugere-se, portanto:

• Às construtoras, o treinamento de suas equipes de colaboradores nos conceitos da

gestão da cadeia de fornecimento assumindo assim a coordenação desta gestão ao

longo da cadeia;

• Aos fornecedores de materiais e serviços, o desenvolvimento de um leque maior de

serviços agregados, como forma de estreitar as relações com as empresas

construtoras;

• Aos corretores e imobiliárias, o maior engajamento na cadeia do setor assumindo

maiores compromissos e riscos em parceria com as construtoras, como forma de

incrementar seus negócios;

• Ao poder público federal, a constante atualização e incentivo aos programas de

qualidade desenvolvidos na construção civil como forma de aumentar a
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competitividade do setor, a oferta de unidades habitacionais e a qualidade do

produto final.

Finalmente pode-se citar como fator negativo do trabalho de pesquisa a pequena

quantidade de empresas que responderam ao questionário. Por outro lado, um fator bastante

positivo aponta para um novo perfil das construtoras brasileiras, com um modelo

empresarial mais sintonizado com o mercado e os clientes, configurando uma postura mais

profissional. Aparentemente há uma percepção, uma avaliação positiva e disposição quanto

aos conceitos da gestão da cadeia de fornecimento, reconhecendo seu potencial de melhoria

para as empresas.
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Relação das empresas pesquisadas - ANEXO I

Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Edifício
completo e suas
partes

CEMBRA
ENGENHARIA
LTDA.

Rua Samuel
do Rocha
Coelho, 359

Curitiba PR 8129007
0

MAILA
TEIXEIR
A DE
FARIA.

Cembra@c
embra.com
.br

Edifício
completo e suas
partes

CONSTRUTOR
A ALMEIDA
LTDA.

Rua 20, No.
574 A –
Conj.
Castelo
Branco –
Parque Dez

Manaus AM 6905538
0

JOAQUIM
A. DE
ALMEID
A.

Edifício
completo e suas
partes

CONSTRUTOR
A CAPITAL
LTDA.

Rua
Codajás,
101 -
Cachoeirinh
a

Manaus AM 6906313
0

SUELLEN
AZEVED
O.

capital@ca
pital.com.b
r

Edifício
completo e suas
partes

CONSTRUTOR
A CELI LTDA.

Avenida
General
Calanzas,
862

Aracajú SE 4906542
0

SÉRGIO
P. G.
OLIVEIR
A.

Edifício
completo e suas
partes

CONSTRUTOR
A COBEC
LTDA. (*)

Rua Nilo
Peçanha,
760

Curitiba PR 8052000
0

MARCEL
O M.
BELICH.

www.const
rutoracobe
c.com.br

Edifício
completo e suas
partes

CONSTRUTOR
A HABITÁVEL
LTDA.

Rua Rio de
Janeiro, 464

Cascavel PR 8580603
0

OTOMAR
ANDREA
ZZA.

Edifício
completo e suas
partes

CONSTRUTOR
A J.J. LTDA.

Rua F,
S/No., Lote
46, Quadra
10

São
Cristovão

SE 4907113
0

ILKA
CARVAL
HO REIS
CORDEIR
O.

Edifício
completo e suas
partes

CONSTRUTOR
A MOREIRA
ORTENCE
LTDA.

Rua 16-A,
No. 32 Setor
Aeroporto

Goiânia GO 7407515
0

PATRÍCI
A
MACHAD
O DE
OLIVEIR
A
PORTELA
.

mailto:cembra@cembra.com.br
mailto:cembra@cembra.com.br
mailto:cembra@cembra.com.br
mailto:Capital@capital.com.br
mailto:Capital@capital.com.br
mailto:Capital@capital.com.br
http://www.construtoracobec.com.br/
http://www.construtoracobec.com.br/
http://www.construtoracobec.com.br/


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Edifício
completo e suas
partes

CONSTRUTOR
A
RODOVIÁRIA
UNIÃO LTDA.

Avenida
Champagnat
, 617

Vila
Velha

ES 2910001
0

DAIANA
CRIS
RODRIGU
ES
FREIRE.

Edifício
completo e suas
partes

COSATE
CONSTRUÇÕE
S,
SANEAMENTO
E
ENGENHARIA.
LTDA. (*)

Rua
Gerôncio
Thives, 153

São José SC 8811720
0

PAULO
JOSÉ
LOPES.

www.cosat
e.com.br

Edifício
completo e suas
partes

DARTA
CONSTRUÇÕE
S CIVIS LTDA.

Rua Brasílio
Itiberê, 2223

Curitiba PR 8023005
0

LORAINE
.

Edifício
completo e suas
partes

DBA
ENGENHARIA
E
MANUTENÇÃO
LTDA.

Rua São
Domingos,
21 - Calçada

Salvador BA 4037009
0

JAILSON
FARIAS/G
ILSON
FISCINA.

Edifício
completo e suas
partes

ENGENHARIA
E
CONSTRUTOR
A ARIBÓIA
LTDA.

Rodovia ES
010, KM 4,5

Serra ES 0000000
0

RENATO
SIQUEIR
A
BARROS
O.

Edifício
completo e suas
partes

ESTRUTURAL
CONSTRUTOR
A E
INCORP.LTDA.

Rua Barão
de Mauá,
105

Jucutuqu
ara

ES 2904545
0

JANAINA
VIEIRA
PACHEC
O.

Edifício
completo e suas
partes

F.BERTOLDI
INCORPORAÇ
ÕES E
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Rua Mal.
José
Bernardino
Bormann,
821

Curitiba PR 8073035
0

JULHIO
KEIJI
URANO.

Edifício
completo e suas
partes

FORMA
EMPREENDIM
ENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.

Rua Bento
Gonçalves,
1374 – Sala
01 - Centro

Caxias do
Sul

RS 9502041
2

PETER
BRUGGE
R.

http://www.cosate.com.br/
http://www.cosate.com.br/


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Edifício
completo e suas
partes

GALLI
INCORPORAÇ
ÕES LTDA.

Avenida
Roque Jr.,
999 – 10º

Andar –
Brooklin

São
Paulo

SP 0470791
0

FRANCIS
CO A.
GARCIA.

Edifício
completo e suas
partes

GARDEN
ENGENHARIA
E
EMPRENDIME
NTO LTDA.(*)

Rua Itajobi,
14

São
Paulo

SP 0124601
0

AMADEU
N. F.
PAEZ DE
LIMA.

Edifício
completo e suas
partes

GUATEC
ENGENHARIA
E
CONTRUÇÕES
CIVIS LTDA.

Rua Mato
Grosso, 960
– 5º Andar -
Bairro

Belo
Horizonte

MG 3019008
1

PEDRO
NOLASC
O VIEIRA
JUNIOR.

Edifício
completo e suas
partes

HABITACIONA
L
CONSTRUÇÕE
S S/A

Rua Claudio
Batista, 334

Aracajú SE 4906690
0

ANTONIO
MARX
SOUZA.

comunicaç
ão@habita
cional.net

Edifício
completo e suas
partes

HECA
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Rua
Filemon
Franco
Freire, 270

Porto
Novo

SE 4904718
0

ALDEJAN
ES
ANDRAD
E DE SÁ.

Edifício
completo e suas
partes

IRMÃOS THÁ
S/A, IND. E
COMÉRCIO
PERSONALIZA
ÇÃO

Avenida
Getúlio
Vargas, 881

Curitiba PR 8023003
0

CLÁUDIO
VINÍCIUS
DA
SILVA.

tha@tha.co
m.br

Edifício
completo e suas
partes

IRMÃOS THÁ
S/A,
CONST.IND. E
COM.
DEPARTAMEN
TO DE
MATERIAIS

Avenida
Getúlio
Vargas, 881

Curitiba PR 8023003
0

ROBERT
O BRAZ
THÁ.

Edifício
completo e suas
partes

IRMÃOS THÁ
S/A,
CONSTRUÇÕE
S, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO –
CECS

Avenida
Getúlio
Vargas, 881

Curitiba PR 8023003
0

MAURO
L.
BERTÃO.

mailto:Comunica��o@habitacional.net
mailto:Comunica��o@habitacional.net
mailto:Comunica��o@habitacional.net
mailto:Tha@tha.com.br
mailto:Tha@tha.com.br


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Edifício
completo e suas
partes

KOERICH
ENGENHARIA
E
TELECOMUNI
CAÇÕES LTDA.

Rua Hélio
Becker,
1929

São José SC 8811346
0

CRISTIA
NO
GRUCTE
R.

Edifício
completo e suas
partes

NORCONSIL
CONSTRUÇÕE
S CIVIS LTDA
LTDA.

Rua
Brigadeiro
Franco,
2848

Curitiba PR 8025003
0

NORLEY
BAÚ.

Tecnico@
norconsil.c
om.br

Edifício
completo e suas
partes

PAEZ DE LIMA
CONSTRUÇÕE
S, COMÉRCIO
E
EMPREENDIM
ENTOS LTDA.

Rua Itajobi,
14

São
Paulo

SP 0124601
0

FERNAN
DA B.
MIZIARA.

Edifício
completo e suas
partes

QUÂNTICA
LTDA.

Avenida
Estados
Unidos, 45 –
Slas
811/812

Salvador BA 4001002
0

MARCOS
FIGUEIRE
DO.

Edifício
completo e suas
partes

ROCHCONSUL
T
ENGENHARIA
E
EMPREENDIM
ENTOS
IMOBILÁRIOS
LTDA.

Rua Euzébio
da Motta,
783 - Juvevê

Curitiba PR 8053026
0

ANA
LIDIA F.
CARDOS
O.

Edifício
completo e suas
partes

SAMON –
SANEAMENTO
E MONTAGEM
LTDA.

Rua Olívio
Ludgero,
254 – Sala
305

Serra ES 2916083
0

GERUSA
NASCIME
NTO
MOSÉ.

Edifício
completo e suas
partes

SOCIEDADE
NORDESTINA
DE
CONSTRUÇÕE
S S/A –
NORCON

Rua Basílio
Rocha, 216

Aracajú SE 4905511
0

JACKSON
HEBERT
SAMPAIO
.

Edifício
completo e suas
partes

TENGEL –
TÉCN E
EMPREENDIM
ENTOS DE
ENGENHARIA
LTDA.

Rua Graça
Aranha, 500
– Vargem
Grande

Pinhais PR 8332102
0

JOSÉ
EUGÊNIO
SOUZA
DE
BUENO
GIZZI.

mailto:Tecnico@norconsil.com.br
mailto:Tecnico@norconsil.com.br
mailto:Tecnico@norconsil.com.br


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Edifício
completo e suas
partes

TMT
CONSTRUÇÕE
S LTDA.(*)

Avenida
Francisco,
140 – 1º

Andar

Aracajú SE 4902012
0

CARLOS
HENRIQU
E CEZAR
BERGMA
NN

Edifício
completo e suas
partes

ZOPONE
ENGENHARIA
E COMÉRCIO
LTDA.

Avenida
Rodrigues
Alves, 34-
83

Bauru SP 1703000
0

MARCUS
PENNA
FORASTI
ERI
PENNA.

bru@zopo
ne.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ACTA
ENGENHARIA
LTDA.(*)

Rua Gama
Rosa, 216 –
4º a 6º Andar

Vitória ES 2901510
0

EDSON
HAJE
SILVA.

www.actae
ngenharia.
com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ÁDAMO Rua Silva
Jathay, 942 -
Meireles

Fortaleza CE 6016507
0

JOÃO
CARLOS
SALES
DE LIMA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ALCINDO
DELL AGNESE
ARQUITETOS
ASSOCIADOS
S/C LTDA.

Avenida
Ibirapuera,
2033 – Cj
91 – 9º

Andar

São
Paulo

SP 3225689
6

ALCINDO
DELL
AGNESE
FILHO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ALMEIDA
MARIN
CONSTRUÇÕE
S E COMÉRCIO
LTDA.

Rua
Comandante
Marcondes
Salgado,
1456

Ribeirão
Preto

SP 1402516
0

MARIA
FRANCIS
CA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

AMAFI
TECNOLOGIA
E
CONSTRUÇÕE
S LTDA.(*)

Rua
Joaquim
Távora, 09

São
Paulo

SP 0401500
0

ELI
ROBERT
O DE
OLIVEIR
A.

www.amaf
i.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

AMG
ENGENHARIA
LTDA

Avenida
Brasil, 767

Novo
Horizonte

ES 2916333
1

MARIA
DA
GRAÇA
KELHER
PESCA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ANCIL –
ANDREA
CONSTRUÇÕE
S E
INCORPORAÇ
ÕES LTDA.

Rua Muniz
Falcão, 90

Maceió AL 5704500
0

REMY
FERREIR
A
BARROS.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ANDRADE
MENDONÇA
CONSTRUTOR
A LTDA.

Avenida
ACM, 2573
– Ed. Royal
Trade – 17º

Andar

Salvador
BA 4028000

0
FERNAN
DA
CARVAL
HO
MATOS.

Escritorioc
entral@an
drademend
oca.com.br

mailto:bru@zopone.com.br
mailto:bru@zopone.com.br
http://www.actaengenharia.com.br/
http://www.actaengenharia.com.br/
http://www.actaengenharia.com.br/
http://www.amafi.com.br/
http://www.amafi.com.br/
mailto:escritoriocentral@andrademendoca.com.br
mailto:escritoriocentral@andrademendoca.com.br
mailto:escritoriocentral@andrademendoca.com.br
mailto:escritoriocentral@andrademendoca.com.br


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ANDRADG
VALLADARES
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÃO
LTDA.

Rua Tomé
de Souza,
649 -
Funcionário
s

Belo
Horizonte

MG 3014013
0

STANES
LAZARU
S G.
PARREIR
AS.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ANTARES
ENGENHARIA
LTDA.(*)

SEP/SUL Q.
705/905, Bl.
A, Sala 334
– C.
Empresarial

Brasília DF 7030905
5

ANA
TOURINH
O.

www.antar
esengenhar
ia.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ARTECON
INCORPORAÇ
ÕES LTDA.

Rua Serafim
Valandro,
1694

Santa
Maria

RS 9701563
0

ANGELIT
A
STRADIO
TTO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ATLÂNTICA
EMPREENDIM
ENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A

Av.
Presidente
Wilson, 231
– 5º Andar-
S/501 e 504

Rio de
Janeiro

RJ 2003002
1

JOÃO
CARLOS
M.
RODRIGU
ES.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ATLANTIS
EMPREENDIM
ENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.

Rua Ernesto
Alves, 2020
– Sala 01

Caxias do
Sul

RS 9502036
0

LOUREN
ÇO
JOAQUIM
BOER
LIVRAME
NTO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

BARBARA
ENGENHARIA
E
CONSTRUTOR
A LTDA.

Rua das
Fiandeiras,
929 – 10º

Andar

São
Paulo

SP 0000000
0

CARLOS
BARBAR
A.

barbara@b
arbara.com
.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

BECKER
ENGENHARIA
LTDA.

Rodovia BR
158, 9500

Santa
Maria

RS 9706009
0

CARLOS
HUMBER
TO
SCHILD
BECKER.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

BKO
ENGENHARIA
E COMÉRCIO
LTDA.

Rua
Pássaros e
Flores, 405 -
Brooklin

São
Paulo

SP 0470400
0

GLAUCE
FERRACI
N.

bko@bko.
com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

BSF
ENGENHARIA
LTDA.

Rua
Portugal,
776

Porto
Alegre

RS 9052031
0

ALEXAN
DRE
SOARES.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

C. ROLIM
ENGENHARIA
LTDA.

Rua Pedro
Borges, 20 –
Sala 605 -
Centro

Fortaleza CE 6005511
0

WALTER
MACÊDO.

crolim@cr
olim.com.b
r

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CALTECH
ENGENHARIA
LTDA.(*)

Av.
Monsenhor
Tabosa,
1341 -
Meireles

Fortaleza CE 6015001
0

MARCEL
O
CAVALC
ANTE.

www.calte
ch.com.br

http://www.antaresengenharia.com.br/
http://www.antaresengenharia.com.br/
http://www.antaresengenharia.com.br/
mailto:barbara@barbara.com.br
mailto:barbara@barbara.com.br
mailto:barbara@barbara.com.br
mailto:bko@bko.com.br
mailto:bko@bko.com.br
mailto:crolim@crolim.com.br
mailto:crolim@crolim.com.br
mailto:crolim@crolim.com.br
http://www.caltech.com.br/
http://www.caltech.com.br/


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CESBE S/A
ENGENHARIA
E
EMPREENDIE
MTOS

Rua João
Negrão,
2226

Curitiba
PR 8023015

0
PAULO F.
HABITZR
EUTER.

www.cesb
e.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CHEMIN
INCORPORAD
ORA S
A/CHEMIN
CONSTRUTOR
A S/A

Rua
Sebastião
Gil, 22 -
Sobreloja

São
Paulo

SP 0542108
0

ERALDO
DE
CARVAL
HO
OSELE.

www.chem
in.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CIMA
ENGENHARIA
E
EMPREENDIM
ENTOS LTDA.

Rua Sete de
Setembro,
3219 -
Centro

Cascavel PR 8580127
0

CELSO
LUIZ
CIMA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CIPESA
ENGENHARIA
S/A

Rua Barão
de Jaraguá,
428

Maceió AL 5702514
0

MARCOS
AURÉLIO
CAMILO.

www.cipes
a.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CKS
INCORPORAÇ
ÕES LTDA.

Avenida
Loureiro da
Silva,
2001/806.-
Cidade
Baixa

Porto
Alegre

RS 9005024
0

CARLA
CARVAL
HO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CME BRASIL –
CONSTRUÇÕE
S,
INSTALAÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA.

Rua
Euclides da
Cunha, 246

Rio de
Janeiro

RJ 2094006
0

FRANCIS
CO
PINTOR.

www.cmeb
rasil.com.b
r

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

COBRE
CONSTRUÇÕE
S CIVIS LTDA.

Rua
Fernando
Simas, 631

Curitiba
PR 8043019

0
MARITZA
REQUIÃO

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

COFRAN
ENGENHARIA
LTDA.

Avenida
Angelo
Bolson,
1666

Santa
Maria

RS 9707000
0

JOÃO
CARLOS
FRANCIS
CATTO.

www.cofra
nengenhari
a.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

COMÉR
CONSTRUTOR
A E
INCORPORAD
ORA LTDA.

Rua Vitalino
dos Santos
Valadares,
65

Santa
Luiza

ES 2904545
0

LARISSA
FEITOSA
SPERAND
IO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONARTES –
CONSTRUTOR
A ARTES E
LTDA.

Av. Raja
Gabaglia,
4000

Belo
Horizonte

MG 3035054
0

ANA
PAULA G.
GROSSI.

www.cona
rtes.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUBAS
E
ENGENHARIA
LTDA.

Rua Juquis,
170 São

Paulo

SP 0408190
0

RICARDO
W.
VICENTI
NI
.

www.const
rubase.com
.br

http://www.cesbe.com.br/
http://www.cesbe.com.br/
http://www.chemin.com.br/
http://www.chemin.com.br/
http://www.cipesa.com.br/
http://www.cipesa.com.br/
http://www.cmebrasil.com.br/
http://www.cmebrasil.com.br/
http://www.cmebrasil.com.br/
http://www.cofranengenharia.com.br/
http://www.cofranengenharia.com.br/
http://www.cofranengenharia.com.br/
http://www.conartes.com.br/
http://www.conartes.com.br/
http://www.construbase.com.br/
http://www.construbase.com.br/
http://www.construbase.com.br/


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUÇÕE
S E COMÉRCIO
CAMARGO
CORRÊA S/A –
EMPREENDIM
ENTOS DE
EDIFICAÇÕES

Av. São
Gabriel, 201 São

Paulo

SP 0143500
1

EDUARD
O
ANDRÉS
SIERRA
ROJAS.

www.cama
rgocorrea.c
om.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTÉC
NICA
ENGENHARIA
LTDA.

Rua
Funchal,
203 – 6º

Andar

São
Paulo

SP 0455106
0

ROBERT
O
FERREIR
A DOS
SANTOS.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A ABAPAN
LTDA.

Rua Paraná,
2892 -
Centro

Cascavel PR 8580100
0

RICARDO
PRESTES
MION.

www.abap
an.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A ANDRADE
GUTIERREZ
S/A

Rua dos
Pampas, 484
- Prado

Belo
Horizonte

MG 3041090
0

WALDEM
AR
PEDRO
FILHO.

www.andr
adegutierre
z.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A ARAUJO
COELHO
LTDA.

Rua Manoel
Fernandes
Guimarães,
136

Cuiabá MT 7801507
0

CEZARIN
O
MARTINS
DA
HORA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A CENTRAL
DO BRASIL
LTDA.

Rua 34
esquina com
Rua 15, No.
29 – Setor
Marista

Goiânia
GO 7415022

0
CRISTIA
NE
RODRIGU
ES
SOARES.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A CETRO
LTDA.

Rua Dr.
Samuel
Porto, 351 –
10º Andar

São
Paulo

SP 0405401
0

EDUARD
O
CERBON
CINI.

www.cetro
.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A E
INCORPORAD
ORA M.
SANTOS

Rua Carlos
Alves, 13 –
Sal A

Vitória ES 2905004
0

JOÃO
LUIZ M.
SANTOS.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A ESTRELA

Fortaleza CE LIANA
FUJITA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A FRANISA
LTDA.

Avenida
Antônio
Magalhães,
3259

Salvador
BA 4027500

0
MARCOS
MELO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A LACERDA
CHAVES
LTDA.

Av.
Independênc
ia, 413

Ribeirão
Preto

SP 1402001
0

CARLOS
JOSÉ DE
LACERD
A
CHAVES.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A LIDER LTDA.

Avenida
República
do Líbano,
528 –
Ibirapuera

São
Paulo

SP 0450100
0

LEONAR
DO
DINIZ.

http://www.camargocorrea.com.br/
http://www.camargocorrea.com.br/
http://www.camargocorrea.com.br/
http://www.abapan.com.br/
http://www.abapan.com.br/
http://www.andradegutierrez.com.br/
http://www.andradegutierrez.com.br/
http://www.andradegutierrez.com.br/
http://www.cetro.com.br/
http://www.cetro.com.br/


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A MAPEC
LTDA.

Rua Pinho
Pessoa, 900

Fortaleza CE 6012317
0

VERA
LÚCIA
NOBRE
DE
OLIVEIR
A.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A
MARIMBONDO
LTDA.

Rua 28 de
Abril, 586

Lençois
Paulista

SP 1660312
0

ARMAND
O
SOARES
DE
OLIVEIR
A
JÚNIOR.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A MARQUISE
S.A.

Avenida
Pontes
Vieira, 1838

Fortaleza CE 6013024
1

PAULO
BRUNO.

www.marq
uise.com.b
r

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A MASSA
LTDA.(*)

Praça San
Martin, 56 –
Sala 4P

Vitória ES 2905517
0

MARISTE
LA
MONTEIR
O
GRACIA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A NOROESTE
LTDA(*).

Rua Bezerra
de Menezes,
170 –
Junqueira

Lins SP 1640000
0

LUIZ
AUGUST
O
GREGIO
PEREZ.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A PEGORARO
LTDA.

Avenida
Ipiranga,
312, 7º

Andar

Porto
Alegre

RS 9016009
2

FERNAN
DO
LARA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A PLACIC
LTDA.

Rua
Engenheiro
Mário de
Gusmão,
160 – Sala
04

Maceió AL 5703500
0

CRISTIA
N
MARCUS.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A QUEIROZ
GALVÃO S/A.

Av. Rio
Branco, 156
– 30º Andar

Rio de
Janeiro

RJ 2004390
0

EDSON
BITTENC
OURT.

www.queir
ozgalvao.c
om.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A REYNOLD
LTDA.

Rua Dom
Pedro II,
504 - Centro

Piracicab
a

SP 1340039
0

ROBERT
O
ALVARE
Z.

www.const
rutorareyn
old.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A SALZANO
LTDA.

Rua Chaves
Batista, 377
– Cidade
Universitári
a

Recife PE 5074003
0

MARIA
AUXILIA
DORA
SALZAN
O.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A SHIMIZU DO
BRASIL LTDA.

Rua Treze
de Maio,
1633 – 8º

Andar –
Bela Vista

São
Paulo

SP 0132790
5

EMÍLIA
MIYABA
RA.

www.const
rutorashim
izu.com.br

http://www.marquise.com.br/
http://www.marquise.com.br/
http://www.marquise.com.br/
http://www.queirozgalvao.com.br/
http://www.queirozgalvao.com.br/
http://www.queirozgalvao.com.br/
http://www.construtorareynold.com.br/
http://www.construtorareynold.com.br/
http://www.construtorareynold.com.br/


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A TARJAB
LTDA.

Rua Fiação
da Saúde, 40 São

Paulo

SP 0414402
0

CARLOS
ALBERT
O/ TONIA

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A TEDESCO
LTDA.

Av. Plínio
Brasil
Milano,
1023

Poá RS 9052000
2

ELISA
ESCALO
NA DE
DIOS.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A TENDA
LTDA.

Avenida
Nossa
Senhora do
Carmo, 900
– Sion

Belo
Horizonte

MG 3033000
0

ANDRE
ARAGÃO
VIEIRA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A TS LTDA.

Rua Bento
de Andrade,
530 –
Jardim
Paulista

São
Paulo

SP 0450300
1

MARIA
APARECI
DA
BORGES
MARTINS
.

www.const
rutorats.co
m.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CONSTRUTOR
A VALE AZUL
LTDA.

Rua Isaura
Gamba
Vitorino,
673

Maringá PR 0870614
0

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

COSIL
CONSTRUÇÕE
S E
INCORPORAÇ
ÕES LTDA.(*)

Avenida
República
do Líbano,
1685

São
Paulo

SP 0450100
1

ELVIO O.
SILVA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CRISFER
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Rua Najib
Tanus
Gastin, 165
– Conjunto
11

São
Paulo

SP 0417317
0

ODILON
C. FILHO.

www.crisf
er.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

CRISTAL
CONSTRUÇÕE
S E
EMPREENDIM
ENTOS LTDA.

Rua T-27,
1132, Setor
Bueno

Goiânia
GO 7421503

0
ANTONIO
CARLOS
GOMES.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

DACAZA –
INCORPORAÇ
ÃO E
CONSTRUÇÃO
CIVIL

Avenida
Adalberto
Simão
Nader,
387/101

Vitória ES 2906637
0

ELAINE
VALENTI
M.

www.daca
za.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

DE FATO
ENGENHARIA
LTDA.(*)

Rua Chafic
Murad, 797
– 1º

Pavimento

Vitória ES 2905066
0

GINA
CARLA
ZAPE.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

DF
ENGENHARIA
LTDA.

Avenida
Brasil, 84 –
Conjuntos
601/602

Belo
Horizonte

MG 3014000
1

CYRO
FRANCO
JÚNIOR.

http://www.construtorats.com.br/
http://www.construtorats.com.br/
http://www.construtorats.com.br/
http://www.crisfer.com.br/
http://www.crisfer.com.br/
http://www.dacaza.com.br/
http://www.dacaza.com.br/


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

DP
ENGENHARIA
E
EMPREENDIM
ENTOS LTDA.

Rua
Pequetita,
145 – 7º

Andar –
Conj. 72

São
Paulo

SP 0455206
0

FRANCIS
CO A. DE
VASCON
CELOS
NETO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ELDORADO
MINAS
CONSTRUTOR
A E
EMPRENDIME
NTOS LTDA.

Rua
Diógenes de
Morais, No.
10 – Bairro
Cazeca

Uberlândi
a

MG 3840003
8

SÉRGIO
GUIMAR
ÃES
RESENDE
.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ENENGI –
EMPRESA
NACIONAL DE
ENGENHARIA
E
IMOBILIÁRIA
LTDA.

Avenida
Comendado
r Leão, 340

Maceió AL 5702500
0

MARCOS
HOLAND
A.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ENGESET –
ENGENHARIA
E SERVIÇOS
DE
TELEMÁTICA
S/A,
UBERLÂNDIA/
MG HEAD
OFFICE

Av. José
Andraus
Gassani,
4901

Uberlândi
a

MG 3840539
0

SÉRGIO
SCHWET
TER.

www.enge
set.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ERGPLAN –
COMÉRCIO,
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Rua XV de
Novembro,
948

Taubaté SP 1202000
0

CARLOS
EDUARD
O VIOLA.

www.ergpl
an.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

EVOLUÇÃO
EMPREENDIM
ENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
CONSTRUÇÕE
S

Avenida
Pedroso de
Morais,
1332

São
Paulo

SP 0542000
1

BASILIO
CHEDID
JAFET.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

FORMATO
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Rua
Gonçalves
Dias, 655

Curitiba
PR 8024034

0
CRISTIA
NI
EFFGEN.

formato@f
ormato-
construcoe
s.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

FORTENGE
ENGENHARIA
LTDA.

Avenida
Lavandisca,
465 2º

Andar -
Moema

São
Paulo

SP 0451501
0

RENATO
S. M. DE
OLIVEIR
A.

www.forte
nge.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

FORTES
ENGENHARIA
LTDA.

Av.
Maruipe,
2793

Vitória ES 2904523
1

RICARDO
ANTONIO
ABRAHÃ
O NETTO.

http://www.engeset.com.br/
http://www.engeset.com.br/
http://www.ergplan.com.br/
http://www.ergplan.com.br/
mailto:Formato@formato-construcoes.com.br
mailto:Formato@formato-construcoes.com.br
mailto:Formato@formato-construcoes.com.br
mailto:Formato@formato-construcoes.com.br
http://www.fortenge.com.br/
http://www.fortenge.com.br/


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

FRANTZ E
CORTEZ
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Avenida
Borges de
Medeiros,
1769

Santa
Maria

RS 9701509
0

ALEXAN
DRE S.
CORTEZ.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

FUAD RASSI
ENGENHARIA,
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA.

Rua 104,
No. 454, 6º

Andar, Setor
Sul

Goiânia
GO 7408330

0
KEYLA
GODIM
BORGES.

www.fuadr
assi.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

GUIMARÃES
CASTRO
ENGENHARIA
LTDA.

SCS Quadra
01, Bl. “L”
– Sala 212

Brasília DF 7000000
0

CESAR
AURELIO
/CRISTIN
A.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

H. GUEDES
ENGENHARIA
LTDA.

Rua Quatá,
930 – Vila
Olímpia

São
Paulo

SP 0454604
4

LÚCIA
MARTINS
.

www.hgue
des.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

HE
ENGENHARIA,
COMÉRCIO E
REPRESENTAÇ
ÕES LTDA.

Rua Dr.
Mário
Cardim, 440

São
Paulo

SP 0401900
0

MARCEL
O
MORETO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

HONDA
AUTOMÓVEIS
DO BRASIL
LTDA.(*)

Estrada
Municipal
Valêncio
Calegari,
777

Bairro
Nova
Veneza

SP 1317019
0

OSAMU
MORISHI
TA.

www.hond
a.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ICOMON
COMERCIAL E
CONSTRUTOR
A LTDA.

Rua
Vergueiro,
2949/13º/Gr.
131/132/133
– V.
Mariana

São
Paulo

SP 0401300
0

JOSUÉ
BORGES
FRANÇA.

www.icom
on.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

INTEGRAL
ENGENHARIA
LTDA.

Rua
Conselheiro
Tristão, 900
- Fátima

Fortaleza CE 6005010
0

CRISANT
O
FERREIR
A A.
FILHO.

www.integ
ral-
engenharia
.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

INTERTEL
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO
LTDA.

Rua
Vergueiro,
2949-13º

Andar/Gr.
134/135/V.
Mariana

São
Paulo

SP 0410130
0

JOSUÉ
BORGES
FRANÇA.

www.intert
el.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

IRMÃOS THÁ
S/A,
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
PERSONALIZA
ÇÃO

Avenida
Getúlio
Vargas, 881

Curitiba
PR 8023003

0
CLÁUDIO
VINÍCIUS
DA
SILVA.

tha@tha.co
m.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

J. BIANCHI
CONSTRUTOR
A LTDA.

Avenida
Vereador
Narciso
Yanque
Guimarães,
320

Mogi das
Cruzes

SP 0878000
0

NEWTON
BORINI.

http://www.fuadrassi.com.br/
http://www.fuadrassi.com.br/
http://www.hguedes.com.br/
http://www.hguedes.com.br/
http://www.honda.com.br/
http://www.honda.com.br/
http://www.icomon.com.br/
http://www.icomon.com.br/
http://www.integral-engenharia.com.br/
http://www.integral-engenharia.com.br/
http://www.integral-engenharia.com.br/
http://www.integral-engenharia.com.br/
http://www.intertel.com.br/
http://www.intertel.com.br/
mailto:Tha@tha.com.br
mailto:Tha@tha.com.br


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

J.E.
CONSTRUTOR
A LTDA.

Rua B, 27 –
Mini Parque
Industrial

Assis
Chateaub
riand

PR 8593500
0

JORGE
ENOMOT
O.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

J. SIMÕES
ENGENHARIA
LTDA.

Oswaldo
Cruz, 606

Fortaleza CE 6012515
0

ROBERT
O COSTA
LIMA.

www.jsim
oes.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

JMS
CONSTRUTOR
A LTDA.

Rua José de
Faro
Rollemberg,
455

Aracajú SE 4902002
0

JOSÉ
ANSELM
O SILVA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

JOTA ELE
CONSTRUÇÕE
S CIVIS
LTDA.(*)

Av.
Presidente
Tancredo
Neves, 2001
- Centro

Cascavel PR 8580426
0

JOACIR
LUIZ
FÉLIX.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

JWA
CONSTRUÇÃO
E COMÉRCIO
LTDA.

Rua
Alvarenga,
1651

São
Paulo

SP 0550900
3

FRANCIS
CA

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

L. PRIORI
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA.

Rua do
Futuro, 457

Recife PE 5205001
0

LUIZ
PRIORI
JR.

www.lprio
ri.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

LFM –
ENGENHARIA
DE OBRAS
LTDA.

Rua Mansur
Gales
Nasser, 21

Curitiba
PR 8251519

0
ANDERS
ON
ROGÉRIO
OLIVEIR
A.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

LORENGE
CONSTRUTOR
A E
INCORPORAD
ORA LTDA.

Rua João da
Cruz, 25 –
Ed. Trade
Poit

Praia do
Canto

ES 0000000
0

www.loren
ge.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

LORENTZ
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Rua
Fernando
Ferrari, 60

Santa
Rosa

RS 9890000
0

CLÁUDIA
MARES
SHERER
KUHN.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

MAZZINI
GOMES
CONSTRUTOR
A E
INCORPORAD
ORA

Av. N. S. da
Penha, 565
– Sala 1002
– Santa
Lúcia

Vitória ES 2905513
1

LUIZ
CLAUDIO
MAZZINI
GOMES.

www.mazz
inigomes.c
om.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

MENCASA S/A Rua
Vasconcelos
de Almeida,
6

São
Paulo

SP 0255601
0

PAULO
GOES
PARENTE
.

www.menc
asa.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

METRON
ENGENHARIA

Avenida
Leitão da
Silva, 1375

Vitória ES 2904591
5

JOVELIN
O
ULIANA.

www.metr
onengenha
ria.com.br

http://www.jsimoes.com.br/
http://www.jsimoes.com.br/
http://www.lpriori.com.br/
http://www.lpriori.com.br/
http://www.lorenge.com.br/
http://www.lorenge.com.br/
http://www.mazzinigomes.com.br/
http://www.mazzinigomes.com.br/
http://www.mazzinigomes.com.br/
http://www.mencasa.com.br/
http://www.mencasa.com.br/
http://www.metronengenharia.com.br/
http://www.metronengenharia.com.br/
http://www.metronengenharia.com.br/


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

MORAR
CONSTRUTOR
A E
INCORPORAD
ORA LTDA.

Av. Nossa
Senhora dos
Navegantes,
675 – Sl.
204

Vitória ES 2905690
0

NÍLTON

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

MOURA
DUBEUX
ENGENHARIA
LTDA.

Avenida Rio
Branco, 127

Recife PE 6434516
0

HOMERO
MOUTIN
HO.

www.mour
adubeux.co
m.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

MPD
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Alameda
Madeira, 53
Cj. 42

Barueri SP 0645401
0

ANDRÉ
BEZERRA
.

www,mpd
engenharia
.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

MSX
INTERNACION
AL DO BRASIL
LTDA.(*)

Rua São
Venceslau,
315/317

São
Paulo

SP 0425230
1

ELIE
ALBERT
MATALO
N.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PASTORE
ENGENHARIA
LTDA.

Rua
Almirante
Alexandrino
, 750

Belo
Horizonte

MG 3043002
0

ROBERT
O S.
PARADIZ
I.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PAVIBRAS
PAVIMENTAÇ
ÃO E OBRAS
LTDA.

Avenida Rio
Branco, 752
– Parque
ABC

Londrina PR 0000000
0

JOSÉ
CARLOS
TORRECI
LHAS.

www.pavi
bras.com.b
r

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PCL –
PROJETOS E
CONSULTORIA
LTDA.(*)

Avenida
Augusto
Maynard,
188 – 1º

Andar – São
José

Aracajú SE 4901538
0

ISRAEL
TRINDAD
E.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PDCA
ENGENHARIA
LTDA.

Rua
Rodolfho
Correa, 200

Uberlândi
a

MG 3840014
8

CÁSSIA
REGINA
MARTINS
.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PINTO DE
ALAMEDA
ENGENHARIA
SÃO PAULO
S/A

Rua
Haddock
Lobo, 585 –
6º Andar

São
Paulo

SP 0141400
1

DARCI
VILAS
BOAS C.
DO
PRADO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PINTO DE
ALMEIDA
ENGENHARIA
S/A

Rua Miguel
de Frias, 77
– 19º Andar

Niterói RJ 2422000
0

FÁTIMA
ELIAS
VIEGAS.

www.pinto
dealmeida.
com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PIRELLI
CABOS S/A –
DMTE/INSTAL
AÇÕES
(INSTALAÇÃO
“CLASSE G“)

Av.
Alexandre
de Gusmão,
397 – Vila
Homero
Thon

Santo
André

SP 0911090
0

CESAR
AUGUST
O
LUCCAS.

www.pirell
icabos.com
.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PRADO
ENGENHARIA
LTDA.

Avenida
Filinto
Muller,
1369 -

Cuiabá MT 7804531
0

GERALD
O
BIANCAR
DINI DO

www.prad
oengenhari
a.com.br

http://www.mouradubeux.com.br/
http://www.mouradubeux.com.br/
http://www.mouradubeux.com.br/
http://www.pavibras.com.br/
http://www.pavibras.com.br/
http://www.pavibras.com.br/
http://www.pintodealmeida.com.br/
http://www.pintodealmeida.com.br/
http://www.pintodealmeida.com.br/
http://www.pirellicabos.com.br/
http://www.pirellicabos.com.br/
http://www.pirellicabos.com.br/
http://www.pradoengenharia.com.br/
http://www.pradoengenharia.com.br/
http://www.pradoengenharia.com.br/


Quilombo PRADO.

Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PRÁXIS
ENGENHARIA
LTDA.

Avenida 07
de
Setembro,
1806 -
Centro

Manaus AM 6902012
0

TERCIO
MESQUIT
A.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PRECISÃO
ENGENHARIA
E
ARQUITETURA
LTDA.

Rua
Engenheiro
Fábio
Buschi, 300
– Bento
Carneiro

Vitória ES 2905067
0

www.preci
saoengenh
aria.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PRÓ
MILLENIUM
PARTICIPAÇÕ
ES E
EMPREENDIM
ENTOS LTDA.

Rua Ettore
Rangoni, 20

Guarujá SP 1141005
0

STELLA
REGINA
FORTI.

www.pro-
millenium.
com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PROBASE
EMPREENDIM
ENTOS LTDA.

Rua Gilda
Maria da
Silva, 401

Contage
m

MG 3231024
0

FERNAN
DA
LAGE.

www.prob
ase.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

PROJETEC
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Rua Luiz
Delfino, 33 -
Centro

Concordi
a

SC 8970000
0

MERI
BRANCO
BIAZUS.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

QUALIFIX
ELEMENTOS
DE FIXAÇÃO
LTDA.(*)

Rua Barão
de Cotegipe,
41

São
Bernardo
do
Campo

SP 0985139
0

ARACLID
ES
BARBOS
A
OLIVEIR
A
JUNIOR.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

QUANTUM
ENGENHARIA
LTDA.

Rua
Guararapes,
1838

São
Paulo

SP 0456100
4

ROSEMA
RY
FERREIR
A.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

R.D.
INCORPORAÇ
ÕES LTDA.

Rua Manoel
Arruda
Cavalcante,
110

João
Pessoa

PB 5803868
0

LAVANÉ
RIO
DUARTE
JR.

www.rdinc
orporacoes
.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

R. FREITAS
EMPREENDIM
ENTOS LTDA.

Avenida Rio
Branco, 86

Uberlândi
a

MG 0000000
0

RUBENS
DE
FREITAS
FILHO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

RCG –
ENGENHARIA
E
EMPREENDIM
ENTOS LTDA.

Rua Artur
Machado,
50 – 11º

Andar

Uberaba MG 3801002
0

SOLANG
E
APARECI
DA
DELALIB
ERA
MORAIS.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

REDEBRÁS
TELECOMUNI
CAÇÕES LTDA.

Rua Ponte
Castelo, 111

Cotia SP 8871087
5

CARLOS
ROBERT
O
GARCIA
OLIVEIR

http://www.precisaoengenharia.com.br/
http://www.precisaoengenharia.com.br/
http://www.precisaoengenharia.com.br/
http://www.pro-millenium.com.br/
http://www.pro-millenium.com.br/
http://www.pro-millenium.com.br/
http://www.probase.com.br/
http://www.probase.com.br/
http://www.rdincorporacoes.com.br/
http://www.rdincorporacoes.com.br/
http://www.rdincorporacoes.com.br/


A.

Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

REM
CONSTRUTOR
A LTDA.

Rua Airosa
Galvão, 29 São

Paulo

SP 0500207
0

ESDRAS
DE FARIA
JÚNIOR.

www.remc
onstrutora.
com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

RFM
COMERCIAL E
CONSTRUTOR
A S/A

Rua Ramos
Batista, 152
– 14º Andar

São
Paulo

SP 0455202
0

MÁRCIO
BOTANA
MORAES.

www.rfm.c
om.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

RICCI
ENGENHARIA
LTDA.

Rua Estados
Unidos, 73 São

Paulo

SP 0142701
0

SILVIO
GOMES.

www.ricci
engenharia
.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

RIO MASSA
ENGENHARIA
LTDA.

Avenida das
Américas,
5001- Sala
224

Rio de
Janeiro

RJ 2263100
4

ANA
CLAUDIA
MENEZE
S.

www.riom
assa.com.b
r

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

RKM
CONSTRUTOR
A LTDA.

Rua
Boaventura,
33 – São
Francisco

Belo
Horizonte

MG 3127002
0

RICARDO
ALFEU
PENA
GOMES.

www.rkmc
onstrutora.
com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

RS
CONSTRUTOR
A E
INCORPORAD
ORA

Av. Nossa
Sra. da
Penha, 714
– Conj.
1106/1115

Vitória ES 2905513
0

SIMONE
N. ALVIN
SILVA.

www.rscon
strutora.co
m.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

S.O. PONTES
TERRAPLENA
GEM E
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Rua
Benedito de
Oliveira
Pontes, 100

Cahoeira
Paulista

SP 1263000
0

CARLOS
EDUARD
O VIOLA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SANED –
SANEAMENTO
, EDIFICAÇÕES
E COMÉRCIO
LTDA.

Rua Manuel
da Nóbrega,
1506 -
Ibirapuera

São
Paulo

SP 0400100
5

MARCEL
O
MORETT
O.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SANTA
HELENA S.A. –
INCORPORAÇ
ÕES E
CONSTRUÇÕE
S.

Rua
Aristides
Novis, 123

Salvador
BA 4021063

0
MANOEL
MOREIR
A.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SAT
ENGENHARIA
E COMÉRCIO
LTDA.

Rua
Amadeu
Sangiovani,
756

Bauru SP 1704340
0

CLAUDIO
RANZANI
.

www.saten
genharia.c
om.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SELF
ENGENHARIA
E
EMPREENDIM
ENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.

Rua Pedro
Chaves
Barcelos,
1079 – Bela
Vista

Porto
Alegre

RS 9045001
0

ROQUE
LUIZ
SCHWAN.

www.self-
engenharia
.com.br

http://www.remconstrutora.com.br/
http://www.remconstrutora.com.br/
http://www.remconstrutora.com.br/
http://www.rfm.com.br/
http://www.rfm.com.br/
http://www.ricciengenharia.com.br/
http://www.ricciengenharia.com.br/
http://www.ricciengenharia.com.br/
http://www.riomassa.com.br/
http://www.riomassa.com.br/
http://www.riomassa.com.br/
http://www.rkmconstrutora.com.br/
http://www.rkmconstrutora.com.br/
http://www.rkmconstrutora.com.br/
http://www.rsconstrutora.com.br/
http://www.rsconstrutora.com.br/
http://www.rsconstrutora.com.br/
http://www.satengenharia.com.br/
http://www.satengenharia.com.br/
http://www.satengenharia.com.br/
http://www.self-engenharia.com.br/
http://www.self-engenharia.com.br/
http://www.self-engenharia.com.br/


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SÉRGIO
PORTO
ENGENHARIA
LTDA.

Avenida
Madre
Tereza, 313

São José
dos
Campos

SP 1224568
0

LUIS
ANTÔNIO
C.
SERRA.

www.sergi
oporto.com
.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SERGUS
CONSTRUÇÕE
S E COMÉRCIO
LTDA.

Alameda
Juruá, 477

Barueri SP 0645590
4

ADALBE
RTO
MAGINA.

www.sergu
s.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SERVENG
CIVILSAN S/A
EMPRESAS
ASSOCIADAS
DE
ENGENHARIA

Rodovia
Castelo
Branco, Km
32

Barueri SP 0642308
0

BLAS
BERMUD
EZ
CABRER
A.

www.serve
ng.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SERVENGE –
CIVILSAN S/A

Rua
Deputado
Vicente
Penido, 255

São
Paulo

SP 0206412
0

RITA
TORRES.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SICAL
INDÚSTRIA
S/A

Via Geraldo
Dias, Km
9,5 –
Barreiro de
Cima

Belo
Horizonte

MG 3016197
0

ROGÉRIO
ANTÔNIO
DA
SILVA
MATOS.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SIMÃO
EMPREENDIM
ENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.

Avenida
República
do Líbano,
584 -
Ibirapuera

São
Paulo

SP 0450200
0

CLAUDIO
EDUARD
O ALVES
SOARES.

www.sima
o.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SINCO
SOCIEDADE
INCORPORAD
ORA E
CONSTRUTOR
A LTDA.

Avenida
República
do Líbano,
192 –
Ibirapuera

São
Paulo

SP 0450200
0

ANTONIO
CARLOS
L.
SANCHE
Z.

www.sinco
-
construtora
.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SOUSA
ANDRADE
CONSTRUTOR
A E
INCORPORAD
ORA LTDA.

Rua
Dr.Olinto
Manso
Pereira, No.
531 – Setor
Sul

Goiânia
GO 7408306

0
IBSEN
ROSA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SOVEN &
NAHAS
CONSTRUTOR
A E
INCORPORAD
ORA LTDA.

Rua Dr.
Eduardo de
Souza
Aranha, 99
– Conj. 52

São
Paulo

SP 0000000
0

ELAINE
VIOTTO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

SPENCO
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕE
S LTDA.(*)

Rua
Funchal,
203 – 6º

Andar –
Vila
Olímpia

São
Paulo

SP 0455106
0

ROBERT
O
FERREIR
A DOS
SANTOS.

http://www.sergioporto.com.br/
http://www.sergioporto.com.br/
http://www.sergioporto.com.br/
http://www.sergus.com.br/
http://www.sergus.com.br/
http://www.serveng.com.br/
http://www.serveng.com.br/
http://www.simao.com.br/
http://www.simao.com.br/
http://www.sinco-construtora.com.br/
http://www.sinco-construtora.com.br/
http://www.sinco-construtora.com.br/
http://www.sinco-construtora.com.br/


Tipo Empresa Endereço Cidade Estado CEP RA
e-mail

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

TEIXEIRA
PINTO
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Avenida
Walter
Thaumaturg
o, 695

Taubaté SP 1203004
0

GUSTAV
O
MANTOV
ANI.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

UNIÃO
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Rua
Vereador
João Claro,
58

Aracajú SE 4907558
0

ROSEAN
E S. DE
CARVAL
HO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

V2
CONSTRUÇÕE
S LTDA.

Rua
Engenheiro
Mário de
Gusmão,
355

Maceió AL 5703500
0

RONALD
DE
VASCO
JÚNIOR.

www.v2co
nstrucoes.c
om.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

VAT
ENGENHARIA
E COMÉRCIO
LTDA.

Rua
Conselheiro
Antonio
Prado, 10-
43

Bauru SP 1701353
0

VALÉRIA www.vaten
genharia.c
om.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

VEGA
CONSTRUTOR
A LTDA.

Rua 139,
No. 194 –
Setor
Marista

Goiânia
GO 7417015

0
MÁRCIA
CAMILO.

www.vega
construtora
.com.br

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

VERTICON
ENGENHARIA
E
TECNOLOGIAS
DE
CONSTRUÇÃO
LTDA.

Avenida
Lavandisca,
465 1º

Andar –
Vila Helena

São
Paulo

SP 0000000
0

ALEXAN
DRE
SCOLA.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

VILLAGE
CONSTRUÇÕE
S LTDA.(*)

Av.
Presidente
Tancredo
Neves, 1077
– Alto
Alegre

Cascavel PR 8580426
0

JOSÉ
VIDAL
BOARET
TO.

Construção de
Edifícios e de
Engenharia Civil

ZAF
CONSTRUTOR
A LTDA.

Rua Ucaiari,
288 São

Paulo

SP 0546803
0

FIRMINO

http://www.v2construcoes.com.br/
http://www.v2construcoes.com.br/
http://www.v2construcoes.com.br/
http://www.vatengenharia.com.br/
http://www.vatengenharia.com.br/
http://www.vatengenharia.com.br/
http://www.vegaconstrutora.com.br/
http://www.vegaconstrutora.com.br/
http://www.vegaconstrutora.com.br/


Questionário de Pesquisa                - ANEXO II
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
Mestrado em Engenharia de Produção

Adalberto Aguiar Albuquerque

Esta Pesquisa tem como objetivo obter dados referentes à percepção de empresários, sobre os impactos da Gestão da Cadeia de Fornecimento
no desempenho das empresas de construção civil no Brasil, certificadas pelas normas ISO, bem com sua disposição de adotar conceitos desta

gestão em suas organizações. Seus resultados serão utilizados para uma Dissertação de Mestrado no PEP/UFRN e não haverá qualquer
referência não autorizada à empresa pesquisada. Um relatório executivo dos resultados totais será encaminhado a cada empresa pesquisada.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Gestão da Cadeia de Fornecimento é um conceito surgido
nos anos 90 na indústria de bens de consumo reunindo o
planejamento e gerenciamento de fornecedores e distribuidores
de uma empresa fabricante em um único foco de gestão. A
idéia de fundo é que a competição ocorreria agora entre cadeias
completas de fornecimento e não apenas entre fabricantes no
mercado de consumo.
Uma aplicação deste conceito na construção civil seria a
formação de cadeias integradas que iriam desde a indústria de
materiais de construção até a venda do imóvel, tendo  a
construtora o papel central de realizar a gestão de toda a cadeia
de fornecimento.

1.1 Na sua avaliação, quando o estabelecimento de contratos
preferenciais de longo prazo para a compra e o fornecimento de
materiais e serviços, se tornará decisivo para a competitividade
das construtoras?

Hoje Em 01
ano

Em 02
anos

Em 05
anos

Em 10 anos Nunca

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1.2 Na sua avaliação, quando o estabelecimento de contratos de
exclusividade com corretores se tornará decisivo para a
competitividade das construtoras no mercado?

Hoje Em 01
ano

Em 02
anos

Em 05
anos

Em 10 anos Nunca

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2 AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES POSSÍVEIS DE ACONTECER

CENÁRIO 1
Considere a seguinte situação que poderia acontecer: Um grupo
de três empresas de construção civil, acertou um contrato com uma
empresa especializada no fornecimento de mão de obra para
execução suas instalações gerais. A terceirização destes serviços
permitiu uma escala de atividades tal que propiciou à empresa
prestadora de serviços, a manutenção de sua equipe.

2.1 Como você avalia a viabilidade de um contrato comercial
como este?
Totalmente

inviável
Inviável Pode ser

viável ou
não

Viável Totalmente
viável

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2 Sua Empresa assinaria um contrato nos termos do acordado
acima?
Certamente

Sim
Provavel

mente
Sim

Talvez
Sim,

Talvez
Não

Provavel
mente
Não

Certamente
Não

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CENÁRIO 2
Considere a seguinte situação que poderia acontecer: Um grupo
de empresas fechou contrato com um fabricante de tubos e
conexões de PVC, para entregar os kits hidráulicos e sanitários já
montados e conforme projeto padronizado fornecido por elas.

2.3 Como você julga a viabilidade de uma ação como esta nas
empresas de construção civil?
Totalmente

inviável
Inviável Pode ser

viável ou
não

Viável Totalmente
viável

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4 Sua Empresa assinaria um contrato nos termos do acordado
acima?
Certamente

Sim
Provavel

mente
Sim

Talvez
Sim,

Talvez
Não

Provavel
mente
Não

Certamente
Não

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



CENÁRIO 3
Considere a seguinte situação que poderia acontecer:. Uma
grande construtora com vinte anos de experiência no mercado de
construção e mais de mil empregados, reconhecendo a importância
de seus fornecedores e subcontratados nos seus processos
construtivos, em alguns casos dá suporte técnico e financeiro para
que estes desenvolvam produtos e serviços de qualidade. Este
suporte pode significar desde a simples ajuda financeira para
implantar outras fábricas, até a formação de joint ventures com estes
fornecedores ou subcontratados, visando a melhor qualidade das
obras e a satisfação dos clientes.

2.5 Como você avalia a situação na realidade da construção
civil e no mercado brasileiro?
Totalmente

inviável
Inviável Pode ser

viável ou
não

Viável Totalmente
viável

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.6 Sua Empresa, dentro das possibilidades técnicas e
capacidade financeira, teria essa atitude com algum fornecedor
ou subcontratado?
Certamente

Sim
Provavel

mente
Sim

Talvez
Sim,

Talvez
Não

Provavel
mente
Não

Certamente
Não

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CENÁRIO 4
Considere a seguinte situação :. Algumas construtoras já
trabalham com o conceito de estoque monitorado pelo fornecedor,
ou reposição automática. Este se consiste num processo de
planejamento por meio do qual o fornecedor administra o fluxo de
produtos no sistema de manufatura ou de logística do cliente,
utilizando informações transmitidas pela Internet sobre a real saída
ou uso do produto.

2.7 Como você avalia a possibilidade de ocorrer esta situação
no mercado da construção civil brasileira?
Totalmente

inviável
Inviável Pode ser

viável ou
não

Viável Totalmente
viável

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.8 Sua empresa estaria disposta a investir na montagem de
uma estrutura de informática, que dê suporte a esta situação?
Certamente

Sim
Provavel

mente
Sim

Talvez
Sim,

Talvez
Não

Provavel
mente
Não

Certamente
Não

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CENÁRIO 5
Considere a seguinte situação que poderia acontecer:. Uma
grande empresa construtora reduziu sua base de fornecedores
preferenciais, de cerca de 200 (duzentos) para um pouco mais de 50
(cinqüenta), num período de 2 anos. Uma motivação para a
racionalização de fornecedores foi a percepção de que existe um
limite para o qual o gerenciamento destes relacionamentos se dá de
forma eficiente

2.9 Como você julga a viabilidade de uma ação como esta nas
empresas de construção civil brasileiras?
Totalmente

inviável
Inviável Pode ser

viável ou
não

Viável Totalmente
viável

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.10 Sua empresa estaria disposta a reduzir a base de seus
fornecedores?
Certamente

Sim
Provavel

mente
Sim

Talvez
Sim,

Talvez
Não

Provavel
mente
Não

Certamente
Não

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CENÁRIO 6
Considere a seguinte situação que poderia acontecer:. Uma
empresa de construção civil contrata seus fornecedores por um
período de um ano, informando sobre sua capacidade produtiva e
necessidades, desenvolvendo seus projetos com a participação
destes fornecedores e de alguns clientes (no caso serem pessoas
jurídicas, como hotéis, hospitais bancos, escolas, etc.).

2.11 Como você julga a viabilidade de uma ação como esta nas
empresas de construção civil?
Totalmente

inviável
Inviável Pode ser

viável ou
não

Viável Totalmente
viável

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.12 A sua empresa contrataria fornecedores de acordo com a
situação acima?
Certamente

Sim
Provavel

mente
Sim

Talvez
Sim,

Talvez
Não

Provavel
mente
Não

Certamente
Não

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



3 BENEFÍCIOS POTENCIAIS DA GESTÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO

Nos itens a seguir, como você avalia o grau de benefício potencial que pode trazer a adoção da Gestão da Cadeia de Fornecimento?

BENEFÍCIOS COM FORNECEDORES E MATERIAIS

3.1 Diminuir os estoques nas obras
Muito

grande
Grande Mais ou

Menos
Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3.2 Diminuir o risco da falta de materiais nas obras
Muito

grande
Grande Mais ou

Menos
Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3.3 Desenvolver materiais inovadores para as obras
Muito

grande
Grande Mais ou

Menos
Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

BENEFÍCIOS NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO

3.4 Reduzir os custos de produção das obras
Muito

grande
Grande Mais ou

Menos
Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3.5 Cumprir os prazos de execução das obras
Muito

grande
Grande Mais ou

Menos
Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3.6 Melhorar a qualidade do processo construtivo das obras
Muito

grande
Grande Mais ou

Menos
Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3.7 Obter maior flexibilidade no processo, permitindo alterações
de projeto das obras

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

BENEFÍCIOS COM CLIENTES E VENDAS

3.9 Aumentar a satisfação dos clientes da construtora
Muito

grande
Grande Mais ou

Menos
Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3.10 Aumentar o conhecimento sobre clientes e mercado
Muito

grande
Grande Mais ou

Menos
Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3.12 Melhorar o processo de vendas
Muito

grande
Grande Mais ou

Menos
Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3.13 Melhorar as definições sobre produtos devido a maior
informação sobre o mercado

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

BENEFÍCIOS GERAIS
3.14 Aumentar a competitividade da construtora

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3.15 Melhorar a administração do fluxo de caixa da construtora
devido à melhor programação de compras com o andamento da
obra

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequeno
benefício

Nenhum
beneficio

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



4 POSSÍVEIS DIFICULDADES NA GESTÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO

Considerando a realidade atual do mercado da construção civil, como você avalia cada um dos seguintes itens em termos de GRAU DE
DIFICULDADE, para a empresa gerenciar a sua Cadeia de Fornecimento?

DIFICULDADES COM FORNECEDORES

4.1 CONHECIMENTO DOS FORNECEDORES: Os fornecedores
de materiais e serviços na construção civil não conhecem, não
estão habituados ou não valorizam os conceitos e práticas da
gestão da cadeia de fornecimento

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.2 RELAÇÃO COM FORNECEDORES – Dificuldade em
desenvolver relações de confiança entre fornecedores e
empresas construtoras

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.3 BARREIRAS CULTURAIS NOS FORNECEDORES: Os
fornecedores de materias e serviços na construção civil tendem
a ser contrários às práticas e conceitos deste tipo de
gerenciamento

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.4 CONFIABILIDADE: Dificuldade em assegurar a entrega
rápida e pontual por parte dos fornecedores de materiais de
construção

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

DIFICULDADES COM CORRETORES/IMOBILÁRIAS

4.5 CONHECIMENTO DO PESSOAL DE VENDAS: Os
profissionais de vendas de imóveis e imobiliárias não
conhecem, não estão habituados ou não valorizam os conceitos
e práticas da gestão da cadeia de fornecimento

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.6 RELAÇÃO COM VENDAS - Dificuldade em desenvolver
relações de confiança entre fornecedores e empresas
construtoras e corretores/imobiliárias

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.7 BARREIRAS CULTURAIS NA VENDA: Os corretores e as
pessoas nas imobiliárias tendem a ser contrárias às práticas e
conceitos deste tipo de gerenciamento

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

DIFICULDADES NA CONSTRUTORA

4.8 FINANCEIRA - Os custos de implantação de uma estrutura
administrativa e necessidade de obtenção de recursos
financeiros adicionais

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.9 TECNOLOGIA: complexidade da tecnologia, necessidade de
adaptação e mudança dos sistemas informatizados da empresa

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.10 ADMINISTRATIVA: complexidade de gerenciamento da
cadeia em virtude dos muitos fornecedores, muitos corretores,
levando ao aumento da complexidade gerencial

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.11 RECURSOS HUMANOS: Necessidade de pessoal
qualificado para a implantação da gestão da cadeia de
fornecimento

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.12 BARREIRAS CULTURAIS: as pessoas na empresa não
estão acostumados ás práticas e conceitos deste tipo de
gerenciamento

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.13 INFRA-ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO: altos custos dos
serviços de comunicação e/ou transmissão de dados através da
internet, ou outro sistema de comunicação remota (Telemar,
Embratel, Provedores, etc.)

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



5 FATORES DE DECISÃO: ESCOLHA DE FORNECEDORES  E CANAIS DE VENDAS

5.1 Considerando que sua construtora adotasse uma estratégia de redução de fornecedores, em que grau os critérios abaixo
influenciariam sua decisão?

Critérios de escolha É fator
decisivo

Influenciaria
fortemente a

decisão

Influenciaria a
decisão

Influenciaria
pouco na
decisão

Não
influenciaria na

decisão

Sem opinião

Tradição do fornecedor

Relacionamento anterior com o fornecedor

Preços médios praticados no passado e no presente

Qualidade dos produtos ou serviços fornecidos

Condições de pagamento praticadas

Capacidade de entrega conforme o pedido

Capacidade de cumprir prazos de entrega

Assistência técnica pré-venda

Assistência técnica pós-venda

5.2 Considerando que sua construtora adotasse uma estratégia de redução de corretores, buscando estabelecer relações de
exclusividade, em que grau os critérios abaixo influenciariam sua decisão?

Critérios de escolha É fator
decisivo

Influenciaria
fortemente a

decisão

Influenciaria a
decisão

Influenciaria
pouco na
decisão

Não
influenciaria na

decisão

Sem opinião

Tradição do corretor/imobiliária

Relacionamento anterior com o corretor/imobiliária

Comissão de corretagem praticados até hoje

Qualificação do pessoal de vendas

Experiência comprovada no mercado

História de sucesso em atingir metas de vendas

Conhecimento especializado em segmentos de mercado



6 INFORMAÇÕES FINAIS

7.1 Qual o volume de obras médio em metros quadrados,
executado pela empresa simultaneamente num ano?

7.2 Há quantos anos a empresa atua no mercado local e/ou da
região :

7.3 A empresa possui filial?
Sim, em outra cidade do mesmo estado
Sim, em outro estado na mesma região
Sim, em outro estado e em outra região do país
Sim, em outros países
Não, a empresa não possui filiais

7.4-Qual a forma predominante de contratos praticada pela
empresa?

Contratos p/ incorporação
Contratos p/ administração
Contratos p/ empreitada global
Contratos de subempreitada
Outros



7.5-Em ordem de importância, quem são os principais clientes da empresa?

Clientes
Cliente mais
importante

Cliente
importante

Cliente pouco
importante

Cliente sem
importância

Pessoa física

Pessoa jurídica

Governos (Federal, Estaduais ou Municipal)

Outros

7.6-Em ordem de importância, quais são as principais modalidades construtivas da empresa?

Modalidades construtivas
A mais

importante
Importante Pouco

importante
Sem

importância

Imóveis residenciais em geral

Imóveis comerciais

Imóveis industriais

Obras públicas em geral

7.7-Considerando a resposta anterior, relacione as modalidades construtivas com o padrão de construção
mais praticados pela empresa?

Modalidades construtivas Alto padrão Médio padrão Baixo padrão

Imóveis residenciais em geral

Imóveis comerciais

Autorizo o uso das informações prestadas neste questionário:
[   ] inclusive com a referência à empresa
[   ] sem referência à empresa

Desejo obter cópia dos resultados da pesquisa:
[   ] via e-mail: _________________________@____________________________________
[   ] quero acessar um site para download do Relatório da Pesquisa e da respectiva Tese de
Mestrado

_______________________________________________________
Representante da Empresa



 Gráficos da Análise Descritiva    - ANEXO III
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Figura 1- Análise descritiva da consideração inicial sobre quando o estabelecimento de contratos de
longo prazo para a compra de materiais e serviços se tornará decisivo para a competitividade das
construtoras.
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Figura 2- Análise descritiva da consideração inicial sobre quando o estabelecimento de contratos de
exclusividade com corretores se tornará decisivo para a competitividade das construtoras.



Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)
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Figura 3- Análise descritiva da viabilidade do cenário 1(terceirização da execução das instalações).
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Figura 4- Análise descritiva da disposição de aplicação do cenário 1.
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Figura 5- Análise descritiva da viabilidade do cenário 2 (receber os kits de instalações montados do
fornecedor).
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Figura 6- Análise descritiva da disposição de aplicação do cenário 2.
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Figura 7- Análise descritiva da viabilidade do cenário 3 (empresa que auxilia os fornecedores a
certificarem produtos e serviços).
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Figura 8- Análise descritiva da disposição de aplicação do cenário 3.
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Figura 9- Análise descritiva da viabilidade do cenário 4 (construtora que trabalha com estoque
monitorado pelo fornecedor).
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Figura 10- Análise descritiva da disposição de aplicação do cenário 4.
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Figura 11 Análise descritiva da viabilidade do cenário 5 (empresa que reduziu sua base de
fornecedores).
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Figura 12- Análise descritiva da disposição de aplicação do cenário 5.
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Figura 13- Análise descritiva da viabilidade do cenário 6(empresa que contrata fornecedores por um
período de um ano, informando sobre sua capacidade e necessidades, desenvolvendo seus projetos com a
participação de fornecedores e alguns clientes).

Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)

CE6_212

P
er

ce
nt

 o
f o

bs

15,0%

5,0%

15,0%

40,0%

15,0%

5,0% 5,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 14- Análise descritiva da disposição de aplicação do cenário 6.
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Figura 15- Análise descritiva do benefício de diminuir estoques nas obras.
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Figura 16- Análise descritiva do benefício de diminuir o risco da falta de materiais nas obras.
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Figura 17- Análise descritiva do benefício de desenvolver materiais inovadores para as obras.
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Figura 18- Análise descritiva do benefício de reduzir os custos de produção das obras.
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Figura 19- Análise descritiva do benefício de cumprir os prazos de execução das obras.
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Figura 20- Análise descritiva do benefício de melhorar a qualidade do processo construtivo das obras.
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Figura 21- Análise descritiva do benefício de obter maior flexibilidade no processo, permitindo
alterações no projeto.
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Figura 22- Análise descritiva do benefício de aumentar a satisfação dos clientes da construtora.
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Figura 23- Análise descritiva do benefício de aumentar o conhecimento sobre clientes e mercado.
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Figura 24- Análise descritiva do benefício de melhorar o processo de vendas.
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Figura 25- Análise descritiva do benefício de melhorar as definições sobre produtos devido a maior
informação sobre o mercado.
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Figura 26- Análise descritiva do benefício de aumentar a competitividade da construtora.
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Figura 27- Análise descritiva do benefício de melhorar a administração do fluxo de caixa da
construtora.
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Figura 28- Análise descritiva da dificuldade de conhecimento dos fornecedores.
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Figura 29- Análise descritiva da dificuldade de relação com fornecedores.
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Figura 30- Análise descritiva da dificuldade de barreiras culturais nos fornecedores.
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Figura 31- Análise descritiva da dificuldade de confiabilidade.
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Figura 32- Análise descritiva da dificuldade de conhecimento do pessoal de vendas.
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Figura 33- Análise descritiva da dificuldade de relação com vendas.
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Figura 34- Análise descritiva da dificuldade de barreiras culturais na venda.
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Figura 35- Análise descritiva da dificuldade financeira.
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Figura 36- Análise descritiva da dificuldade com tecnologia.
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Figura 37- Análise descritiva da dificuldade administrativa.
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Figura 38- Análise descritiva da dificuldade com recursos humanos.
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Figura 39- Análise descritiva da dificuldade referente a barreiras culturais na empresa.
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Figura 40- Análise descritiva da dificuldade de infra-estrutura de comunicação.
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Figura 41- Fator de decisão: tradição do fornecedor.
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Figura 42- Fator de decisão: relacionamento anterior com o fornecedor.
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Figura 43- Fator de decisão: preços médios praticados no passado e no presente.
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Figura 44- Fator de decisão: qualidade dos produtos ou serviços fornecidos.
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Figura 45- Fator de decisão: condições de pagamento praticadas.
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Figura 46- Fator de decisão: capacidade de entrega conforme o pedido.



Histogram (tab_todos.STA 70v*20c)

FD_517

P
er

ce
nt

 o
f o

bs

5,0%

35,0%

60,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 47- Fator de decisão: capacidade de cumprir prazos de entrega.
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Figura 48- Fator de decisão: assistência técnica pré-venda.
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Figura 49- Fator de decisão: assistência técnica pós-venda.
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Figura 50- Fator de decisão: tradição do corretor/imobiliária.
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Figura 51- Fator de decisão: relacionamento anterior com o corretor/imobiliária.
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Figura 52- Fator de decisão: comissão de corretagem praticada até hoje.
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Figura 53- Fator de decisão: qualificação do pessoal de vendas.
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Figura 54- Fator de decisão: experiência comprovada no mercado.
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Figura 55- Fator de decisão: história de sucesso em atingir metas de vendas.
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Figura 56- Fator de decisão: conhecimento especializado em segmentos de mercado.
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