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RESUMO

A indústria da construção Civil  e Pesada segundo o IBGE nos últimos dez 
anos representou em média 5.5% do Produto Interno Bruto - PIB do País, tornando 
assim  um  dos  principais  setores  para  o  governo  na  alavanca  do  crescimento 
econômico, considerando a geração de empregos como um dos principais  fatores 
para o equilíbrio econômico.

As fantásticas mobilizações do Setor Construtivo do Exército Brasileiro, em 
função  da  demanda  atual  das  obras  de  infraestrutura  possibilitaram  o 
reaparelhamento  dos  Batalhões  de  Engenharia  de  Construção  e  um  emprego 
imediato dessas unidades em apoio aos programas da recuperação da infraestrutura 
rodoviária  nas  obras  a  cargo  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de 
Transportes - DNIT. Tal volume de obras fez surgir um questionamento: os setores 
de  logística  de  suprimentos  dos  Batalhões  de  Engenharia  de  Construção  estão 
preparados para atender a esta demanda por insumos, as aquisições estão sendo 
feitas da melhor  forma possível,  quais serão estes itens de consumo que geram 
maior impacto no custo das obras.

Dentro  deste  contexto,  esta  dissertação  foi  desenvolvida  com o  intuito  de 
pesquisar  junto  ao  Sistema  de  Construção  do  Exército  Brasileiro,  os  insumos 
básicos  utilizados  que  geram  o  maior  impacto  no  custo  final  das  obras  de 
infraestrutura rodoviária, e indicar que tipo procedimento logístico poderia ser dado a 
estes itens ou família de itens de forma a buscar uma possível redução no custo final  
de aquisição ou uma otimização de seu uso buscando um melhor aproveitamento no 
arranjo do estoque e sua distribuição no canteiro de obras.   

Palavras-chave: Logística; Suprimentos; Insumos; Planejamento; Aquisição. 



ABSTRACT

It is noteworthy that the construction industry has generated on average over 
the past ten years 5.5% of the Brazilian Gross Domestic Product according to the 
IBGE, which represents one of the most important governmental sectors in economic 
growth and job creation.

The current mobilization of Brazilian Army on Constructive Sector, never seen 
before, made possible the revamping of the Engineer Construction Battalions and 
has provided its immediate use in recovery support programs of road infrastructure 
under  DNIT  coordination.  This  volume  of  work  raised  a  question:  the  logistics 
supplies  sectors of  Engineering  Construction Battalions  are prepared absorb  this 
demand for inputs; acquisitions are being made on the best possible way, what are 
the consumption items that generate greater impact on the cost of works.

According  to  this  context,  this  dissertation  was  elaborated  to  explore  the 
Brazilian Army construction, using its Engineer Construction Battalions, perform road 
infrastructure works through agreements signed with DNIT. Trying to identify what are 
the inputs that generate the greatest impact on final cost of road infrastructure works, 
and indicate which logistic treatments could be adopted on these items or  family 
items in order to seek a reduction in the final cost of acquisition or an optimization its 
use looking for a better arrangement of stock on the construction site.

Keywords: Logistics Supply; Main Inputs; Planning and Acquirement.



1 INTRODUÇÃO

1.1  A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL.

Ao  longo  dos  anos  ocorreram  Importantes  alterações  no  cenário 

macroeconômico  com o advento da globalização da economia,  essas  alterações 

levaram a Indústria  da Construção  Civil  e  Pesada a  buscar novas  soluções em 

tecnologia da informação e tecnologia logística, para elevar a produtividade no setor 

em  geral,  esses  fatos  fizeram  emergir  as  limitações  impostas  pela  falta  de 

planejamento logístico que ressalta este ultimo como um dos principais fatores que 

impedem que as empresas se tornem eficaz na conclusão de seus projetos.

A  Indústria  da  Construção  Civil  é  um  dos  setores  dentro  do  panorama 

econômico brasileiro que representa uma fundamental importância para a economia 

quando se trata da composição do PIB nacional. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE este setor da economia produtiva representou em 

média nos últimos dez anos 5,5% do PIB total do País. Considerando as crescentes 

perspectivas de investimento no setor, alavancadas pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC do Governo Federal que é da ordem de R$ 656,5 bilhões sendo 

que R$ 91,5 bilhões aplicados somente no setor de infra-estrutura segundo o próprio 

IBGE.   

Neste contexto cabe citar que a indústria da construção, segundo (VIEIRA, 

2006),  é subdivida  em três  sub-setores;  edificações,  construção pesada,  energia, 

telecomunicação e saneamento e montagem industrial.   

Cabe  ressaltar  que  o  sub-setor  de  Construção  Pesada,  segundo  o 

Departamento  da  Indústria  da  Construção  –  DECONCIC/FIESP,  dentre  os  sub-

setores  básicos  da  construção,  é  o  que  apresenta  a  menor  diferença  de 

produtividade  em comparação  aos  países  do  primeiro  mundo.  Com esse  apelo, 

alguns  acadêmicos  como  o  professor  Hélio  Flávio  Vieira,  pesquisador  da 



FURB/UNIVALI ressalta em seus artigos publicados a importância da implantação de 

políticas de Supply Chain Management no Gerenciamento da Cadeia de Suprimento 

nos canteiros de obra de forma a enfrentar a possível concorrência de empresas 

multinacionais do setor no mercado interno.

Segundo (SCHEER, Sérgio. et all), em seu artigo publicado no III SIBRAGEC, 

ressalta  a  importância   de  se  fazer  investimentos  no  setor  de  tecnologia  da 

informação voltado para soluções de gerenciamento da cadeia de suprimentos na 

construção civil, como por exemplo a criação de portais de negócios modelos de 

comércio  eletrônico  como o  chamado B2B –  Business  to  Business que  trata do 

comercio direto entre empresas sem a necessidade de intermediários, possibilitando 

uma aquisição dos insumos de forma até centralizada, criando assim uma melhor 

condição de barganha contra os principais ou mais significativos insumos para o 

setor.

 As soluções propostas e estudadas para o subsetor da construção pesada 

esbarram principalmente em mercados fortemente oligopolizados como a indústria 

do  cimento,  de  distribuidores  derivados  de  petróleo  e  de  matérias  advindos  da 

extração mineral como areia e brita, sem que seja considerada a guerra fiscal entre 

os estados da federação que acarretam em muitas das vezes atrasos na entrega de 

matéria  prima.  O  apanhado  desses  fatos  reforça  necessidade  do  setor  de 

Construção do Exército Brasileiro de procurar  através do gerenciamento logístico 

soluções  ótimas  para  a  aquisição  dos  insumos,  bem  como  a  armazenagem  e 

distribuição, buscando assim uma melhor integração da sua cadeia produtiva.

1.2   OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO.

A presente dissertação tem como objetivo estudar as atividades voltadas para 

o gerenciamento da cadeia de suprimentos, principalmente no que diz respeito à 

identificação dos principais insumos e na sua relação com o volume e o custo de 

aquisição destes pelo Sistema de Construção Civil Pesada do Exército Brasileiro no 

âmbito dos Batalhões de Engenharia de Construção através de analises da curva 

ABC destes itens .



Objetiva ainda identificar as melhores práticas existentes para a aquisição e 

distribuição destes itens pelo sistema construtivo do Exército Brasileiro quando de 

sua  aplicação  nas  obras  de infra-estrutura rodoviária,  procurando demonstrar  as 

possibilidades do emprego dos conceitos de Logística no gerenciamento da cadeia 

produtiva.

Buscar identificar e apontar caso haja, possíveis deficiências/inconsistências 

encontradas durante a pesquisa efetuada no SIAFI1, durante a validação dos dados 

da pesquisa. 

1.3   RELEVÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA.

A indústria da construção civil no panorama econômico nacional configura-se 

como  um  dos  setores  que  representa  uma  fundamental  importância  para  a 

economia, e cada vez mais se percebe o envolvimento do sistema construtivo do 

Exército  Brasileiro  quando o tema é  tratado  no  contexto  da  composição  do PIB 

nacional, pois segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE este 

setor da economia produtiva representou em média algo em torno de 5,5% a 7,5% 

do PIB total do País. 

Considerando  as  crescentes  perspectivas  de  investimento  no  setor, 

alavancadas agora pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo 

Federal  que é da  ordem de  R$ 656,5 bilhões  sendo  R$ 91,5  bilhões  aplicados 

somente no setor de infra-estrutura, segundo o próprio IBGE. Caracteriza-se assim a 

importância deste seguimento da indústria produtiva para a economia nacional como 

um todo.   

A Indústria da construção civil segmentada para o sub-setor da Construção 

Civil  Pesada  é  a  responsável  por  boa  parcela  dessa  média  do  PIB  nacional  

desconsiderando  o  incremento  que  gera  na  indústria  de  extração  mineral  e  de 

transformação, segundo o IBGE. Devido ao seu significativo tamanho e o aporte de 

1 SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, desenvolvido pelo SERPRO em 
conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, implantando-o em janeiro de 1987, para suprir o Governo 
Federal de um instrumento moderno e eficaz no controle e acompanhamento dos gastos públicos.



capital aplicado nas obras deste sub-setor, o segmento tem uma alta concentração 

de empresas de grande porte, apresentando assim um quadro menos heterogêneo 

que no Sub-setor edificações. 

Esta breve exposição de motivos , ressalta a importância do estudo, pois ao 

término irá fornece subsídios básicos para a Diretoria de Obras de Cooperação -  

DOC, aprofundar mais detalhadamente seus trabalhos voltados para a análise de 

impacto  sobre  o  custo  de  aquisição  dos  principais  insumos  utilizados  pelos 

Batalhões  de  Engenharia  de  Construção  nas  obras  de  infra-estrutura  sobre  o 

orçamento final das obras (custo real final). 

Cabe ressaltar ainda que as atividades dos Batalhões de Eng. de Construção 

do Exército tem agora a seu favor o substitutivo ao projeto de LEI N° 1.658, DE 

2007, que entrou em vigor em 20 de outubro de 2009,  garantindo que pelo menos 

2,5% (dois e meio por cento) da execução orçamentária e financeira de obras do 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) constantes na Lei  

Orçamentária  Anual  (LOA)  sejam  realizadas  pelos  Batalhões  de  Engenharia  do 

Exército, garantindo assim continuidade dos projetos de modernização do setor e 

treinamento dos quadros profissionais do setor construtivo do Exército Brasileiro.

1.4   ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

No  primeiro  capítulo  desta  dissertação  é  feita  uma  breve  introdução  do 

assunto a ser tratado, bem como uma apresentação do objetivo e a justificativa  do 

trabalho e os Itens relevantes para estudo.

No  segundo  capítulo  é  feita  a  apresentação  da  estrutura  do  Sistema  de 

Engenharia de Construção do Exército Brasileiro bem como o seu contexto histórico 

desde a sua criação até os dias de hoje. São citados também as grandes obras de 

infraestrutura na qual os Batalhões de Engenharia de Construção estão envolvidos e 

suas especialidades.

No Terceiro capitulo,  apresenta-se  uma  visão  geral  sobre  logística, e suas 



aplicações  para  industria  da  construção  civil,  bem  como  os  conceitos  de 

armazenagem, variação dos tipos de insumos usados nas obras de infraestrutura 

rodoviária, os suprimentos e distribuição  física.

No quarto capitulo, é apresentado o método de pesquisa utilizado, iniciando 

pela caracterização do problema, explicação do método de pesquisa propriamente 

dita,  estudos  de  casos  abordados  para  o  levantamento  dos  principais  itens  de 

consumo  nas  obras  de  infra-estrutura  rodoviária  e  a  estratégia  de  análise  e  os 

mecanismos adotados para validação dos resultados

No  quinto  capitulo,  é  feita  a  análise  do  estudo  de  caso  adotando  a 

metodologia da análise da Curva de Pareto conforme descrito no capitulo 4, são 

analisados dois estudos de casos reais onde são descritos os locais e o tipo de obra 

executada. onde é feito todo o levantamento dos insumos mais significativos para a 

validação do estudo.

No  sexto capitulo, é feita a apresentação dos resultados obtidos na aplicação 

da metodologia de análise da curva ABC de consumo dos itens identificados, já com 

a definição da família de itens mais significativos para o estudo. É efetuada também 

uma  validação  dos  resultados  obtidos  no  capitulo  5  através  na  analise  dos 

lançamentos efetuados no SIAFI por todas as unidades do sistema de construção do 

Exército, procurando validar assim os dados obtidos nos estudos de caso.

No sétimo capitulo, são feitas as conclusões finais do estudo, bem como as 

orientações para estudo futuros que surgirão devido as necessidades de otimização 

da cadeia de suprimentos do Sistema Construtivo do Exército, caso venha a ser 

posto em prática as orientações para as ações de aquisição dos insumos básicos 

tratados neste trabalho.

.



2    O SISTEMA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO EXÉRCITO 
BRASILEIRO

2.1  HISTÓRICOS  DA  CRIAÇÃO  DO  SISTEMA  DE  ENGENHARIA  DE 

CONSTRUÇÃO DO EXÉRCITO.

A Origem histórica da Arma da Engenharia remonta ao exercito Português dos 

anos  do  Brasil  colônia.  No  início,  os  trabalhos  da  Engenharia  militar  eram 

estritamente ligado à necessidade da guerra de sítio, sendo assim a tarefa principal 

era a realização de  obras de fortificações,  atrelado  a essas obras,  advinham os 

demais serviços como as obras civis, edifícios, aquedutos, estradas, pontes, etc. que 

serviriam  de  apoio.  Nesta  época  segundo,  (ESTIGARRÍBIA,  P.P.C.  Cel  R/1  de 

Engenharia, 2001) “o Engenheiro era mais "doutor" do que soldado”, pois tinha como 

foco importância técnica do engenheiro militar diante das características de soldado 

combatente que deveria ter.

No entanto com o advento da vinda da família real portuguesa para o Brasil, 

fugindo das tropas de Napoleão que impuseram a época o bloqueio continental em 

toda Europa, tais fatos demostraram que a costa da colônia que passara a abrigar a 

família  real  tinha  a  necessidade  as  fortificações  que  aqui  existiam  fossem 

reforçadas, estando estas nos melhores pontos estratégicos em nosso litoral e nas 

mais  distantes  fronteiras  terrestres  com  o  objetivo  de  garantir  a  segurança  e 

integridade da colônia.  Para isso,  os melhores nomes da Engenharia Portuguesa 

foram convocados,  formando-se  sob a  orientação  desses homens o  embrião  da 

Engenharia Militar em solo brasileiro, da natureza do seu trabalho, surgiu o símbolo 

da Arma, o "castelo".

Mas  só  em  fevereiro  de  1884,  são  criadas  as  7ª  e  8ª  Companhias  de 

Engenheiros. Em 23 de fevereiro de 1889, com a troca de denominação para 1° 

Batalhão  de  Engenheiros,  a  quatro  Companhias,  ficando  esta  denominação 

estabelecida de acordo com a (Ordem do Dia do Exército n° 2.203, de 3 de outubro 



de 1888) que, em conseqüência, eram desligadas (da Ala Direita e, já agora o 1°  

Batalhão de Engenheiros as 3ª, 4ª e 6ª Companhias, que passam a constituir o 2º 

Batalhão de Engenheiros. 

 No século XIX, a Engenharia Militar atuava em conjunto com as orientações 

do  Governo  em  prol  da  segurança  interna  e  do  desenvolvimento  das  regiões 

carentes nos locais mais remotos do pais. Em alguns artigos sobre História Militar, 

Segundo (Kimmel. T. Macedo  Gen.Bda(RRm)), podemos ressaltar que em 1880, a 

Lei  Federal  n°  2.911,  de  21  de  setembro,  já  previa  o  emprego  da  arma  de 

Engenharia na construção de estradas de ferro, de linhas telegráficas estratégicas e 

outros trabalhos de engenharia pertencentes ao Estado.

Em 1901,  o 2° Batalhão de Engenharia (mais  tarde denominado batalhão 

Ferroviário) recebe a missão de construir uma estrada de ferro, ligando o Noroeste 

Paranaense  a  Mato  Grosso.  Após um ano de  trabalho,  termina  a  tarefa  e  logo 

recebe outra: "construir os aquartelamentos e residências da Vila Militar no Rio de 

Janeiro". 

     Após  o  sucesso  do  emprego  dos  Batalhões  de  Engenharia  em  suas 

diversas obras são criados novos Batalhões de Engenharia, que vão trabalhar em 

mais uma centena de obras, tornando realidade vários ramais ferroviários, estradas 

de rodagem e imponentes obras de arte, sendo algumas as maiores e mais altas da 

América do Sul.   Buscando uma nova reestruturação em função do aumento  da 

demanda nas obras. 

Em 1955, nasce em João Pessoa/PB, o 1° Grupamento de Engenharia de 

Construção, enquadrando quatro Batalhões atualmente sediados em: 1° Batalhão de 

Engenharia de Construção (Caicó/RN), 2° Batalhão de Engenharia de Construção 

(Teresina/PI), 3° Batalhão de Engenharia de Construção (Picos/PI) e 4° Batalhão de 

Engenharia  de  Construção  (Barreiras/BA),  conforme  descreve  em  seu  artigo 

ESTIGARRÍBIA, P.P.C. Cel R/1 de Engenharia, 2001), demonstrando o quanto foi 

difícil a adaptação dos primeiros tempos dos Oficiais e Praças, oriundos da Região 

Centro-Sul, pois estes estranhavam muito a região e as suas particularidades. 



Em 1970 quinze anos após a criação do primeiro grupamento é criado o 2° 

Grupamento de Engenharia de Construção sediado em Manaus, buscando agora a 

integração da região norte do Brasil, enquadrando também 4 Batalhões sendo eles: 

5º  Batalhão  de  Engenharia  de  Construção  (Porto  Velho/RO),  6º  Batalhão  de 

Engenharia  de  Construção  (Boa  Vista/RR),  7º  Batalhão  de  Engenharia  de 

Construção  (Rio  Branco/AC),  8º  Batalhão  de  Engenharia  de  Construção 

(Santarém/PA) e a 21ª Companhia de Engenharia de Construção (São Gabriel da 

Cachoeira/AM).

 Atualmente, o Sistema de Engenharia de Construção Pesada no âmbito do 

Exército Brasileiro conta com dois Grupamentos de Engenharia de Construção, onze 

Batalhões e uma Cia de Engenharia de Construção, todos trabalhando em prol da 

segurança e do desenvolvimento do País.

2.2   ESTRUTURA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO NO EXÉRCITO BRASILEIRO. 

O  Sistema  de  Construção  do  Exército  Brasileiro  é  composto  pelo 

Departamento de Engenharia e  Construção  (DEC),  órgão de Direção Setorial  do 

Exército Brasileiro e tem como missão  planejar,  orientar,  coordenar e controlar a 

realização de obras de engenharia essenciais à operacionalidade e o apoio à família 

militar  do  Exército,  cooperar  com o  desenvolvimento  nacional  e  supervisionar  a 

administração do patrimônio imobiliário da União jurisdicionado ao Exército.  



Fig. 2.1 – Organograma do Sistema de Engenharia do Exercito Brasileiro.

O sistema e composto ainda por  três diretorias sendo elas:  a Diretoria de 

Obras  Militares  (DOM),  órgão  de  apoio  técnico-normativo  incumbido  de 

superintender   as   atividades  de   construção,   ampliação,  reforma,  adaptação, 

reparação,  restauração,  conservação,  demolição  e  remoção  de instalações, 

relacionadas a obras militares. 

A Diretoria  de  Obras  de  Cooperação  (DOC)  sendo o órgão responsável 

pelo apoio  técnico-normativo  incumbido  de  superintender  a  execução  de  obras 

públicas   de   infra-estrutura  pelas  Organizações  Militares  de  Engenharia  de 

Construção, realizadas em cooperação  com  outros  órgãos,  mediante  celebração 

de  convênios  e  outras parcerias,  visando  ao  adestramento  da  tropa  e  ao  

preparo  do  equipamento  do território. 

A Diretoria  de  Patrimônio  (DPatr)   é   uma   Diretoria   a   que   compete 

superintender  a  Gestão  Patrimonial  dos  Bens  Imóveis  da  União  jurisdicionados 

ao Comando do Exército ou por ele administrados e ainda dois Grupamentos de 

Engenharia de Construção que são diretamente subordinados aos seus respectivos 

comandos militares de área e destinam-se a dentro da cadeia de comando do DEC 

a comandar,  controlar,  coordenar e supervisionar as atividades dos batalhões de 

engenharia de construção a eles subordinados. 

Além de suas missões clássicas de apoio ao combate em situação de conflito, 

atua  em  época  de  paz  como  colaborador  e  executor  de  obras  na  solução  de 

problemas de infra-estrutura do desenvolvimento nacional.

De forma a materializar a localização das Unidades Militares a figura a seguir  

contempla uma visualização de todo sistema disposto no território nacional conforme 

é mostrado a seguir:



FIG. 2.2 – Disposição das Organizações Militares de Engenharia de Construção. 

2.3  ESPECIALIDADES E PRINCIPAIS OBRAS EXECUTADAS. 

De forma a acelerar obras de infra-estrutura, atuando em locais ou condições 

que não interessam a construtoras privadas ou, ainda, buscando resolver processos 

licitatórios que estavam com embargos na justiça, o governo, por vezes, recorreu ao 

Exército mais especificamente ao Sistema de Engenharia do Exercito Brasileiro para 

atuar de forma emergencial retomando os projetos parados e ou abandonados pela 

iniciativa privada.  

O Sistema de Engenharia do Exercito tem atuado com maior intensidade nas 

obras que estão a cargo do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento),  do 

Governo  Federal,  e  sob  supervisão  do  DNIT  (Departamento  Nacional  de 



Infraestrutura em Transportes), nos últimos três anos, o faturamento do Exército com 

obras cresceu de R$ 40 milhões para cerca de R$ 400 milhões anuais. 

Ao repassar obras para o Exército, o governo tem diversas vantagens, como 

a eliminação de etapas burocráticas, incluindo ausência da necessidade de licitação, 

e custos menores, pois a folha de pagamento dos militares já faz parte dos gastos 

de governo. Esses trabalhos, que incluem construção de estradas, de ferrovias, de 

pontes, de viadutos, de túneis, de aeroportos, de instalações portuárias, de açudes, 

de  poços  artesianos,  de  tubulações  de  água  e  esgotos  e  mapeamentos  e 

demarcação de áreas, estão definidos na Lei Complementar Nº 97, de 09 de junho 

de  1999,  que  regulamenta  a  cooperação  das  Forças  Armadas  com  o 

desenvolvimento nacional e defesa civil.

2.4 PRINCIPAIS  OBRAS  A  CARGO  DO  SISTEMA  DE  ENGENHARIA  DE 

CONSTRUÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO.

De forma a apresentar as obras realizadas e em andamento no âmbito do 

Sistema  de  Construção  do  Exército  Brasileiro  segue  uma  breve  amostra 

documentada através de figuras destas atividades atualmente desempenhadas.   

 1° Batalhão de Engenharia de Construção (Caicó/RN)

Fig. 2.3 - O 1º Batalhão de Engenharia de Construção, Batalhão Seridó,  duplicação e 
restauração de 46,2 Km da rodovia BR 101, trecho Touros - divisa RN/PB.



Fig. 2.4 - Aeroporto Gonçalo - O 1º Batalhão de Engenharia de Construção, Batalhão Seridó, 
efetuou a construção do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante/RN.

 2° Batalhão de Engenharia de Construção (Teresina – PI)

Fig 2.5 - Rodovia BR-101, sub-trecho Entr. PB-025 (p/Lucena) - Divisa PB/PE, com uma 
extensão de 54,90km, contempla a restauração da pista existente e a duplicação 
para adequação da capacidade. 



Fig  2.6  -  Implantação  das  obras  de  2.080m do  Canal  de  Aproximação  à 
Estação de Bombeamento EBI-01 e da Barragem de Tucutu (eixo 
norte) do projeto de Integração do Rio São Francisco com as bacias 
hidrográficas do Nordeste Setentrional.

 3° Batalhão de Engenharia de Construção (Picos/PI)

Fig. 2.7 - Duplicação e restauração de 41,5 Km da rodovia BR 101, trecho divisa PB/PE 
Igarassú-PE.



Fig. 2.8 - O 3º Batalhão de Engenharia de Construção (3º BE Cnst.)  Construção de açudes em 
sua região.

4° Batalhão de Engenharia de Construção (Barreiras/BA)

Fig. 2.9 - Obras de duplicação da BR-101/Nordeste.



Fig. 2.10 - A pavimentação do acesso à cidade de formosa do rio Preto/PA em TSD, numa 
extensão de 1.280m, beneficiando e desenvolvendo a economia local, além de 
adestrar o quadro de pessoal do EB.

Fig. 2.11 - Construção das pontes sobre os Córregos Miroró e Alminha, situadas no acesso da 
rodovia estadual GO-118



Fig. 2.12 - Restauração da BR-234 para melhoria da trafegabilidade no local. Os serviços 
principais são CBUQ e MRF numa extensão de 137,9 Km.

 7º Batalhão de Engenharia de Construção (Rio Branco/AC)

Fig.2.13 - Restauração da BR-319. 



 6º Batalhão de Engenharia de Construção (Boa Vista/RR)

Fig.2.14 - Melhoramento e Pavimentação da BR-319/AM Lote C (BR-319 - LOTE C)

Fig.2.15 - Construção da Ponte sobre o Rio ITACUTU e ARRAIA em Roraima.

 5º Batalhão de Engenharia de Construção (Porto Velho/RO)

Fig.2.16 - RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA BR 319



Fig.2.17 - RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA BR 319

Os Batalhões de Engenharia de Construção executam as mais diversas obras no 

setor de infra-estrutura sejam elas rodoviárias ou não, entretanto o maior cliente do 

Sistema é o DNIT que emprega quase que totalmente os recursos disponíveis do 

Sistema  de  Construção  do  Exército  sendo  responsável  por  mais  de  80%  do 

faturamento  do  Sistema  de  Construção  como  um  todo,  mostrando  assim  a 

necessidade de um melhor preparo para o atendimento deste órgão governamental. 

No quadro abaixo pode ser verificado tal afirmação extraída e adaptada da matéria 

publicada na revista exame tendo como fonte a própria DOC.

Órgão Valor (R$ milhões) % Empregado

DNIT 812,403 81,52%

INFRAERO 123,36 12,38%

Min. Integração 7,137 0,72%
Min. das Cidades 1,5 0,15%

Codevasf 4 0,40%

PM Porto Velho / RO 3,835 0,38%

PM Araguari / MG 4,999 0,50%

Bovesa 6,7 0,67%

Suframa 10,925 1,10%

GOV DF / GOV MG 8,75 0,88%

DER/PR 8,737 0,88%

GOV Amazonas 4,241 0,43%

Total empenhado 996,587

Fonte:  Diretoria de Obras de Cooperação do Exército

Total empenhado por órgão ao Sist. de Constr. do Exército Brasileiro

   

Planilha 2.1 Relação dos valores empenhados pelo Setor de Construção do 

Exercito Brasileiro em relação aos órgão contratantes.



3   A LOGÍSTICA APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA.

O  objetivo  deste  capítulo  é  descrever  o  processo  de  gestão  da  logística 

voltada  para  a  indústria  da  construção  civil,  com  foco  na  construção  pesada, 

procurando citar novas visões, métodos e ferramentas de gestão. Estes aspectos 

são abordados para a gestão da logística de suprimentos, da logística de canteiro 

visando a questão da aquisição de matérias primas para o setor.

Adota-se  aqui  esta  subdivisão  apenas  por  uma  questão  didática  pois,  na 

prática,  a  gestão  da  logística  de  suprimentos  e  de  canteiro  deve  acontecer  de 

maneira integrada e cada ferramenta deve sempre cumprir uma função de melhoria 

sistêmica.

Vale ressaltar que,  dentro do universo de atribuições da logística,  por uma 

questão de delimitação de escopo deste trabalho, procurou-se estudar os métodos, 

visões e ferramentas voltadas para a gestão  da logística aplicada aos  fluxos  de 

materiais  e  fluxos  de  informações a  eles  associados,  não  se  aprofundando nos 

aspectos relacionados ao provimento e à gestão dos recursos humanos para as 

obras, bem como a possível delimitação de fornecedores.

3.1 CONCEITOS DE LOGÍSTICA APLICADA.

O  termo  “logística”  tem  varias  definições  técnicas  elaboradas  pelos 

estudiosos  no  assunto,  bem  como  pode-se  encontrar  também  algumas  nos 

dicionários.  Das  definições  formais  encontradas,  entre  tantas  outras,  temos:  “a 

logística vem do francês logistique; é a parte da arte militar relativa ao planejamento, 

transporte e suprimento de tropas em operações; denominação dada pelos gregos à 

arte de calcular ou aritmética aplicada” (SLACK et al., 2002).

Segundo  (CARVALHO,  2002),  por  definição  do  Council  of  Supply  Chain 

Management Professionals, "Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de 

Abastecimento  que  planeja,  implementa  e  controla  o  fluxo  e  armazenamento 

eficiente  e  econômico  de  matérias-primas,  materiais  semi-acabados  e  produtos 



acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes" .

Pode-se  ainda  citar  uma  definição  mais  abrangentes  como  descrita  por 

(Ballou, 2006), que define: “a logística envolve todas as operações relacionadas com 

planejamento  e  controle  de  produção,  movimentação  de  materiais,  embalagem, 

armazenagem  e  expedição,  distribuição  física,   transporte   e   sistemas   de 

comunicação  que,  realizadas  de  modo  sincronizado,  podem  fazer  com  que  as 

empresas  agreguem  valor  aos  serviços  oferecidos  aos  clientes  e  também 

oferecendo um diferencial competitivo perante a concorrência”. 

Seguindo a idéia das definições quando é traçado um paralelo da aplicação 

atual da logística com a sua definição formal, ou seja, com o processo sistêmico de 

controlar e administrar os benefícios produzidos como por exemplo na indústria de 

manufatura,  onde  pode-se  observar  que  houve  um  avanço  considerável  na 

aplicação  dos  conceitos.  O estudo  da  logística  bem como  a  sua  aplicação  que 

evoluiu em muitas outras áreas, tornando-se uma ferramenta indispensável para os 

administradores, ultrapassando muitas fronteiras, possuindo hoje, uma ampla área 

de atuação e de abrangência, nos mais diversos sistemas produtivos e empresariais. 

Toda essa evolução e as mais variadas formas de aplicação dos conceitos 

pelos profissionais da área de logística motivaram os pesquisadores a fazer  uma 

reformulação em termos conceituais atribuindo definições menos específicas,  das 

quais se destacam duas: “a logística é o planejamento e a operação de sistemas 

físicos,  informacionais e gerenciais necessários para que os insumos e produtos 

vençam condicionantes espaciais e temporais de forma econômica” e: a logística é o 

processo de planejar, implementar e controlar, de forma eficiente e econômica,  o 

fluxo  de  suprimentos  e  produtos,  a  armazenagem  e  o  fluxo  de  informações 

correspondentes a todo o sistema desde a origem ao destino final, objetivando o 

atendimento às necessidades dos clientes (DIAS, 2005).

Constata-se objetivamente que a logística é um processo para se planejar,  

implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, 



bens, serviços e informações associadas, cobrindo desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. Pode 

também  ser  contextualizada  operacionalmente  como:  a  função  sistêmica  de 

otimização do fluxo de materiais, podendo ser focado na sua aquisição otimizada e 

no trato das informações advindas do processo como um todo. 

Os processos logísticos ou mesmo a logística tem a propriedade de integrar  

duas ou mais atividades gerenciais e operacionais, planejando e implementando o 

fluxo  de  materiais  e  de  informações  coletadas  na  ponta  da  cadeia  logísticas 

conforme nos mostra a figura 3.1 abaixo.  

                      Figura 3.1 Cadeia de Suprimentos para uma empresa (Fonte: BALLOU, 2006)



Cabe ressaltar ainda que para o setor de construção, o fluxo de informações 

sobre os processos construtivos, bem como os itens de estoque, localização e saldo 

atualizados  como  uma  possível  integração  da  cadeia  de  suprimentos  entre 

fornecedores e consumidores,  tornam-se cada vez mais necessários para o bom 

gerenciamento do serviço e para o controle do fluxo produtivo.

O gerenciamento do processo tanto de aquisição como de transporte desses 

principais insumos podem ser de forma centralizadas de acordo com a análise de 

custos caso a caso.

3.2   A LOGÍSTICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Segundo (Vieira, H. F., 2006), apesar de todo o desenvolvimento das técnicas 

e  metodologias  do  gerenciamento  logístico  conhecidos  e  aplicados  aos  mais 

diversos setores produtivos da economia, estes não sensibilizaram os gestores da 

indústria  da  construção  civil  que  continuam  delegando  a  segundo  plano  a 

importância do gerenciamento logístico no canteiro de obras.

 A construção civil ao longo dos anos não deu a devida importância à sua 

área de manufatura – o canteiro de obras.  A preocupação dos gestores 

sempre foi  relacionada  com  o  aspecto técnico  do projeto Arquitetônico-

estrutural,  sem  a  merecida  preocupação  com  desperdícios,  prazos  e 

retrabalhos,  ou  seja,  com  o  gerenciamento  do  fluxo  de  suprimentos. 

(VIEIRA, H. F., 2006)

  Considerando que um dos maiores problemas no segmento construtivo é o 

desenvolvimento  precário  da  gestão  da  logística  de  suprimentos  de  materiais  e 

serviços, esse fato é considerado como uma das principais causas da ineficiência 

produtiva  do  setor.  A  administração  de  materiais  na  construção  civil  seja  no 

segmento  da  construção  pesada  ou  de  edificações,  com  as  suas  devidas 

especificidades,  desafiam os técnicos no sentido de apresentar  soluções,  já  que 

aplicação  dos  itens  de  consumo  são  distintos,  bem  como  a  suas  técnicas  de 

armazenagem  e  aquisição  de  forma  a  possibilitar  que  minimizem  as   suas 

deficiências  e  a  verdadeira  fonte  de problemas, algumas vezes consideradas 



como um problema quando tratamos como por exemplo de alguns processos de 

aquisição de materiais de consumo. 

Vários artigos publicados mostram que a maioria projetos avaliados sobre o 

setor da construção têm algum tipo de problema em seu planejamento logístico, 

algumas  atividades  logísticas  como,  por  exemplo:  a  comunicação  e  informação, 

gerência  de  infra-estrutura  e  gerência  de  subcontratação e a gestão de aquisição 

de  insumos)   têm  maior  impacto  na  qualidade  da  construção  e  no  resultado 

financeiro, contribuindo de forma mais relevante para o custo total ou do resultado 

final do projeto. 

Considerando agora como objeto de estudo o setor construtivo do Exército 

Brasileiro,  como  instituição  governamental,  também  está  sujeito  às  regras  de 

administração públicas dos recursos financeiros constantes na Lei 8.666/1993, lei de 

Licitações  a qual  estão  sujeitos  todos  os  órgãos de governo  em todas as  suas 

esferas  administrativas,  federal,  estadual  e  municipal,  a  referida  lei,   busca  um 

critério  único  na  aquisição  de  bens  de  consumo  demonstrando  uma  maior 

transparência  no  processo.  Entretanto  impõem  certa  burocracia  e  demora  na 

aquisição  de materiais e serviços.  

3.2.1   A LOGÍSTICA  APLICADA AO SUBSETOR DE CONST. CIVIL PESADA

Comparando, as aplicações da logística empresarial de uma fábrica (indústria 

de transformação), com a Construção Civil onde é chamada na maioria das vezes 

de logística  do canteiro de  obras,  é aqui  que a construção civil  mostra as suas 

peculiaridades.  Por  exemplo,  a  logística  do  canteiro  de  obras  está  voltada,  e  é 

demasiadamente  influenciada,  pela  organização  do  trabalho,  além  disso,  na 

Construção Civil não é o produto que se movimenta, mas sim os trabalhadores e 

todo o seu maquinário que se deslocam ao longo do mesmo. 

Comparando ainda o canteiro de obras como uma instalação industrial, pode-

se imaginar ainda como uma grande fábrica móvel, deslocando-se todo o tempo de 

sua produção, como por exemplo as mudanças que ocorrem no local do canteiro de 

obras (Usina de beneficiamento de asfalto,  posto de combustível,  almoxarifado e 



etc.)  durante  toda  a  execução  do  serviço,  buscando  reduzir  o  tempo  de 

deslocamento entre os locais de armazenagem de matéria prima para o local  de 

produção propriamente dito, pois o seu produto final, a estrada, a ponte, a contenção 

da encosta e etc. ficara exposto para a utilização ou em benefício do usuário.

A logística  é  um  processo  administrativo  incorporado  principalmente  nas 

empresas cujas plantas industriais são denominadas industriais seriadas (linhas de 

produção),  Segundo  (Gomes,  2004),  “é  o  conjunto  de  organizações  que  inter-

relacionam, criando valor na forma de produtos e serviços, desde o fornecedor da 

matéria-prima até o consumidor final”. Essa definição sugere que, ao longo de uma 

cadeia  de  suprimentos,  exista  uma  sucessão  de  serviços,  que  demonstram 

resultados inquestionáveis e vitais ao bom desempenho das mesmas. 

Portanto, pode-se considerar que a aplicação das metodologias e métodos 

práticos da logística de suprimentos também seja aplicável à indústria da construção 

civil, porém, para isso é necessário um processo de conscientização e divulgação a 

todos  os  responsáveis  técnicos  do  setor,  sobre  os  benefícios  e  as  vantagens 

propiciadas pela tecnologia logística, podendo ser, até mesmo como um diferencial  

estratégico e competitivo para o resultado final do seu projeto.

O  subsetor  de  Construção  Pesada,  sofre  muitas  intempéries  devido  a 

localização  da  grande  maioria  das  obras,  principalmente  quando  trata-se  de 

empreendimentos  localizados na região norte  do  pais,  pois são  em sua  maioria 

afastadas dos grandes centros.  Cabe ressaltar que esses fatores vêm influenciar 

em muito nos processos de aquisição e distribuição das matérias primas para o 

setor devido ao seu grande distanciamento dos centros produtores.

Os  estudos  de  otimização  das  aquisições  de  matérias  muitas  das  vezes 

apontam para  soluções  como  a  centralização  da  aquisição  desses  produtos  de 

forma buscar uma melhor negociação ou até menor custo nos transportes, já que o 

setor enfrenta um mercado distribuidor atacadista fortemente oligopolizados. 



3.2.2   GESTÃO DA QUALIDADE E LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS NO ÂMBITO 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

A gestão da qualidade nos dias de hoje está implícita em todos os segmentos 

da economia e não pode ser diferente para a construção civil, a seguir, será descrito 

essa visão sob uma análise critica as contribuições da Gestão da Qualidade e do 

Just-In-Time (JIT) para a gestão da logística de suprimentos e também o papel do 

planejamento e controle da produção e do gerenciamento da cadeia de suprimentos 

neste processo.

A logística de suprimentos trata de uma série de atividades que são cíclicas e 

ocorrem diversas vezes ao longo do processo de produção como: a especificação 

de recursos e planejamento de suprimentos; emissão e transmissão de pedidos de 

aquisição;  transporte dos recursos até a obra e seu recebimento; manutenção  dos 

suprimentos  previstos  no  planejamento  (controle  e  reprogramação),  conforme  a 

figura 3.2.

Especificação

e Planejamento

Controle e reprogramação
Pedidos de Aquisição

Transporte e Recebimento



Figura 3.2 - O Ciclo de atividades da Logística de Suprimentos.

adaptado (Ballou, 2006)

 

 Destaca-se assim que a logística de suprimentos desempenha um papel 

estratégico na construção civil porque atua na interface entre os fornecedores e a 

produção e tem significativa participação nos custos totais do empreendimento, 

influenciando em muito o resultado final.

A função suprimentos é muitas vezes apontada como causadora de atrasos 

ou pela falta dos insumos principalmente quando a atribuição é de gerenciar obras 

em locais de difícil acesso, dificultando assim a entrega dos insumos, característica 

comum  em  obras  de  infra-estrutura  rodoviária,  principalmente  quando  estão 

localizadas na  região  norte  do  país,  onde  ocorre  um grande distanciamento  do 

canteiro para os grandes centros produtores ou distribuidores. Esse distanciamento 

dos  grandes  centros  e  as  dificuldades  de  suprimento  de  matérias  causam 

interrupções no processo de produção (construção em si) por a falta de material,  

impedindo a realização de atividades já programadas, causando paradas nas frentes 

de serviço e perda de produtividade, comprometendo assim tanto o prazo do projeto 

como o custo do mesmo.

Segundo (Ballou, 2006), existem outros fatores como; materiais recebidos dos 

fornecedores  que  não  atendem  às  especificações,  provocando  outros  tipos  de 

desperdícios devido a quebras ou necessidade de ajustes e devoluções. Por outro 

lado,  o  Movimento  pela  Qualidade  difundido  no  setor  da  construção  é  de  certa 

maneira,  a  difusão  dos  princípios  do  JIT  (Just-In-Time),  e  têm  influenciado 

positivamente o processo de gestão da logística de suprimentos em todos os setores 

da  construção  civil,  já  que  podemos  verificar  vários  trabalhos  acadêmicos 

direcionados  para  casos  de  sucesso  no  setor  e  até  mesmo  focados  já  em 

implantação de sistemas de qualidade total.

 O Movimento pela Qualidade total no setor da construção civil brasileira tem 

envolvido  dezenas  de  empresas,  dos  diferentes  estados  da  federação.  Ele  se 



manifesta hoje basicamente na difusão e na busca pela implantação dos Sistemas 

de Gestão da Qualidade (SGQ). Um dos grandes motivadores de tal movimento foi a 

criação  do  Sistema  de  Certificação  QUALIHAB,  adotado  pela  Companhia  de 

Desenvolvimento  Habitacional  e  Urbano  do  Estado  de  São  Paulo  (CDHU).  Tal 

Sistema, de caráter evolutivo conta com diversos níveis de certificação, é embasado 

na série de Normas NBR ISO 9000 e através dele cerca de duzentas e sessenta 

empresas construtoras tiveram seus SGQ certificados, infelizmente tal movimento 

tem  o  seu  foco  voltado  para  o  sub-setor  de  edificações.  Entretanto  tais 

procedimentos podem ser adotados na sua integra para o sub-setor da construção 

pesada, restando apenas interesse comercial e político para tal implantação.

Dentro desta política de qualidade a Norma NBR ISO 9004 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE  NORMAS  TÉCNICAS,  1994),  que  orienta  a  implantação  dos 

Sistemas de Gestão da Qualidade, trata as questões relacionadas à logística de 

suprimentos no item sobre Qualidade na Aquisição; também, nos itens Controle de 

Produção e Verificação de Produto, aborda a necessidade de retroalimentação das 

informações,  que  são  vitais  para  tomada  de  decisões  e  operacionalização  dos 

diversos fluxos físicos de canteiros de obra.

Considerando o programa de qualidade na aquisição de matéria prima, esta 

norma  diz  que  ele  deve  possuir  pelo  menos  alguns  requisitos  mínimos: 

especificações e ordens de compra; seleção de fornecedores qualificados; acordos 

sobre garantia da qualidade; acordos sobre métodos de verificação; disposição para 

solução das divergências quanto à qualidade; planos de inspeção de recebimento; 

controles  de  recebimento  e  registros  da  qualidade  relativos  ao  recebimento, 

procurando manter assim um padrão mínimo de qualidade no processo de aquisição 

e controle.  

Em geral, em função das exigências evolutivas do Sistema de Certificação 

QUALIHAB,  as  empresas  construtoras  (Setor  de  edificações)  procuram iniciar  o 

processo  de  implementação  de  procedimentos  de  gestão  intervindo  no  setor  de 

suprimentos, especificamente através dos procedimentos de especificação aquisição 

e  recebimento  de  materiais  por  intermédio  de  fornecedores  cadastrados. 



Certamente, existe aí um grande potencial de racionalização e ganhos de qualidade 

e  custo  a  curto  prazo.  Na  industria  da  construção  pesada,  a  implantação  das 

métricas propostas pelo SCQ podem ser implementadas da mesma maneira.

Em  sua  dissertação  (REIS,  1998)  realizou  estudos  de  caso  em  quinze 

empresas que estavam implementando sistemas de gestão da qualidade e concluiu 

que o processo de gestão dos suprimentos foi um dos que mais evoluiu em relação 

ao  início  do  processo  de  implementação  de  tais  sistemas.  E  isso  se  deu 

especialmente devido ao estabelecimento de procedimentos para recebimento de 

materiais e avaliação e seleção de fornecedores.

O  Sistema  QUALIHAB  para  o  setor  de  obras  possui  quatro  níveis  de 

certificações evolutivos e foi elaborado a partir de negociações entre as entidades 

setoriais e o Estado de São Paulo, representado pela CDHU. Em relação à logística 

de suprimentos, esse estabelece que as empresas devem criar procedimentos de 

compra e avaliação de fornecedores além de estabelecer um total de trinta e quatro 

materiais  a  serem  obrigatoriamente  controlados  (CARDOSO;  PINTO,  1997) 

(CARDOSO et al., 1998 e 1999).

Tal  Sistema  estabelece  uma  lista  mais  completa  de  serviços  a  serem 

controlados,  porém  com  uma  certa  flexibilização.  Nele  há  a  possibilidade  da 

substituição dos serviços por outros equivalentes no seu sistema construtivo e a 

empresa tem a obrigação de implantar um percentual de procedimentos em cada 

nível  de  certificação  em  função  dos  serviços  empregados  (CARDOSO,  1998) 

(PICCHI; CARDOSO, 2000).

Além disso, devem ser controlados no mínimo trinta materiais. Também aqui 

vale  o  princípio  da  implantação  percentual  gradativa,  em  função  do  nível  de 

qualificação da empresa. Sendo que os materiais a serem controlados são definidos 

a partir dos serviços controlados, considerando-se o seu impacto tanto na qualidade 

destes quanto do produto final.



A  principal  contribuição  destes  SGQ  para  a  melhoria  da  logística  de 

suprimentos está na sua capacidade de estabelecer procedimentos gerenciais para 

aquisição de materiais e mecanismos para o controle da qualidade dos materiais 

considerados prioritários, bem como mecanismos para seleção e de avaliação dos 

fornecedores destes.

 

Porém, tais sistemas por si só não são suficientes para garantir a melhoria 

contínua da eficiência do processo logístico e proporcionar redução dos custos totais 

e aumento do nível de serviço logístico. 

Pode-se adotar outras ações, não previstas no escopo desses sistemas que 

podem ser  desenvolvidas com o sentido de reduzir  estoques,  agilizar  e  planejar 

melhor os suprimentos em função da produção se considerarmos ela em períodos 

de  tempo  mais  reduzidos  e  promover  maior  integração  com  os  fornecedores, 

buscando assim uma redução dos estoques do canteiro.

3.2.3  A LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS ASSOCIADA A TÉCNICAS DE JUST-IN-

TIME NA OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUES PARA A CONSTRUÇÃO PESADA.

O JIT (Just-In-Time)  nasceu no Japão em meados dos anos 70 e início dos 

anos 80, na indústria automobilística, mais precisamente na Toyota Motor Company. 

Ele  constitui  umas  das  bases  fundamentais  do  Sistema  Toyota  de  Produção, 

desenvolvido  por  Taiichi  Ohno,  e  pode  ser  definido  como  “uma  filosofia  de 

planejamento em que todo o canal de suprimentos é sincronizado para reagir às 

necessidades das operações dos clientes.” (BALLOU, 2006).

O JIT se baseia no princípio de que nenhuma atividade deve acontecer num 

sistema sem que haja  necessidade dela.  Da mesma forma,  nenhum material  ou 

produto em processo deve chegar ao local  de processamento ou montagem sem 

que ele seja necessário para aquele momento. Ou seja, a demanda (do cliente final) 

é  que  deve  “puxar”  toda  a  produção  na  cadeia  logística,  tendo  as  seguintes 

características:



 Relações privilegiadas com poucos fornecedores e transportadores;

 Informação compartilhada entre compradores e fornecedores;

 Produção,  aquisição  e  transporte  de  mercadorias  em  pequenas 

quantidades  são  freqüentes,  traduzindo  em  níveis  mínimos  os 

estoques;

 Eliminação de incertezas sempre que possível  ao longo do canal de 

suprimentos;

 Metas de alta qualidade.

O  sistema  JIT  tem  como  objetivo  final  a  melhoria  contínua  do  processo 

produtivo,  através  da  redução  dos  estoques  intermediários  e  finais,  partindo  do 

princípio de que estes servem, na verdade, para camuflar ineficiências e problemas 

no processo produtivo (CORREA; GIANESI, 1993).

 

Ao analisar o caso da construção civil e em especifico a construção pesada, 

em entrevista com diversos oficiais de engenharia do Sistema de Construção do 

Exercito Brasileiro, responsáveis por vários projetos e obras de engenharia (infra-

estrutura rodoviária), observa-se que os estoques de materiais nos canteiros de obra 

e os serviços já concluídos (assemelhados a estoques de materiais já aplicados) 

existem para evitar  a descontinuidade da produção, que pode ser provocada por 

diversos fatores, tais como:

 Falta pontualidade na entrega dos materiais e componentes e 

conseqüente falta destes;

 Fornecedores não fazem entregas em lotes muito pequenos;

 Falta de dados gerando a falta de exatidão nos prazos de execução 

das atividades; 

 Problemas de dimensionamento das equipes de produção e de 

domínio de índices de produtividade;

 Falta de conhecimento dos índices de perdas de materiais e 

componentes;

 Falta de planejamento da produção, o que leva à antecipação de 

serviços que poderiam ser executados num momento posterior.



A  redução  dos  estoques  fatalmente  faria  emergir  estes  problemas  e 

incertezas que teriam então que ser eliminados através de ações corretivas. Com 

isso, a produção poderia trabalhar em fluxo contínuo, mesmo que com um nível de 

estoque mais baixo.

O alto volume de estoques de materiais considerados como sobra da obra 

devido a conclusão  dos  serviços  podem ser  considerado como um indicador de 

desperdícios.  Por  conseguinte,  o  custo  final  do  empreendimento  não  se  torna 

competitivo  sem reconhecer  que  eles  não  acrescentam valor  ao  produto  e  sem 

procurar eliminá-los, gerando assim possíveis custos no ato da desmobilização do 

canteiro.

Partindo-se da experiência de outros setores industriais,  acredita-se que a 

aplicação das práticas gerenciais do JIT na construção civil pesada pode dar uma 

grande contribuição à melhoria da eficiência da logística no setor. Tal metodologia 

possibilitaria significativa contribuição para a redução dos custos com estoques e 

aquisições mal planejadas, conseqüentemente, para a redução dos custos logísticos 

totais.

Algumas práticas  gerenciais que estão associadas a esse  sistema são  as 

seguintes segundo (FULLMANN et al., 1989):

 Eliminação de defeitos;

 Método de produção à prova de falhas para um aproveitamento 

máximo;

 Retorno imediato de informações e métodos de autocontrole de 

qualidade;

 Redução do tempo de preparação entre uma atividade e outra; 

 Minimização da movimentação de materiais; 

 Controle pela visibilidade;

 Utilização do  sistema Kanban (sistema de  informação que aciona  e 

controla a produção; no Japão, é o nome do cartão que identifica a 

quantidade a ser produzida de um determinado produto e ao mesmo 



tempo dá  instruções de  trabalho,  controla  visualmente o volume de 

produção,  previne  o  excesso  de  produção  e  indica  problemas  no 

processo);

 Desenvolvimento de fornecedores com os mesmos princípios.

O  estudo  sobre  logística  aplicado  a  construção  civil  efetuado  por 

(BERTELSEN; NIELSEN, 1997), analisando intervenções na gestão da logística em 

seis obras na Dinamarca. Utilizaram como parâmetro de avaliação nove sintomas de 

mau gerenciamento dos materiais:

 Excesso de transporte interno;  

 Alto volume de estoque no canteiro;  

 Perdas excessivas;  

 Furtos; 

 Falta de materiais;  

 Falhas nas entregas de materiais; 

 Muitos materiais devolvidos;  

 Entulho;  

 Danos a serviços já executados.

Esses  autores  observaram  melhorias  em  todos  os  aspectos.  Foram 

observadas ainda reduções nos consumos dos materiais e no ciclo de produção, 

melhoria da qualidade e das condições de segurança nos canteiros mas os estudos 

foram efetuados com um foco no subsetor de edificações.

Todas as intervenções feitas no processo consistiram da elaboração de um 

planejamento  logístico  global  para  o  empreendimento  e  da  utilização  de  uma 

abordagem  de  Just-in-Time nas  entregas  diárias  de  materiais,  além  de  planos 

detalhados de suprimentos e de reuniões semanais buscando um menor desperdício 

e perdas.

O  planejamento  visando  à  redução  dos  estoques  nos  canteiros  e  a 

dinamização  do  fluxo  dos  materiais  com uma  aquisição  de  insumos  planejada, 



conseqüente  ocorrerá  uma  melhora  da  eficiência  logística,  proporcionado  pela 

implantação de sistemas JIT nas obras, assim passa a existir um potencial para a 

redução  dos  ciclos  de  produção.  Porém,  algumas  transformações  em  aspectos 

primordiais no processo de gestão das obras. 

Entretanto, alguns arranjos logísticos como a implementação de um processo 

de JIT para os canteiros nem sempre tem sua viabilidade comprovada, num primeiro 

estágio a adoção de tais sistemas tornam-se inviáveis,  como quando ocorrem os 

seguintes casos:

 Dificuldade em manter a produtividade estável, 

 Obras localizadas distantes dos centros fornecedores e com espaço 

suficiente para armazenagem de materiais; neste caso pode se tornar 

mais vantajoso economicamente a manutenção de níveis de estoque 

mais elevados; 

 Materiais pedidos não periodicamente, em grandes lotes ou lotes 

únicos, devido a fatores tais como dificuldade com o transporte ou com 

a formação de lotes, necessidade de uniformidade das peças, entre 

outras.

Contudo, tais dificuldades não invalidam os  princípios  do JIT como metas 

estratégicas  para  o  Sistema  de  Construção  do  Exercito  Brasileiro  que  visa 

atualmente atingir maior racionalização da produção bem como a redução de seu 

custo operacional.

Um componente estratégico para o desenvolvimento da logística no subsetor 

da construção pesada, sobretudo da logística de suprimento, está associada à sua 

capacidade de gerenciamento da cadeia de suprimentos e de integração com seus 

fornecedores, já que tratamos na sua grande maioria de fornecedores fortemente 

organizados,  enquadrando-se  dentro  de  padrões  descritos  como  verdadeiros 

oligopólios

3.2.4  CADEIA DE SUPRIMENTOS.



A cadeia de suprimentos, segundo (CHRISTOPHER, 1997), “representa uma 

rede  de  organizações,  através  de  ligações  nos  dois  sentidos,  dos  diferentes 

processos e atividades que produzem valor na forma de produtos e serviços que são 

colocados nas mãos do consumidor final.” 

A cadeia de  suprimentos segundo (NOVAES,  2007),  “se  estende desde o 

fornecedor de matéria prima destinada à fabricação de um determinado produto até 

o consumidor final” podemos considerar então que em uma cadeia de suprimentos 

voltadas para a demanda dos canteiros de obras devem levar em consideração os 

dois sentidos da informação tanto o sentido estoque para o local de aplicação como 

o retorno da informação com os resultados obtidos, como qualidade dos insumos 

entregas e tempo de transporte.

O gerenciamento da cadeia de suprimentos pressupõe o estabelecimento de 

políticas estratégicas para o suprimento, pela alta direção das empresas e dentro do 

sistema construtivo do Exército pelo comando das unidades, a partir de uma visão 

de  toda  a  cadeia  como  uma  entidade  única.  Desta  maneira,  os  Batalhões  de 

Engenharia de Construção tem de se preocupar com os custos e a qualidade dos 

suprimentos desde onde são produzidos os insumos até o local da aplicação. Há aí, 

portanto,  uma  evolução  no  pensamento  relativo  à  logística  de  suprimentos:  não 

basta gerenciar a interface entre fornecedores, é preciso integrá-los ao processo de 

produção. 

As ações no sentido de melhorar a competência deste gerenciamento e de 

promover a integração da cadeia produtiva que pode advir de um órgão central em 

nível de grande comando onde poderá negociar os principais insumos e adequar a 

sua distribuição para as obras em andamento. Algumas dessas observações vão ao 

encontro  da  tendência  que  se  observa  já  há  algum  tempo  nas  empresas  de 

construção  civil  como  a  chamada  desverticalização  na  indústria  da  construção 

descrita por (SILVA et all., 1998).  

Segundo (AMATO NETO, 1993) em sua tese de doutorado, onde define a 

desverticalização da produção, podemos entender como sendo um movimento de 



redução  do  conjunto  de  atividades  de  uma  dada  empresa,  sejam  elas 

administrativas,  envolvendo  a  redução  dos  níveis  hierárquicos  de  uma  dada 

estrutura organizacional, sejam elas de produção, tais como a redução de alguns 

processos, seções produtivas ou de apoio à produção, ou simplesmente, eliminação 

de alguns postos de trabalho. 

A  desverticalização  implica  necessariamente  na  exclusão,  do  âmbito  da 

empresa, de atividades ou operações que até então vinham sendo desenvolvidas no 

interior  dela,  tendo  como  conseqüência  a  sua  transferência  para  terceiros 

especializados, enquadrada hoje em dia como a Terceirização de serviços.  Onde 

podemos  enquadrar  o  escalão  superior  aos  batalhões  de  engenharia  os 

responsáveis  pelo  processo  de  gestão  da  aquisição  de  insumos.  No  estudo 

enquadra-se  na  delegação  de  órgão  competente  que  faça  toda  a  análise  de 

necessidades para a aquisição de produtos que considerados importantes ou com 

grande impacto no resultado financeiro ao final do projeto, já que uma aquisição em 

grandes volumes poderia trazer benefícios como a redução do custo unitário dos 

itens

3.3   GESTÃO DA ARMAZENAGEM NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

  Na analogia feita entre a indústria da construção civil e a indústria seriada, 

pode-se  visualizar  o  canteiro  de  obras  como  o  local  onde  é  feita  a  recepção, 

armazenagem e distribuição de todos os insumos que serão aplicados no projeto 

durante toda a fase de execução. Definir o canteiro de obra na construção civil é 

como apontar para o local destinado à execução dos trabalhos do ambiente da obra 

e  instalação  dos  equipamentos  e  ferramentas  necessárias   para   a   execução 

destes. 

O canteiro de obras pode ser entendido como: 

 Norma  Regulamentadora  18  (NR-18):  “a  área  de  trabalho  fixa  e 

temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de 

uma obra” (FUNDACENTRO, 1996)



 Norma  Brasileira   NB-1367:   conjunto   de   “áreas   destinadas   à 

execução  e  apoio  dos  trabalhos  da indústria da construção, dividindo-

se em áreas operacionais e áreas de vivência” (ABNT, 1991). 

De acordo com (SAMPAIO,  NR-18, 1998) o planejamento faz parte de um 

contexto maior que é a logística aplicada na construção. Para o autor a logística 

abrange as  ações voltadas  para  a  otimização  e  racionalização  no  recebimento, 

armazenagem,  movimentação  e  disponibilização  de  insumos,  materiais, 

ferramentas, equipamentos, mão de obra e informações. "O projeto do canteiro de 

obras é o serviço integrante do processo de construção, responsável pela definição 

do tamanho, forma e localização das áreas de trabalho, fixas e temporárias, e das 

vias  de  circulação,  necessárias  ao  desenvolvimento  das  operações  de  apoio  e 

execução, durante cada fase da obra, de forma integrada e evolutiva, de acordo com 

o projeto  de produção do empreendimento,  oferecendo condições de segurança, 

saúde e motivação aos trabalhadores e, execução racionalizada dos serviços." 

Considerando que a administração de materiais visa à garantia de existência 

continua de estoque, organizado de modo que nunca falte nenhum dos itens que o 

compõe,  dentro  de  um  fluxo  de  caixa  adequado  ao  planejamento  do 

empreendimento. Muitas obras ainda são realizadas sem maiores preocupações em 

relação aos fatores que desempenham papel estratégico nos custos totais de um 

empreendimento  como  a  localização,  instalação,  organização,  arrumação  dos 

almoxarifados, e dos depósitos nos canteiros de obras como um todo. 

Sendo assim,  considerando que o projeto do canteiro de obras é um dos 

principais instrumentos para Planejamento e organização dos materiais,  uma vez 

que ele afeta o tempo de deslocamento dos trabalhadores e conseqüentemente o 

custo  de  movimentação  dos  materiais  interferindo  diretamente  na  execução das 

atividades e também na produtividade global da obra e dos serviços. 

Seguindo a analogia do subsetor de edificações e da construção pesada o 

que os difere na montagem do canteiro  de  obras,  é  a característica que o subsetor  

da construção pesada voltada para obras de manutenção rodovias tem que manter 



em sua grande maioria dos canteiros uma  estrutura  mutável  com  o  desenvolver  

da  obra. 

Em  sua  grande  maioria  esses  empreendimentos  são  considerados  como 

obras de grande porte, necessitando assim destacar à disponibilidade de áreas para 

centrais de produção. Já em obras menores ou com espaços limitados, não existe a 

possibilidade de disponibilização de áreas para centrais de trabalho, fazendo com 

que  seja  preferencialmente  utilizada  a  técnica  de  Just  In  Time e  que  sejam 

programadas áreas para recebimento e estocagem de materiais, que não é o caso 

para os empreendimentos localizados principalmente nas regiões mais remotas do 

país.

4 METODOLOGIA DA PESQUISA

4.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os Capítulos 2 e 3 apresentaram o histórico da engenharia Militar no âmbito 

do  Exercito  Brasileiro  e  uma  breve  revisão  bibliográfica  do  estudo  da  logística 

aplicada a industria da construção, com um foco ao subsetor da construção pesada 

e dos processos de implantação de métodos de administração dos estoques nos 

canteiros  de  obra  e  gestão  de  aquisições  de  insumos,  com maior  influência  da 

literatura  para  o  subsetor  de  edificações  muitos  conceitos  foram  adaptados  ao 

estudo tendo o objetivo que é a construção pesada. 

O  presente  Capítulo  apresenta  o  método  de  pesquisa,  iniciando  pela 

caracterização do problema, explicação do método de pesquisa propriamente dita,  

estudos de casos abordados para o levantamento dos principais itens de consumo 

nas obras de infra-estrutura rodoviária e a estratégia de análise e os mecanismos 

adotados para validação dos resultados. No Capítulo seguinte, são apresentados os 

resultados  obtidos  com a  aplicação  do  método  de  pesquisa,  assim como a  sua 

análise e validação através do confrontamento dos dados obtidos no estudo e os 

dados obtidos no SIAFI para as obras em andamento em 2009. .  



4.2  CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

O  tópico  “Logística  aplicada  à  construção  civil”  apresenta  um  reduzida 

bibliografia de consulta, tendo que ser baseado em artigos publicados em anais e 

congressos ou períodos do setor de construção, quando o foco da pesquisa são as 

obras  de  construção  civil  pesada,  a  literatura  é  ainda  mais  restrita  para  esse 

assunto. O que existe é um significativo volume de conhecimento tácito, presente 

entre os profissionais do setor, sem formalização em documentos focados para o 

assunto, dificultando bastante pesquisa. 

As Obras de Construção Civil Pesada dependem em todo o mundo na sua 

grande  maioria  do  investimento  público,  fato  que  nos  últimos  cinco  anos  tem 

ganhado maior vulto, vindo atrelado aos programas do PAC2 do Governo Federal. 

Cabe ressaltar  que  os  profissionais  que  atuam no  Setor  de  Construção  Pesada 

enquanto gerentes de obra ou projetistas propriamente dito, não estão normalmente 

ligados ao meio acadêmico em função da demanda de trabalho que lhes é atribuída,  

e assim não geram material acadêmico para consulta em pesquisas no assunto.   

Com o  incremento  no  Brasil  de  novas  obras  de  infra-estrutura  rodoviária, 

impulsionadas pelo PAC do governo Federal como já citado anteriormente, surgiu 

uma  demanda  para  a  identificação  dos  principais  insumos  para  esses 

empreendimentos no âmbito do Exército Brasileiro de forma a buscar uma possível 

estratégia  para  uma  aquisição  centralizada,  possibilitando  assim  uma  melhor 

margem de  negociação  com  os  fornecedores.  Pois  o  vencedor  em geral,  será 

sempre o lado que tiver o maior poder de barganha. 

É marcante para o setor que se desenvolva uma cultura entre os profissionais 

ligados diretamente  com as  obras  e  exercendo funções  de  chefia  ou  gestor  da 

mesma para a necessidade de se formalizar este conhecimento, buscando discutir 

os problemas, bem como as soluções que podem ser implementadas para que o 

sistema  consiga  buscar  uma otimização  de  suas  ações na  área  de  logística de 

suprimentos  podendo  obter  uma  provável  redução  do  custo  de  aquisições  de 

insumos.  Existe  uma  emergente  teoria  sobre  o  planejamento  de  aquisições, 

2 PAC - Programa de Aceleração do Crescimento implantado pelo governo Federal em todos os estados da 
federação apartir do segundo mandato de Governo do Presidente Lula



buscando  inclusive  soluções  ligadas  a  centralização  de  compras  de  forma  a 

conseguir melhores preços unitários dos produtos e um maior poder de barganha 

dos fornecedores que já se encontram organizados em verdadeiros oligopólios3.

Porém,  sendo  a  literatura  na  área  fortemente  ligada  ao  sub-setor  de 

edificações, há necessidade de verificação da validade dos insumos listados neste 

trabalho para as obras de infra-estrutura rodoviária, quando de sua utilização para 

outras tipologias de obras do subsetor da construção pesada. 

4.3  MÉTODO DE PESQUISA ADOTADO 

A metodologia da pesquisa adotada e a primeira e mais importante condição 

para se distinguir as diversas estratégias de pesquisa, é identificar nela o tipo de 

questão  que  está  sendo abordado (YIN,  2001).   Assim,  a presente pesquisa  foi  

realizada através  do “levantamento de dados”, com a  confecção de planilhas de 

consumo, com os insumos aplicados em dois trechos de obras a cargo do Terceiro 

Batalhão de Eng. de Construção no período de 2004 a 2007 , e ordenados através 

da curva ABC de consumo onde foi traçado o perfil do dos itens mais significativos.

 
4.4 DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE ANALISE ADOTADO (CURVA ABC)

A classificação ABC para estudos estatísticos ou a conhecida curva 80 – 20 é 

atribuída a Vilfredo Pareto (1848 – 1923), um renascentista italiano do século XIX, 

que em 1897 executou um estudo sobre a distribuição de renda na Itália. Através 

deste estudo, percebeu-se que a distribuição de riqueza não se dava de maneira 

uniforme,  havendo  grande  concentração  de  riqueza  (80%)  nas  mãos  de  uma 

pequena parcela da população (20%).

A partir da década de 50,  Joseph M. Juran, recomendou a utilização de tal 

princípio  de análise  para  os  itens de  consumo  sujeitos  ao seu  novo  modelo  de 

gestão da cadeia de suprimentos denominado Just-In-Time, já citado no capitulo 3 

deste  trabalho.  Tal  metodologia  tem sido  estendida  para  varias  outras  áreas  e 

atividades tais como a industrial e a comercial, sendo mais amplamente aplicado a 

partir da segunda metade do século XX. 

3 Oligopólio - Designa-se por oligopólio a situação de um mercado com um número reduzido de empresas, de 
tal forma que cada uma tem que considerar os comportamentos e as reações das outras quando toma decisões de 
mercado.



A curva ABC tem sido bastante utilizada para a administração de estoques, 

para a definição de políticas de vendas, para o planejamento da distribuição, para a 

programação  da  produção  e  uma  série  de  uma  serie  de  problemas  usuais  de 

empresas, quer sejam estas de características industriais, comerciais ou mesmo de 

prestação de serviços.

4.4.1 APLICAÇÃO DA ANÁLISE DO CONSUMO ATRAVÉS DA CURVA DE PARETO 

(CURVA ABC)

Uma abordagem clássica para uma análise ABC consiste na segmentação 

dos itens de estoque ou consumo em três grupos distintos de acordo com o valor de 

demanda no período, em se tratando de produtos acabados, ou valor de consumo 

anual quando se tratarem de produtos em processo ou matérias-primas e insumos. 

O valor de consumo no período em análise ou valor de demanda no período é 

determinado  multiplicando-se  o  preço  ou  custo  unitário  de  cada  item  pelo  seu 

consumo ou sua demanda no período.

Sendo assim, o resultado de uma típica classificação ABC, surgirão grupos de 

itens divididos em três classes, como segue na figura abaixo:

                    FIG. 4.1 – Curva de Distribuição 8020. (adaptado Ballou, 2007)

Quando uma classificação ABC de itens de estoque é tida como típica, ela 

apresenta uma configuração na qual 20% dos itens são considerados do tipo A, pois 



estes representam até 80% do valor da demanda ou consumo no período. Os itens 

de classe B representam até 30% do total de número de itens e 15% do valor de 

demanda ou consumo no período. Tem-se ainda os restantes, 50% dos itens que 

representam 5% do valor de consumo no período que serão considerados os itens 

de classe C.

Cabe ressaltar  que embora se saiba que tais percentuais de  classificação 

possam variar caso a caso, é importante observar que o princípio da curva ABC é 

aquela que caracteriza-se  na qual uma pequena parcela de itens é responsável por 

uma grande percentagem do valor de demanda ou consumo no período.

Apesar da configuração acima ser válida como "padrão típico", em se tratando 

de curva ABC a classificação não deve ter como regra rígida ser composta por três 

classes.  Segundo  (GASNIER,  2002)  itens  com  características  especiais  devem 

receber  outras  classes  como  “D”  para  os  itens  de  classe  “C”  que  não  tiveram 

consumo  no  período  de  análise  e  denominados  de  classe  “E”  quem  tem  seu 

consumo ou produção descontinuada.

Sendo  assim  a  preparação  para  uma  análise  de  uma  curva  ABC  deve 

obrigatoriamente  refletir  a  dificuldade  de  controle  ou  aquisição  de  um item e  o 

impacto deste item sobre os custos e a rentabilidade, o que de certa maneira pode 

variar de um empreendimento para outro. Deve-se ter em mente ainda que, apesar 

da  análise  ABC ser  usualmente  ilustrada  através  do  valor  de  consumo  em um 

período  de  análise,  este  é  apenas um dos  muitos  critérios  que  podem afetar  a 

classificação de um item.

4.4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS ESTOQUES E IDENTIFICAÇÃO DAS PRIORIDADES 

PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS BÁSICOS DE CONSUMO 

Em  vários  seguimentos  da  economia,  uma  análise  ABC  é  preparada 

freqüentemente para determinar o método mais econômico para controlar itens de 

estoque,  pois,  através  desse  estudo  torna-se  possível  identificar  os  itens  e 

reconhecer que nem todos merecem a mesma atenção por parte da administração 

ou precisam manter a mesma disponibilidade para satisfazer os clientes e manter o 

nível de serviço. Assim, a condução uma análise ABC é com freqüência um passo 

muito útil  no projeto de um programa de ação para melhorar a performance dos 



estoques e as rotinas de aquisição dos mesmos, reduzindo tanto o capital investido 

em estoques como os custos operacionais do projeto.

Dentro do critério de análise da curva ABC, podem-se estabelecer níveis de 

serviços diferenciados para as  diversas  classes,  por  exemplo:  99% dos itens de 

classe A, 85% para itens classe B e 55% para itens de classe C, receberiam esse 

tratamento diferenciado de forma a reduzir o capital empregado em estoques, ou 

podem-se usar métodos diferentes para a aquisição de insumos como adotar uma 

forma  de  aquisição  centralizada  para  os  itens  de  classe  A,  uma  forma  hibrida 

mesclando processos centralizados ou não para os itens de classe B e adotar  a 

forma  completamente  descentralizada  para  os  itens  de  classe  C,  buscando 

minimizar ou reduzir o custo de aquisição.

Do exposto acima, concluí-se que os materiais considerados como classe A 

merecem um tratamento administrativo preferencial no que diz respeito à aplicação 

de políticas de controles de aquisição e estoques, já que o custo adicional para um 

estudo mais minucioso destes itens é compensado. Em contrapartida, os itens tidos 

como classe C não justificam a introdução de controles muito precisos,  devendo 

receber tratamento administrativo mais simples. Já os itens que foram classificados 

como  B  poderão  ser  submetidos  a  um  sistema  de  controle  administrativo 

intermediário entre aqueles classificados como A e C.

É indiscutível a utilidade da aplicação do princípio da análise da curva ABC 

aos mais variados tipos de análise, onde se busca priorizar o estabelecimento do 

que é mais ou menos importante num imenso rol de situações e, por conseqüência, 

estabelecer-se o que merece mais ou menos atenção por parte da administração, 

particularmente no que diz respeito às atividades de gestão de estoques.



5 ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 

A análise de um estudo de caso real é um dos vários modos para realizar uma 

pesquisa científica sólida e fundamentada onde, busca-se a credibilidade ao estudo 

apresentado,  com  base  nesses  dados  tiram-se  conclusões  que  apoiadas  nas 

bibliografias propostas darão suporte para as conclusões que serão apresentadas 

como  possíveis  colaborações de  melhoria  em processos  e  ou  soluções.  Para  a 

dissertação apresentada  à análise dos dados foi  feita inicialmente com base em 

estudos de casos com dados reais de obras a cargo do 3° Batalhão de Engenharia 

de  Construção  e  a  validação  dos  dados  obtidos  bem  como  as  conclusões 

apresentadas fora feitas através da consulta a base de dados do SIAFI onde foram 

extraídas todas as informações sobre os itens de consumo com aplicação direta em 

todas as obras a cargo da  Diretoria de Obras de Cooperação (DOC),  efetuadas 

pelos  Batalhões  de  Engenharia  de  Construção  localizados  em  todo  o  território 

nacional.  

5.1  ESTUDO DE CASO 1 

Análise de dados dos itens de consumo do trecho da Obra de Construção de 

Rodovia Federal (Rod BR-020) em TSD - Tratamento Superficial Duplo, a cargo do 

3° Batalhão de Engenharia de Construção.

5.1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A BR-020 é uma rodovia federal  radial  do Brasil.  Seu ponto inicial  fica na 

cidade de Brasília  (Distrito Federal),  e o final, em Fortaleza (Ceará).  Passa pelo 

Distrito Federal e pelos Estados de Goiás, Bahia, Piauí e Ceará. O trecho de obra 

sobre a responsabilidade do 3° Batalhão de Engenharia de Construção, está entre 

os  Municípios  de  Picos,  o  município situa-se  na região  centro-sul  do  Piauí.  É a 

cidade mais desenvolvida economicamente dessa região. Essa característica aliada 

a  seu posicionamento  geográfico  lhe conferem a condição de um dos principais 

pólos comerciais do Piauí (especialmente de combustíveis e mel). É cortada pela 

BR-316 ou Rodovia Transamazônica, BR 407, BR-230 e fica muito próxima a BR-

020. É uma das maiores produtoras de mel do país e destaca-se também por sediar 

o 3º BEC - Batalhão de Engenharia e Construção.



Geograficamente a cidade é cortada pelo rio Guaribas, que apesar de ser um 

rio temporário, alivia o famoso calor das tardes picoenses. Cidade jovem, tem como 

principal  característica social  a mistura étnica pois sua população é formada por 

indivíduos das mais diversas partes do país. 

No outro extremo localiza-se o município de São Raimundo Nonato, município 

brasileiro do estado do Piauí, distando 576 km de Teresina, capital do Piauí. Criado 

em 1912, o município tem atualmente 31 744 habitantes de acordo com o IBGE e 

2606,8  km²,  constituindo-se  no município pólo  da  microrregião.  Sua economia  é 

baseada nos setores primário (agricultura e pecuária) e terciário (serviços). Em São 

Raimundo  Nonato  encontra-se  localizado  parte  do  Parque  Nacional  Serra  da 

Capivara, um parque que envolve ao todo quatro municípios, sendo protegido pela 

UNESCO e que tem 129.140 hectares e um perímetro de 214 quilômetros. (Fonte 

IBGE - Censo Demográfico 2000).



                              Fig. 5.1 BR 020 (Fonte – DNIT)

Os insumos analisados foram os empregados na obra na Rodovia Federal BR 

020 para os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras e serviços 

diversos

  

Fig.5.2  Trecho da Obra de Construção de Rodovia Federal (Rod BR-020) em 

TSD - Tratamento Superficial Duplo.)

5.1.2   ANÁLISE DOS INSUMOS APLICADOS



Nesta  primeira  análise  foram listados  todo  os  insumos  aplicados na  obra 

durante os anos de 2006 e 2007, ordenados em valores decrescentes e organizados 

de acordo com a curva ABC de consumo ou curva de Pareto conforme planilha 

abaixo:

Planilha 5.1 – Insumos aplicados na Obra da BR 020

Após a primeira rodada de análise dos principais insumos aplicados na Obra 

da  BR-020,  foi  efetuada  uma  análise  da  Curva  ABC  para  os  insumos  que  se 



mostraram dentro dos conceitos preconizados na analise e apresentados conforme 

o gráfico a seguir:

Gráfico 5.1 – Curva ABC dos insumos apurados da Obra da BR 020

Foi feita uma adequação dentre os insumos de forma a buscar uma redução 

dos itens onde foi dado um cunho mais acadêmico a análise, foram selecionados os 

cinco principais itens da planilha em questão, viabilizado uma análise da estratégia 

logística para a aquisição e administração dos mesmos, fato este que gerou uma 

segunda  planilha  de  insumos  conforme  e  demonstrado  na  planilha  5.2  listada 

abaixo:



Planilha 5.2 – Insumos mais significativos para o custo da Obra

5.1.3  CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 1

De acordo com as planilhas apresentadas pode ser verificado que os cinco 

principais  itens  listados  são  responsáveis  pelo  empenho  de  93% do  custo  com 

insumos de aplicação direta na obra, cabe ressaltar que os impactos da alteração do 

custo  unitário  desses  itens  podem influenciar  em muito  no  custo  final  da  obra, 

cabendo  sim  uma  análise  mais  aprofundada  no  mercado  distribuidor  na  qual 

faremos no capitulo seguinte.

5.2   ESTUDO DE CASO 2

(Análise  de  dados  dos  itens  de  consumo  da  Obra  -  ADEQUAÇÃO  DA 

CAPACIDADE DA RODOVIA BR-101/PE  -  DUPLICAÇÃO E  RESTAURAÇÃO  de 

41,5 Km da rodovia DA BR-101/NE , trecho Igarassú - divisa PB/PE), Obra a cargo 

do 3° Batalhão de Engenharia de Construção.

5.2.1  CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto  de   duplicação  da   BR   101/NE  compreende  o   trecho   de 

Natal/RN  a Palmares/PE,  divididos  em  oito  lotes  de  obras.  Todo planejamento e 

execução  de  três  dos  oito  lotes  programados  no  projeto  estão  sob  a 

responsabilidade do Exército.  

Trata-se da maior obra rodoviária executada no nordeste brasileiro, com uma 

extensão de 336,0 km (DNIT), teve seu início em dezembro de 2005, trazendo como 



diferencial a participação do Exército Brasileiro na execução das obras, o Exército 

executa três dos oito lotes licitados, sendo um no estado do Rio Grande do Norte 

(46,2 km - 1º. BECnst), um na Paraíba (54,9 km - 2º. BECnst) e um em Pernambuco 

(41,4  km  -  3º.BECnst),  através   dos   seus   Batalhões   de   Engenharia   de 

Construção   (BECnst)   e   com consultoria   técnica   da   ABCP  -   Associação 

Brasileira  de  Cimento  Portland.  A execução dos serviços de pavimentação ocorre 

com a utilização de pavimentadoras de formas deslizantes (slipform),  seguindo a 

mais  moderna  tecnologia  utilizada  ao redor  do  mundo.  

A análise  dos  insumos para  estudos e  definição  da  família  de  itens  mais 

significativos para esse seguimento da indústria da construção recai exatamente no 

LOTE 6, trecho sob responsabilidade do 3° Batalhão de Engenharia de Construção 

no  chamado “trecho  Igarassú”  -  divisa  PB/PE na  BR 101/NE conforme  a  figura 

abaixo:



          

Fig. 5.3  BR 101/NE Adequação da Capacidade e Restauração da Rodovia

 Mais  precisamente  o  trecho  em  questão  está  compreendido  entre  os 

municípios de Igarassú ao sul, e ao Norte pelo município de Goiana. A proximidade 

deste lote da Obra de Adequação da Capacidade e Restauração da BR -101/NE, de 

dois grandes centros de distribuição facilitou em partes o suprimento de insumos no 

canteiro, diferenciando esse projeto dos que ocorrem na região amazônica. 



Fig. 5.4 Lote 6 da obra de Adequação de Capacidade e Restauração da BR-101NE

5.2.2 ANÁLISE DOS INSUMOS APLICADOS.

Nesta  primeira  análise  repetindo  os  procedimentos  adotados  no  primeiro 

estudo  de  caso,  foram  listados  no  período  de  2006  e  2007  todo  os  insumos 

aplicados na obra,  ordenados em valores decrescentes e organizados de acordo 

com a metodologia de análise da curva ABC de consumo ou curva de Pareto e 

segmentando  os  insumos  nas  quatro  classes  possíveis  de  analise  como  define 

(GASNIER, 2002). Na planilha a seguir estão ordenados conforme a metodologia 

preconiza:





Planilha 5.3 – Insumos aplicados na Obra de adequação de capacidade e 

Planilha 5.3 – Insumos Aplicados na Obra de Adequação de Capacidade e 

Restauração da BR101/NE. (Período de Análise 2006 a 2007)

Seguindo a mesma metodologia do caso anterior foi efetuada a simulação da 

curva de Pareto para a planilha de insumos elaborada para o estudo de caso 2,  

desenhando a seguinte curva conforme a figura 5.2 a seguir:



          

Gráfico 5.2 – Curva ABC dos insumos apurados da Obra da BR 101/NE

De acordo com a análise efetuada no gráfico onde foi plotado a curva ABC do 

insumos aplicados na obra da BR 101/NE, foi elaborado uma nova planilha para a 

adequação dentre os insumos que tivessem um valor final de aquisição expressivo 

em comparação com custo total de todos os insumos.

Buscou-se assim uma redução dos itens em análise focando nos itens de 

classe A e B possibilitando novamente uma abordagem de cunho acadêmico ao 

estudo, portanto foram selecionados agora onze itens que foram considerados de 

suma importância para o estudo em questão, para viabilizar então uma análise da 

estratégia logística para a aquisição e administração dos mesmos. 

A montagem da segunda planilha de insumos do estudo de caso em questão 

servirá de base de comparação para a planilha gerada no estudo de caso anterior, 

fornecendo subsídios para uma possível análise e identificação do perfil dos itens 

mais consumidos e empregados pelos Batalhões de Engenharia de Construção  em 

obras de infra-estrutura rodoviária.

 A seguir pode-se destacar  na planilha 5.4,  como o resultado da segunda 

rodada de segmentação dos insumos aplicados na obra da BR-101/NE: 



      

Planilha 5.4 – Insumos mais significativos aplicados na Obra de adequação de 

capacidade e  Restauração  da  BR101/PE e Restauração da 

BR101/NE.

5.2.3 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 2

De acordo com as planilhas apresentadas verificou-se que agora são onze os 

principais itens listados, responsáveis pelo empenho de 93% do custo com insumos 

de aplicação direta na obra, cabe ressaltar ainda que na consolidação das planilhas 

de insumos em possíveis análises futuras poderá ser previsto o impacto financeiro 

do resultado das despesas caso seja alterado o custo unitário desses itens ou de 

algum deles isoladamente. Tal fato poderia ocorrer sob a influência de uma aquisição 

em bloco  (compra  centralizada)  que  podem  reduzir  em muito  o  custo  final  de 

aquisição desses insumos. Cabe também uma análise mais especifica do mercado 

distribuidor no qual será abordado no próximo capitulo após a validação dos dados.

5.3  DEFINIÇÃO  DA FAMÍLIA  DE  ITENS  PARA  ANÁLISE  E  VALIDAÇÃO  DA 

PESQUISA.

De acordo com a análise comparativa entre as planilhas  de consumo dos 

estudos de  caso  abordados para a identificação  dos itens  mais significativos na 

aplicação direta da indústria da construção civil pesada, pode-se definir em primeira 

instância a seguinte família de itens para a validação do estudo: 

 Itens que demonstram relativa importância em ambos os casos de estudo;

 Óleo Diesel;

 Óleo combustível 1A;

 Cimento Portland CP 32 (A granel);

 Cimento Portland CP 32 (Saco de 50Kg);



 Emulsão Asfáltica RR 2C;

 Asfalto Diluído CM30;

 Brita e Areia.

Todos  os  itens  listados  acima  têm  peculiaridades  no  trato  da  aquisição, 

armazenagem  e  distribuição.  Todos  os  grandes  fabricantes  e  distribuidores  do 

produto  têm  seu  ponto  de  distribuição  e  armazenagem  próximos  dos  grandes 

centros consumidores, cabe frisar que alguns itens tem o seu preço unitário muito 

sensível ao custo do frete, como é o caso dos combustíveis, brita e areia. 

Segundo (Ballou, 2006) os itens ou produtos com características de custo de 

movimentação  e  armazenagem  com  baixos  quocientes  valor-peso  sofrem  um 

grande impacto no custo do transporte, itens com essas características como a areia 

e  a  brita  são  representados  pelo  grupo  de  itens  que  se  enquadram  nas 

características demonstradas no gráfico listado a seguir:

Gráfico 5.3 – Gráfico de efeito geral  da densidade valor/peso Adaptado 

(Ballou, 2006) 

Já os produtos como os combustíveis e lubrificantes estão sujeitos a outras 

características  quanto  ao  custo  relacionado  ao  frete  e  armazenagem,  são 

classificados segundo (Ballou, 2006) como itens com característica de risco, como a 

inflamabilidade por  exemplo pois tais itens sofrem varias restrições quanto a sua 

distribuição e armazenagem conforme demonstra o gráfico abaixo:



Gráfico 5.4 – Gráfico de efeito sobre as características de risco do produto 

Adaptado (Ballou, 2006) 

Os gráficos ressaltam que o trato na aquisição, distribuição e armazenagem 

são fatores primordiais para a administração dos estoques bem como os custos de 

aquisição dos insumos. 

As entrega ou reposição desses insumos nos canteiros de obra ainda está 

sujeita aos custos de frete devido às grandes distâncias dos centros produtores e 

distribuidores,  já  que  algumas obras  enfrentam o  grande problema  da  distância 

elevada para os grandes centros produtores e consumidores.

 O ganho em escala  para uma compra centralizada poderia ser  uma das 

soluções  para  os  empreendimentos  que  se  encontram distantes  desses  pontos, 

compensando o valor final do produto com o custo global de aquisição considerando 

o custo relacionado ao frete já incluso na transação.

Segundo  (Ballou,2006.)  onde  reforça  que  a  teoria  econômica  ensina  que 

quanto maior o número de produtos envolvidos em uma única transação, menor será 

seu custo unitário. Principio este conhecido é conhecido como economia de escala   



Grafico 5.5 – Grafico de efeito sobre os custos logisticos da relação volume negociado 

com o preço unitário do item. (Adpatado Ballou, 2006)

No gráfico 5.5 demonstra  que nos  caso onde os preços unitários estejam 

alinhados com os custos do frete e as quantidades negociadas onde o transporte 

seja feito em carga parcelada de um determinado item o distribuidor não forneceria 

desconto, entretanto a partir  do momento onde o quantitativo previsto proporcione 

quantidades transportadas otimizadas com a carga completa dos equipamentos de 

transportes,  obtém  assim  descontos  progressivos  em  função  do  volume 

transportado. O transporte tipo carga completa e a utilização de modos de transporte 

que tenham melhor relação (volume X quilometragem) transportada pode-se chegar 

a até 20% de redução do custo unitário de um item. 

Estas  vantagens  sobre  as  características  do  produto  sobre  os  locais  de 

entrega  só  seriam  aproveitados  caso  as  aquisições  sejam  feitas  em  grandes 

volumes onde a barganha da negociação falaria mais alto mesmo que as entregas 

fossem feitas  em menor  quantidade  ou  dentro  das  necessidades  da  etapa  do 

andamento do projeto, adotar-se-ia políticas de (Just-in-Time).  

De  forma  a  validar  os  dados obtidos  nos  estudos de  caso  apresentados, 

serão  feitas  análises  comparativas  dos  dados  fornecidos  de  acordo  com  os 

lançamentos efetuados no SIAFI por todas as unidades do Sistema Construtivo do 



Exército Brasileiro no ano de 2009. A extração desses dados gerou planilhas que 

receberam os mesmos tratamentos das planilhas confeccionadas para a análise dos 

dados  iniciais  obtidas  através  do  estudo  de  caso  das  obras  do  3°  Batalhão  de 

Engenharia de Construção. 

O acesso a base de dados do SIAFI foi efetuada diretamente dos terminais de 

computadores da DOC através de acesso com permissão de consulta plena a base, 

mas  sem  permissão  de  alteração  e  ou  lançamento,  onde  se  pode  verificar  os 

quantitativos lançados e as contas utilizadas. 

6 VALIDAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA.

Na  busca  pela  validação  dos  dados  obtidos  nos  estudos  de  caso  que 

originaram os dados para pesquisa sobre os insumos aplicados nas obras de infra-

estrutura  rodoviária  a  cargo  dos  Batalhões  de  Engenharia  de  Construção,  a 



segmentação dos dados foi feita com base em uma análise sobre a aplicação das 

famílias de insumos já previamente identificadas e listadas no capitulo anterior. 

Esses dados complementares obtidos,  agora no âmbito de todo o sistema 

construtivo do Exército Brasileiro, efetuados através de consulta a base de dados do 

SIAFI  sobre  os  lançamentos  das  despesas  dos  Batalhões  e  demais  unidades 

militares do sistema construtivo, geraram planilhas eletrônicas com as aquisições 

dos itens de consumo do ano de 2009, e feita a segmentação para estudo através 

da análise da curva ABC.

A abrangência desta análise agora alcança os itens de consumo aplicado em 

todas as obras sob a responsabilidade das Organizações Militares pertencentes ao 

Sistema de Construção do Exercito Brasileiro, possibilitando assim a validação dos 

itens já apontados como relevantes para o estudo de impacto nos custos finais das 

obras de infra-estrutura rodoviária e possibilitar ainda a identificação de algum outro 

item de consumo que não tenha sido dado como relevante nos estudos de caso 

abordados na presente pesquisa.

De forma a transformar a  análise de dados em um modelo mais didático,  

foram criadas novas famílias de itens, de acordo com o setor  que a produz e a  

origem do fornecimento, dentro das já propostas no capitulo anterior e listadas para 

o novo estudo conforme relação a seguir:

 Areia e Brita;

 Cimento Asfáltico e Emulsão Asfáltica;

 Cimento a Granel/Saco e Concreto Usinado;

 Combustíveis e Lubrificantes;

 Manutenção  de  Viaturas.  Maquinas  e  Equipamentos  Operacionais 

(Peças e sobressalentes);

 Materiais de Consumo em Geral.

As duas últimas famílias de itens foram incluídas na análise em função da 

percepção sobre o  impacto  dos custos  de  manutenção de  viaturas,  máquinas  e 



equipamentos voltados para o emprego nas obras. Quanto a ultima família de itens 

(Materiais de Consumo em Geral), foi criada em função da dificuldade encontrada na 

identificação de alguns itens nos lançamentos efetuados no SIAFI pelos Batalhões 

de Engenharia de Construção. 

Quanto aos problemas observados nos lançamentos no SIAFI sobre os itens 

em questão,  a falta de padronização nos  lançamentos  dificultam a  análise  mais 

precisa dos planos de contas dos itens de consumo, cabe ressaltar que está em 

implantação uma padronização para esses lançamentos onde a DOC será o órgão 

fiscalizador de tais procedimentos. Algumas unidades já estão se adequando a essa 

padronização através de treinamento e atualização profissional de seu quadro de 

pessoal  envolvido  nesses  processos  de  controle.  Existe  ainda  uma proposta  de 

desenvolvimento  de  um  sistema  informatizado  de  gestão  e  controle  para  as 

aquisições de todo o sistema 

6.1  DEMOSTRATIVOS DE RESULTADOS

Após  a  análise  dos  dados  e  a  sua  segmentação  dentro  dos  conceitos 

abordados na curva ABC de consumo, será apresentado a seguir um resumo por 

Organização Militar dos principais itens de consumo através das seguintes planilhas 

abaixo listadas:

Planilha 6.1 – Lançamentos no SIAFI das famílias de Insumos do 1° e 2° GEC

Os dois lançamentos efetuados na tabela acima foram de responsabilidade 

dos  grupamentos de Engenharia, sendo eles o 1º Grupamento de Engenharia de 

construção, e pelo 2° Grupamento de Engenharia de Construção.  Pode-se observar 



que os  lançamentos  efetuados  referem-se  basicamente  as  itens  combustíveis  e 

lubrificantes  e  despesas  com manutenção  de  viaturas,  pois  essas  unidades  de 

grande comando destinam-se aos serviços de supervisão e controle das obras dos 

Batalhões de Engenharia a elas subordinados.

A seguir será apresentada as planilhas com os lançamentos efetuados pelos 

Batalhões de Engenharia de Construção onde a segmentação  dos insumos dentro 

das famílias pré-estabelecidas reforçam a premissa da importância de determinados 

itens para as obras de infraestrutura rodoviária.

Principais Insumos
1° BEC ABC 1°BEC 2° BEC ABC 2°BEC

1 Areia e Brita 2.898.346,00R$    14,53% 5.293.536,50R$           8,47%

2 Cimento Asfaltico e Emulsão Asfaltica 3.096.190,23R$    15,52% 3.299.124,53R$           5,28%

3 Cimento a Granel/Saco e Concreto Usinado 2.241.873,70R$    11,24% 4.810.375,18R$           7,70%

4 Combustíveis e Lubrificantes 91.097,89R$         0,46% 3.400.976,82R$           5,44%

5 Manutenção de VTR, Maq e Equip. 626.608,00R$       3,14% 2.380.503,26R$           3,81%

6 Mat. de consumo em geral -R$                   0,00% 612.556,38R$              0,98%
Total das desp. com os princ. Insumos 8.954.115,82R$    44,88% 19.797.072,67R$         31,68%

Totral geral das despesas (SIAF 2009) 19.950.505,44R$  62.482.074,32R$         

(Desp. Lanç. no SIAF no período de 01/JAN/2009 a 31/Dez/2009)

ORGANIZAÇÕES MILITARES  

Planilha 6.2 – Lançamentos no SIAFI das famílias de Insumos do 1° e 2° BEC

De acordo com a planilha 6.2 é observado os lançamentos efetuados do 1° 

BEC onde suas maiores obras são: duplicação e restauração de 46,2 Km da rodovia 

BR  101  Trecho:  Touros  -  divisa  RN/Paraiba,  e  Subtrecho:  Entr.  RN-063  (Ponta 

Negra)/Entr.  RN-061 (p/Arês),  executando obras  do  Lote 01,  que  compreende o 

segmento do Km 96,4 ao Km 142,6. e ainda a construção do novo Aeroporto de 

Natal,  localizado  em  São  Gonçalo  do  Amarante/RN.  Segundo  a  análise  dos 

lançamentos efetuados referentes a família de itens pré-escolhidos, destaca-se que 

essa família de itens representa 44,88% de todas as despesas lançadas no sistema. 

Quanto aos lançamentos efetuados pelo 2° BEC no período em análise pode 

ser  citado  os  seguintes  empreendimentos  que  foram os  grandes  geradores  de 

consumo: a obra de adequação da capacidade rodoviária da BR-101/NE (Lote 5), a 

obra de integração das bacias do Rio São Francisco com o Nordeste Setentrional, a 

obra  de  Construção  de  2.080  metros  do  canal  de  aproximação  e  também  a 

Barragem de Tucutu (eixo norte).  Quanto aos lançamentos efetuados pelo 2° BEC ,  



cabe ressaltar que os itens de consumo lançados nas despesas do Batalhão não 

são única e exclusivamente de obras de infraestrutura rodoviária. Mesmo assim a 

família  de  itens  em  análise  permanece  ainda  com  31,68%  do  valor  total  dos 

lançamentos do período para os itens apontados como importantes. 

Principais Insumos
3° BEC ABC 3°BEC 4° BEC ABC 4°BEC

1 Areia e Brita -R$                   0,00% -R$                          0,00%

2 Cimento Asfaltico e Emulsão Asfaltica 1.225.507,82R$    4,81% -R$                          0,00%

3 Cimento a Granel/Saco e Concreto Usinado 1.003.982,75R$    3,94% -R$                          0,00%

4 Combustíveis e Lubrificantes 1.745.831,40R$    6,86% 123.991,82R$              1,45%

5 Manutenção de VTR, Maq e Equip. 494.177,11R$       1,94% 1.762.090,05R$           20,59%

6 Mat. de consumo em geral 351.731,48R$       1,38% 2.988.291,98R$           34,92%

Total das desp. com os princ. Insumos 4.821.230,56R$    18,93% 4.874.373,85R$           56,96%

Totral geral das despesas (SIAF 2009) 25.467.497,22R$  8.557.964,65R$           

ORGANIZAÇÕES MILITARES  

(Desp. Lanç. no SIAF no período de 01/JAN/2009 a 31/Dez/2009)

Planilha 6.3 – Lançamentos no SIAFI das famílias de Insumos do 3° e 4° BEC.

Seguindo a mesma metodologia de análise na planilha 6.3 os lançamentos 

efetuados no SIAFI pelo 3° BEC são referentes as seguintes obras: Adequação de 

capacidade da BR-101 em Pernambuco incluindo, além da construção de nova pista 

e a restauração da velha, a construção de viadutos, pontes, passarelas de pedestres 

e vias marginais em áreas urbanas e também as obras de transposição de parte do 

Rio  São Francisco.  Os lançamentos  gerados na planilha  são  referentes  as duas 

obras, entretanto os insumos analisados foram os mesmos dos demais casos de uso 

e chegaram a 18,93% dos lançamentos.

Os itens de consumo apontados pelo 4° BEC são referentes as obras do anel  

viário de Barreiras/BA, a obra iniciou no  quilômetro três da BR 135,  ao lado do 

centro industrial de Barreiras e terminando na BR 242, sendo esses lançamentos 

feitos para um único projeto de infraestrutura rodoviária, ele nos trás um total  de 

56,96% dos valores gastos referentes aos itens apontados. 

5° BEC ABC 5°BEC 6° BEC ABC 6°BEC

1 Areia e Brita 1.470,00R$          0,01% -R$                          0,00%

2 Cimento Asfaltico e Emulsão Asfaltica 3.576.817,16R$    25,61% 1.353.763,92R$           10,10%

3 Cimento a Granel/Saco e Concreto Usinado 2.387,60R$          0,02% -R$                          0,00%

4 Combustíveis e Lubrificantes 2.995.079,79R$    21,44% 2.835.532,44R$           21,15%

5 Manutenção de VTR, Maq e Equip. 581.174,38R$       4,16% 1.563.495,34R$           11,66%

6 Mat. de consumo em geral 224.844,38R$       1,61% 47.630,64R$                0,36%
Total das desp. com os princ. Insumos 7.381.773,31R$    52,85% 5.800.422,34R$           43,26%

Totral geral das despesas (SIAF 2009) 13.968.596,98R$  13.409.552,98R$         

(Desp. Lanç. no SIAF no período de 01/JAN/2009 a 31/Dez/2009)

Principais Insumos ORGANIZAÇÕES MILITARES  



Planilha 6.4 – Lançamentos no SIAFI das famílias de Insumos do 5° e 6° BEC.

Na presente análise dos lançamentos efetuados pelo 5° BEC são referentes 

as seguintes obras: Obra: Construção e Pavimentação da Rodovia - BR 163/ PA, 

Trecho Div. MT/PA fronteira Brasil/ Suriname projeto de restauração e pavimentação 

da rodovia BR-319, a BR-319 é a única ligação rodoviária entre a Amazônia e o 

Centro-Sul do País, com 885km de extensão. Observamos a importância novamente 

na análise de impacto dos custos totais onde as despesas com a família de itens em 

análise representa 52,85% do total dos custos lançados. 

As obras a cargos do 6° BEC responsáveis pelos lançamentos dos insumos 

são as seguintes: Construção da PONTE ITACUTU - LETHEN II ponte de ligação 

entre o Brasil e Guiana, obra da reconstrução da BR 319 localizado a 217 Km dentro 

da  floresta  amazônica,  rodovia  que  liga  Manaus-AM  à  Porto  Velho-RO  (antiga 

transamazônica).  Novamente  ressaltamos  que  para  as  obras  de  infraestrutura 

rodoviária temos 43,26% do valor total lançado para a família de itens em análise.

7° BEC ABC 7°BEC 8° BEC ABC 8°BEC

1 Areia e Brita -R$                   0,00% -R$                          0,00%

2 Cimento Asfaltico e Emulsão Asfaltica 4.819.595,70R$    23,27% 671.956,12R$              10,18%

3 Cimento a Granel/Saco e Concreto Usinado -R$                   0,00% -R$                          0,00%

4 Combustíveis e Lubrificantes 878.000,00R$       4,24% 611.898,06R$              9,27%

5 Manutenção de VTR, Maq e Equip. 619.297,53R$       2,99% 823.906,58R$              12,48%

6 Mat. de consumo em geral 10.791,48R$         0,05% 571,64R$                     0,01%

Total das desp. com os princ. Insumos 6.327.684,71R$    30,55% 2.108.332,40R$           31,93%

Totral geral das despesas (SIAF 2009) 20.713.748,32R$  6.602.367,26R$           

Principais Insumos ORGANIZAÇÕES MILITARES  

(Desp. Lanç. no SIAF no período de 01/JAN/2009 a 31/Dez/2009)

Planilha 6.5 – Lançamentos no SIAFI das famílias de Insumos do 7° e 8° BEC.

Para  os  lançamentos  efetuados  na  planilha  6.5  o  7°  BEC o  fez  para  as 

seguintes obras: Restauração, melhoramentos e pavimentação da BR: 319. Lote "5" 

do km 655,7 ao km 678,6 e também do trecho este denominado pelo DNIT de Lote 

1/Sul da BR-319; nas quais executou os seguintes serviços: obras de restauração, 

melhoramentos  e  pavimentação  de  40  quilômetros  da  rodovia.  O Percentual  da 

família de itens em análise confirmam a mesma margem para os lançamentos dos 

itens em estudo somando 30,55% dos lançamentos totais. Para os Obras do 8°BEC 

que compreendem na BR-163 Cuiabá (MT) a Santarém (PA), a construção de 21,16 



quilômetros de estrada no trecho localizados entre os municípios de Santarém e 

Rurópolis. Os mesmos lançamentos correspondem a 31,93% dos totais dos gastos.

9° BEC ABC 9°BEC 10° BEC ABC 10°BEC

1 Areia e Brita -R$                   0,00% -R$                          0,00%

2 Cimento Asfaltico e Emulsão Asfaltica -R$                   0,00% 188.215,00R$              12,29%

3 Cimento a Granel/Saco e Concreto Usinado -R$                   0,00% 264.000,00R$              17,23%

4 Combustíveis e Lubrificantes 330.713,65R$       45,30% 355.101,50R$              23,18%

5 Manutenção de VTR, Maq e Equip. 60.055,80R$         8,23% 73.945,42R$                4,83%

6 Mat. de consumo em geral 57.945,13R$         7,94% 45.848,61R$                2,99%

Total das desp. com os princ. Insumos 448.714,58R$       61,47% 927.110,53R$              60,51%

Totral geral das despesas (SIAF 2009) 730.006,43R$       1.532.054,31R$           

Principais Insumos
11° BEC ABC 11°BEC 21° Cia. E. Const ABC 21°Cia. E. Const.

1 Areia e Brita 4.455.908,28R$    26,21% -R$                          0,00%

2 Cimento Asfaltico e Emulsão Asfaltica 5.806.001,98R$    34,15% 50.699,00R$                0,33%

3 Cimento a Granel/Saco e Concreto Usinado 416.091,14R$       2,45% -R$                          0,00%

4 Combustíveis e Lubrificantes 3.319.140,52R$    19,52% 2.303.728,60R$           15,22%

5 Manutenção de VTR, Maq e Equip. 1.113.047,34R$    6,55% 2.110.104,56R$           13,94%

6 Mat. de consumo em geral 225.759,88R$       1,33% 4.942.598,46R$           32,64%
Total das desp. com os princ. Insumos 15.335.949,14R$  90,20% 9.407.130,62R$           62,13%

Totral geral das despesas (SIAF 2009) 17.001.351,13R$  15.140.639,29R$         

ORGANIZAÇÕES MILITARES  

(Desp. Lanç. no SIAF no período de 01/JAN/2009 a 31/Dez/2009)

Principais Insumos ORGANIZAÇÕES MILITARES  

Planilha 6.6 – Lançamentos no SIAFI das famílias de Insumos do 9°, 10°, 11° BEC 

e 21ª Cia. E. Const.

Verificando  agora  os  lançamentos  na  planilha  6.6  pode-se  perceber  que 

algumas famílias de itens encontram-se sem consumo apurado como é o caso do 9° 

BEC, entretanto cabe ressaltar justificar novamente que a falta de padronização nos 

lançamentos  do  SIAFI  inviabilizou  a  extração  de  algumas  séries  de  dados  e 

prejudicou uma análise mais precisa. De forma a não impactar negativamente na 

conta consumo,  foi  criado  o artifício já  explicado, que  foi  a adoção de  mais um 

subgrupo (Mat. de Consumo em geral) para minimizarmos qualquer distorção que a 

falta de lançamento desses itens pudessem trazer para a análise final. 

Quantos  aos  lançamentos  restantes  efetuados  pelo  9°  BEC,  foram feitos 

referentes ao engajamento nas obras rodoviárias do PAC do Governo Federal na BR 

163-MT, BR 163-PA e BR 230-PA, assumiu ainda o lote 1 do PAC Cuiabá, que trata 

da implementação do sistema de abastecimento de água da Estação de Tratamento 

de Água (ETA) do Tijucal em Cuiabá/MT. Percebemos que o total dos lançamentos 

os itens analisados correspondem a 61,47% do total. Para o 10° BEC responsável 

pelas obras de pavimentação da Rodovia Caminhos da Neve (SC-439), de um total  



de 29,4 Km,  pavimentação de trecho da BR-282/SC,  ampliação  dos  acessos ao 

Porto de Rio Grande/RS. Os lançamentos referentes a família de itens em estudo 

nesses  empreendimentos  são  responsáveis  por  até  60,51%  do  montante 

empenhado.

O 11° BEC responsável no período em análise pelas obras de implantação da 

BR-418/BA,  do  Km 00  ao  Km 84,5,  pavimentação  da  BR-4l8  no  sul  da  Bahia, 

adequação, duplicação e melhoramento da BR-262, implantação e pavimentação de 

interseção da Rodovia BR-050/MG e restauração de acesso a Av. Miguel Resende 

no município de Oliveira / MG trecho entre BR - 262, divisa de MG - RJ. Devido ao 

foco do Batalhão nas obras de infraestrutra rodoviária podemos observar que no 

período em análise os lançamentos efetuados no SIAFI para os itens ou família de 

itens em análise  são responsáveis por 90,20% dos custos totais no período.

 Já a 21ª Companhia de Engenharia de Construção mesmo estando envolvida 

com projetos  de  adequação das instalações do Pelotões  Especiais  de Fronteira, 

ligados ao projeto Calha Norte do Governo Federal também teve seus lançamentos 

fortemente marcados pelo consumo dos itens básicos já analisados, chegando ao 

montante de 62,13% do total das despesas lançadas para esses itens.

Resumindo a análise em uma única planilha apura-se o seguinte resultado:

Tot. de desp. por item ABC Itens de consumo 

1 Areia e Brita 12.649.260,78R$                        5,10%

2 Cimento Asfaltico e Emulsão Asfaltica 24.087.871,46R$                        9,71%

3 Cimento a Granel/Saco e Concreto Usinado 8.738.710,37R$                          3,52%

4 Combustíveis e Lubrificantes 19.011.592,49R$                        7,66%

5 Manutenção de VTR, Maq e Equip. 12.263.108,66R$                        4,94%

6 Mat. de consumo em geral 9.520.743,16R$                          3,84%

Total das desp. com os princ. Insumos 86.271.286,92R$                        34,78%

Totral geral das despesas (SIAF 2009) 248.080.016,50R$                       

Despesas Totais Lançadas no SIAFIPrincipais Insumos

Planilha 6.7 – Lançamentos Consolidados do SIAFI das famílias de Insumos para todas as 

Organizações Militares do Sistema de Construção do Exército.

Na primeira conclusão possível após essa análise prévia, observa-se que no 

total acumulado de todos os lançamentos identificados no SIAFI para o Sistemas de 



Construção do Exército no ano de 2009 para a família de itens em estudo obtiveram 

os seguintes resultados:

 Areia e Brita foram responsáveis por 5,10% do total gasto;

 Cimento Asfáltico e Emulsão Asfáltica, responsáveis por 9,71% do total 

gasto;

 Cimento a Granel/Saco e Concreto Usinado, responsáveis por 3,52% 

do total gasto;

 Combustíveis e Lubrificantes responsáveis por 7,66% do total gasto;

 Manutenção  de  Viaturas.  Maquinas  e  Equipamentos  Operacionais 

(Peças e sobressalentes) responsáveis por 4,94% do total gasto;

 Materiais  de  Consumo  em Geral  responsáveis  por  3,84% do  total 

gasto.

De  posse  destes  valores  alcançados  em  função  das  analises  dos 

lançamentos efetuados no SIAFI para o Setor de Construção do Exército Brasileiro 

como um todo, algumas características particulares para os itens em estudo pode 

ser citadas com algumas peculiaridades,  que foram estudadas e comentadas em 

uma análise do setor produtivo por família de item.

6.2 ANÁLISE DO SETOR PRODUTIVO PARA OS ITENS DE CONSUMO DOS 
DERIVADOS DE PETRÓLEO

O setor petrolífero brasileiro sofreu algumas mudanças após a promulgação 

da  Constituição  Federal  de  1988,  iniciando-se,  também,  o  processo  de 

regulamentação  do  mercado.  A  indústria  do  petróleo  apesar  de  continuar 

pertencendo a União “o monopólio”: após a Emenda Constitucional Nº 9, de 09 de 

novembro de 1995 fica autorizado a contratação de empresas privadas por meio de 

licitação ou leilão, a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros  

hidrocarbonetos;  o  refino  do  petróleo  nacional  ou  estrangeiro;  a  importação  e 

exportação dos produtos e derivados básicos resultantes da produção e refino do 

petróleo e gás natural  e ainda o transporte marítimo do petróleo bruto de origem 

nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país,  bem como do 

transporte, por meio de dutos, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de 



qualquer  origem,  ,  colocando  fim  a  exclusividade  da  Petróleo  Brasileiro  S.A. 

(Petrobras)  no  exercício  do  monopólio,  permitindo  que  novos  players pudessem 

participar das atividades, trazendo um grande avanço e incremento para a indústria.

 Entretanto o setor  ainda encontra-se com características  de um mercado 

monopolizado,  pois  todas  as  refinarias  de  petróleo  em  território  nacional  em 

funcionamento  são de propriedade da  Petrobras  não dando as empresas  muitas 

opções de compra.  Quanto ao custo de remessa do produto, vale ressaltar que, 

como uma exceção à regra geral três produtos são taxados pelo ICMS no destino: a 

energia elétrica, o gás natural e o petróleo. 

Esse  tipo  de  tributação  facilita  o  operador  logístico  no  que  tange  ao 

transporte, entretanto fica pendente a sua distribuição nos canteiros onde a distância 

dos  grandes  centros  inviabiliza  a  entrega  de  alguns  produtos  como  o  Óleo 

combustível 1A. A contratação ou a compra centralizada mesmo que por intermédio 

de  leilões  virtuais  pode  trazer  muitos  benefícios  principalmente  para  os 

empreendimentos fora dos grandes centro consumidores. 

O setor pode ser definido da seguinte forma:

 Setor de Refino:

 Monopólio Estatal;

 Setor de Distribuição:

 Oligopólio (concentrado em poucas empresas);

Obs.: Características próprias: o Produto final sofre grande sensibilidade 

ao custo de transporte e armazenagem no local de consumo;

 Itens básicos de consumo (Mais significativos):

 Óleo Diesel;

 Óleo Combustível 1A;

 Emulsão Asfáltica;

 Asfalto Diluído

 Demais combustíveis e lubrificantes;



Os  problemas  de  distribuição  de  combustíveis  e  Lubrificantes  ficam mais 

claras  quando  observamos  os  posicionamento  geográfico  das  refinarias  da 

Petrobras e os pontos de distribuição de óleo diesel, considerando as regiões onde 

ocorrem  as  maiores  obras  de  infraestrutura  rodoviária  a  cargo  do  Sistema  de 



construção  do  Exército  conforme  as  figuras  a  seguir: 

 

Figura 7.1 - Posicionamento Geográfico das refinarias da Petrobras



De acordo com a legenda apresentada a seguir podem ser verificados os pontos de 

distribuição de combustíveis e lubrificantes:

Figura 7.2 – Legenda das figuras 7.3 e 7.4

Figura 7.3- Pontos de Distribuição de Combustíveis (Região Nordeste)



Figura 7.4- Pontos de Distribuição de Combustíveis (Região Norte)

As  localizações  geográficas  dos  pontos  de  distribuição  demonstrados nas 

figuras 7.2 e 7.3 reafirmam o que já foi  ressaltado quanto à questão da distância 

para distribuição e a influencia do custo do frete no preço final do produto, podendo 

acarretar até uma negativa de entrega de determinados produtos por região como é 

o caso do óleo combustível 1A.

Já para outro setor de produtos derivados do petróleo como o de Materiais 

Asfálticos, pode ser observado uma maior capilaridade e maior número de empresas 

voltadas para o seguimento, já que as aplicações do produto não são exclusivos 

para o uso em rodovias pois todo o setor de impermeabilização e demais setores 

afins trabalham com produtos a base de manta asfáltica. A seguir segue a planilha 

com todas as Usinas de asfalto autorizadas a operar em território nacional.



AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO - SAB

RELAÇÃO DE BASES DE DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTOS AUTORIZADAS  A OPERAR

ATUALIZADO EM MAIO DE 2010

# Distribuidora de Asfaltos Município UF nº AO Tancagem (m³)

1 EMAM - Emulsões e Transpostes Ltda. MANAUS AM 347/02 350
2 Betumat Química Ltda. CANDEIAS BA 215/08 109
3 Brasquímica Produtos Asfalticos Ltda. CANDEIAS BA 159/07 1.019
4 Asfaltos Nordeste Ltda. MARACANAU CE 307/09 506
5 Centro Oeste Asfaltos Ltda. BRASILIA DF 186/06 663
6 Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda - DISBRAL APARECIDA DE GOIANIA GO 375/05 787
7 Indústria Nacional de Asfaltos Ltda. GOIANIRA GO 444/07 300
8 Ipiranga Asfaltos S/A ANAPOLIS GO 381/05 621
9 Betunel Indústria e Comércio Ltda. UBERLANDIA MG 276/08 25

10 Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda - DISBRAL SARZEDO MG 408/09 1.209
11 Araguaia Distribuidora de Asfalto Ltda. SINOP MT 504/09 474
12 Betunel Indústria e Comércio Ltda. CUIABA MT 414/07 705
13 Centro Oeste Asfaltos Ltda. CUIABA MT 416/08 987
14 EMAM - Emulsões e Transpostes Ltda. VARZEA GRANDE MT 94/06 330
15 Alberto Marques dos Santos Júnior ANANINDEUA PA 230/08 350
16 Companhia Brasileira de Asfaltos da Amazônia ANANINDEUA PA 294/06 1.187
17 WBL/NKN Distribuição e Transportes de Betumes Ltda. ANANINDEUA PA 275/10 1.800
18 CAP - Comércio de Asfalto e Petróleo Ltda. PONTA GROSSA PR 274/10 933
19 Casa do Asfalto Distribuidora, Indústria e Comércio de Asfalto Ltda. MARIALVA PR 324/06 240
20 Casa do Asfalto Distribuidora, Indústria e Comércio de Asfalto Ltda. UMUARAMA PR 325/06 270
21 Cbb Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda. CURITIBA PR 216/06 1.330
22 Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. CURITIBA PR 73/08 490
23 Petrobras Distribuidora S.A PONTA GROSSA PR 83/07 1.239
24 PROBITEC - Produtos Betuminosos e Tecnologia de Aplicação Ltda. RIO DE JANEIRO RJ 23/06 634
25 Asfaltos Califórnia S.A. GARUVA SC 95/08 721
26 Denver Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. SUZANO SP 548/08 326
27 Indústria Dryko Ltda. GUARULHOS SP 394/05 317
28 Lwart Química Ltda. LENCOIS PAULISTA SP 33/07 1.822
29 NTA - Novas Técnicas de Asfaltos S/A PAULINIA SP 140/07 620
30 Viapol Ltda. CACAPAVA SP 304/09 2.413
31 Indústria Nacional de Asfaltos Ltda. PALMAS TO 474/05 570

Fonte: Superintendência de Abastecimento - ANP

Planilha 6.8 - Pontos de Distribuição de Materiais Asfálticos.

A concentração das unidades produtoras pode ser observada, tanto para as 

usinas  de  asfalto  como  para  as  refinarias  de  petróleo,  pois  ambas  as  plantas 

industriais estão sempre localizadas próximas dos grandes centros consumidores. 

Essa  estratégia  de  mercado visa  buscar  uma redução  no  custo  de  distribuição, 

adotado corretamente para favorecer a indústria. Entretanto quando analisamos a 

localização dos canteiros de obras e das próprias obras em si, verificamos que as 

condicionantes  logísticas  para  o  abastecimento  são  bastante  restritivas  para  os 

produtos deste seguimento industrial.



Segundo (Gomes, 2004), “O custo de transporte representa a maior parcela 

dos custos logísticos na maioria das empresas;  em muitos casos, supera o lucro 

operacional”. Imaginando que em obras de infraestrutura rodoviária de grande porte 

nem sempre os Batalhões de Engenharia de Construção atuam isoladamente, uma 

operação conjunta de aquisição e distribuição destes itens ou família de itens pode 

reduzir sensivelmente o custo final para esses insumos. 

Considerando ainda o setor de refino de derivados de petróleo, no que tange 

os combustíveis e lubrificantes e ainda as Usinas de Asfalto, o mercado consumidor 

desses insumos, enfrenta um setor fortemente organizado em forma de oligopólios. 

Sendo assim as condições mínimas para se tentar um equilíbrio nesta cadeia de 

suprimentos  seria  uma  ação  em  conjunto  para  uma  aquisição  única  e  uma 

distribuição planejada, buscando assim uma possível redução no custo logístico. 

Pode ser evidenciada outras limitações do setor:

 Obras  localizadas  a  mais  de  500km  das  refinarias  ou  grandes 

distribuidores enfrentam problemas de abastecimento destes insumos;

 Item mais sensível ao custo do frete.

 Óleo Combustível 1A 

  (substituído por  óleo Diesel  nas caldeiras das usinas de 

asfalto elevam o custo operacional em até 35%, utilizado no 

pré-aquecimento antes da aplicação)

Para  os  itens  combustíveis  e  lubrificantes  os  modelos  de  sucesso  na 

centralização das compras vêm acompanhados de modernos sistemas de gestão de 

frotas e maquinas onde o monitoramento dos abastecimentos é efetuado em tempo 

real. O caso de sucesso da implantação de um modelo de centralização da compra 

de combustíveis verificado no Estado de Sergipe demonstra a viabilidade do projeto 

desta magnitude. A essência e a inovação do modelo trazem a responsabilidade de 

transporte e armazenagem para o fornecedor, que neste caso após um processo de 



licitação publica vencida pela BR – Distribuidora esta ficou responsável por toda a 

montagem  dos  postos  de  abastecimento  no  estado,  localizado  dentro  dos 

estabelecimentos  estaduais  que  tinham  responsabilidade  pela  manutenção  das 

frotas locais, bem como a manutenção dos estoques nos postos de abastecimento.

O contrato previa ainda que o valor médio de venda não poderia ultrapassar 

os  valores  praticados  no  comércio  varejista  nem ultrapassar  o  limite  de  preços 

estabelecidos  pela ANP (Agencia  Nacional  do  Petróleo).  Após a  implantação do 

projeto  o  estado  estava  economizando  10,64% no  preço  unitário  da  gasolina  e 

6,11% no preço unitário por litro do óleo diesel.

Fonte: Secretaria de Estado de Adm. do Estado do Sergipe.

Figura 7.5 Tabela de preços médios de combustíveis praticados em Sergipe

A  evolução  do  contrato  fez  com  que  surgisse  uma  negociação  com  a 

contratada (BR – Distribuidora), e foi estabelecido com o objetivo de que o valor de 

venda  dos  combustíveis  se  pautasse  pelos  preços  médios  praticados  pelos 

distribuidores locais, divulgados constantemente pela ANP. Tal ação, pelos estudos 

do INDG, tal  procedimento causaria uma economia anual de R$ 415.884,00, uma 

vez que o preço da gasolina reduziu-se de R$ 2,518 para R$ 2,250. Enquanto o 

preço do óleo diesel caiu de R$ 2,1727 para R$ 1,997. Ressalta-se que, de acordo 
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com as novas cláusulas contratuais,  sempre que a Administração verificar que o 

preço  médio  de  qualquer  dos  combustíveis  diminuiu,  basta  que  um  termo  de 

apostilamento contratual seja elaborado a fim de que esse valor seja efetivamente 

praticado.

 6.3   ANÁLISE DO SETOR PRODUTIVO PARA OS ITENS DA INDÚSTRIA 
CIMENTEIRA.

A indústria Cimenteira no Brasil opera atualmente 70 fábricas, pertencentes a 

12 grupos industriais nacionais e estrangeiros, com capacidade instalada da ordem 

de  67  milhões  t/ano,  segundo  o  Sindicato  Nacional  da  Indústria  Cimenteira, 

Características do cimento como produto.

Figura 7.6 – Tabela de consumo de cimento do Brasil



O Cimento e considerado uma commodity4 que tem como característica de 

produto baixa substitutibilidade. Segundo (Ballou, 2007), itens com características de 

baixa substitutibilidade são aqueles que não existem similares no mercado para uma 

possível troca ou substituição pela falta.

A commodity (cimento)  está presente em todo tipo de construção, da mais 

simples  moradia  até  a  mais  complexa  obra  de  infraestrutura,  do  início  ao 

acabamento  final,  é  o  componente  básico  do  concreto,  que  é  o  material  mais 

consumido no planeta depois da água, é considerado como um produto homogêneo, 

com variedade limitada de tipos e  com especificações e processo  de fabricação 

semelhante em todo o mundo.

Ao longo dos anos 90 houve uma retomada no crescimento do consumo, que 

provocou grande aumento de produção. A partir de 2000, a produção sofreu queda 

resultante das sucessivas crises mundiais e conseqüente instabilidade econômica., 

entretanto com a retomada do crescimento observado no decorrer do ano de 2004 o 

consumo se estabilizou, indicando o início de uma nova retomada.

O consumo de cimento voltou ao patamar de 40 milhões de toneladas por ano 

em 2006, com o aquecimento da indústria da construção civil. No ano seguinte, o 

mercado atingiu o número de 45 milhões de toneladas de cimento consumidas no 

país. Em 2008, o consumo de cimento no Brasil bateu novo recorde, superando a 

marca de 51 milhões de toneladas. Em 2009, esse número se manteve praticamente 

estável em relação ao ano anterior.

6.3.1  O DESAFIO DA LOGÍSTICA APLICADA A INDÚSTRIA DO CIMENTO

Algumas  características  específicas  da  produção  do  cimento  tornam  sua 

logística muito complexa:

• É um item consumido o ano inteiro, sem interrupções.

4 Commodity é um termo de língua inglesa que, como o seu plural commodities, significa mercadoria, 
é utilizado nas transações comerciais de produtos de origem primária nas bolsas de mercadorias.
(Gomes, 2004)



• É imprescindível em qualquer tipo de obra. E para não paralisá-la, tem que 

estar presente a tempo em todas as regiões do país.

• Dada a condição continental do país, para se atingir a todos os mercados, 

2/3 do cimento é distribuído através da cadeia da revenda.

• Ensacado ou a granel, ocupa muito espaço, considerando seu baixo valor 

agregado.

• Por ser perecível, requer uma estocagem em condições especiais, seja nas 

fábricas, nos depósitos ou nas lojas, e por prazos limitados há poucos dias.

• É sensível à logística, que é de fluxo contínuo e inclui todo o processo de 

produção, distribuição e consumo. Em caso de aumento de demanda, toda 

a cadeia relacionada precisa ser imediatamente ampliada: maior produção, 

mais insumos, mais caminhões etc.

• Por  ser  um produto de baixa relação valor-peso, segundo (Ballou,  2007) 

esses  tipos  de  itens  com  baixos  quocientes  valor-peso  tem  um  custo 

elevado de movimentação em termo de percentagem de seus preços de 

venda. 

Com a  analise  desses dados é  correto afirmar  que  o cimento é  bastante 

onerado  pelo  frete,  na  distribuição,  sofrendo  o  impacto  com  os  aumentos  de 

combustíveis e outros derivados de petróleo. Por todos esses motivos, o peso da 

logística do  cimento  é maior  do que em diversos  outros  segmentos de bens de 

consumo.

O SNIC (Sindicato Nacional da Indústria do Cimento), ressalta ainda outras 

características determinantes para a distribuição do cimento em território nacional:

•O modal de transporte mais utilizado pela indústria é o rodoviário, com 94% 

do total  de cimento transportado. Em média,  somente para retirá-lo das fábricas,  



circulam diariamente em todo o Brasil  mais de oito mil  caminhões carregados de 

cimento (fonte SNIC).

• O raio de distribuição do produto atinge em média 300 a 500 quilômetros 

nas regiões Sudeste e Sul, podendo chegar a mais de mil quilômetros no Norte e 

Nordeste  do país.  Nestas  regiões,  existe ainda  a necessidade do  uso do  modal 

hidroviário.

•  O  sistema  ferroviário  se  reequipou  e  adquiriu  mais  qualidade  com  a 

privatização, mas ainda hoje, são necessários cinco dias para levar uma carga que 

seria transportada em um dia em uma rodovia.

A indústria Cimenteira tem suas fábricas localizadas próxima às jazidas de 

sua matéria prima básica, o calcário, na figura a seguir nos mostra a localização em 

território nacional da base instalada da indústria Cimenteira:



Figura 7.7 – Localização das Fabricas de Cimento (Fonte: SNIC)

Pode-se perceber que o maior problema para o seguimento é o transporte de 

seu produto final, além disso, há a disputa pelos meios de transporte com outros 

produtos.  Os  principais  concorrentes  no  transporte  do  cimento  são  o  aço,  os 

minérios e os produtos agrícolas. Estes últimos são sazonais, mas a concorrência é 

direta ao longo do ano, fazendo com que a indústria privilegie de alguma forma os 

consumidores que tem um consumo ou uma demanda programada. 



Figura 7.8 – Venda de Cimento por região no BRASIL

A indústria Cimenteira da mesma forma que a Petroleira pode ser considerada 

também como um seguimento fortemente organizado em forma de oligopólio, mas 

tendo  2/3  de  toda  a  sua  distribuição  feita  por  intermédio  de  revendedores  que 

praticam preços de acordo com o mercado de sua região e sob a influência do custo 

do  transporte,  certamente,  o preço  final  sofre  com o custo da  intermediação do 

produto,  considerando também que os  revendedores têm uma  maior  parcela do 

mercado voltado para o consumidor final que as próprias Cimenteiras.

Quanto às possibilidades de redução do custo de aquisição do cimento por 

parte  do  Sistema  de  Construção  do  Exército,  também deve  ser  considerado  a 

organização  da  indústria  cimenteira  e  dos  seus  distribuidores.  Outro fator  a  ser  

considerado é a importância da questão da logística de distribuição, já que as obras 

de infraestrutura estão geralmente situadas fora das zonas urbanas. Cabe ressaltar 

que políticas de compras centralizadas, são as melhores estratégias para se buscar 

a redução de custos, tanto no custo do frete como no preço unitário do produto. A 

política de compras centralizadas deve ser gerenciada sempre pelo órgão de maior 

nível  hierárquico  do  sistema,  pois  terá  uma  melhor  visão  do  gerenciamento 

estratégico, tanto para a aquisição e o consumo dos itens. 

6.4  ANÁLISE DO SETOR PRODUTIVO PARA A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS.



O setor da indústria de autopeças representado pelo SINDIPEÇAS representa 

cerca de quinhentas empresas, que faturaram aproximadamente US$ 39,3 bilhões e 

empregaram  207,5  mil  trabalhadores  em  2008.   Este  seguimento  de  peças  e 

manutenção significa 4,94% de todos os gastos para os itens listados em nosso 

estudo de identificação dos principais insumos na busca de uma melhor otimização 

dos gastos no setor. 

Atualmente  com  o  advento  das  obras  do  PAC  do  governo  Federal  os 

Batalhões  de  Engenharia  de  Construção  vem se  reequipando com máquinas  e 

equipamentos modernos,  no entanto esses equipamentos têm uma vida útil  para 

seus componentes mecânicos e elétricos. Portanto antes de ser avaliada qualquer 

despesa efetuada com a compra de sobressalentes para maquinas e equipamentos, 

deve-se evidenciar a necessidade da implantação de uma política de manutenção 

preventiva nos canteiros de obra.

Conforme define (TAVARES, 1987) Manutenção Preventiva é aquela que se 

conduz aos intervalos pré-determinados com o objetivo de reduzir a possibilidade de 

o equipamento situar-se em uma condição abaixo do nível requerido de aceitação. 

Esta manutenção pode tomar por base intervalos de tempo pré-determinados e/ou 

condições preestabelecidas de funcionamento,  podendo ainda requerer que, para 

sua execução o equipamento seja retirado de operação.

Reforçando  a  necessidade  da  implantação  de  políticas  de  manutenção 

preventiva para os equipamentos de uma forma geral, cabe frisar que no tocante a 

maquinas  e  equipamentos  operacionais  das  obras  (Caminhões  e  Tratores),  a 

indústria de autopeças esta fortemente concentrada na região sudeste do pais, fato 

que em linhas gerais poderia provocar uma falta de  uma das máquinas por  um 

período de tempo indeterminado em função do processo de aquisição e entrega da 

mesma. Já se o processo estivesse previamente programado a substituição da peça 

seria  feita  de  forma  programada,  reduzindo  assim  o  tempo  de  manutenção  e 

indisponibilidade do equipamento.



 

Figura 7.9 – Distribuição Geográfica das Empresas de Autopeças Distribuidores e 

Fabricantes. (Fonte: relatório anual 2009 / SINDIPEÇAS)

Em função da localização dos grandes centros de fabricação, importação e 

distribuição de autopeças, existe uma real importância no investimento de políticas 

de manutenção preventiva e na aquisição de peças e sobressalentes originais de 

fábricas evitando sempre que possível a aquisição no mercado paralelo de forma a 



não comprometer a garantia de fábrica dos equipamentos quanto esta ainda estiver 

em vigência.

6.5  ITENS OU FAMÍLIA DE ITENS SEM ANÁLISE. 

Os itens de consumo como a brita e areia, não foram incluídos nos processos 

de compras centralizadas por se tratar de produtos com características altamente 

sensíveis  ao  custo  do  frete,  devido ao  baixo  coeficiente  valor-peso  do mesmos. 

Considerando  também  que  os  custos  de  armazenagem  desses  produtos  são 

relativamente baixos, sendo o fator mais impactante no seu custo final o valor de 

movimentação de estoque, é aconselhável que a aquisição para este tipo de item 

seja  feita  em jazidas  locais  mesmo  com as  imposições  da  Lei   de  licitações  e 

contratos públicos - LEI 8.666, de 21 de Junho de 1993 .

Quanto aos itens de materiais de consumo em geral, cabe ressaltar que essa 

família de itens, foram os dados identificados como insumos de obras, entretanto 

não foi possível apontar com exatidão que família de itens em especifico que eles 

faziam parte,  pois como já foi  citado anteriormente,  existe alguns problemas nos 

lançamentos das despesas no sistema de controle, porque ainda não foi implantado 

em sua totalidade o processo de padronização dos lançamentos criado pela DOC 

para essas atividades.

 A  implementação  dessa  padronização  ainda  está  em  andamento,  pois 

demanda um treinamento efetivo de todos os militares que lidam com o sistema no 

lançamentos das despesas no SIAFI. No momento em que todas as organizações 

militares  estiverem  adotando  o  plano  de  contas  formulado  pela  DOC,  isso 

possibilitará uma consulta mais rápida aos dados no sistema já que não será mais 

necessário o acesso ao numero do processo de licitação para identificar o item pois 

ele já vai estar descrito no lançamento. 

Portanto essa família de item criada (materiais de consumo em geral) foi uma 

forma  de  não  gerar  uma  distorção  no  valor  final  das  aquisições  por  unidade 

administrativa no momento da coleta dos dados nas planilhas de lançamento, assim 



nesta família de itens foi efetuado os lançamentos com a identificação duvidosa na 

planilha.

6.6  ANÁLISES CONCLUSIVAS DO CAPITULO.

A aplicação  da  análise  da  curva  ABC  ou  Curva  de  Pareto  possibilitou  a 

identificação dos principais itens de consumo, dentro de um universo de mais de 100 

itens empregados no setor de Construção do Exercito Brasileiro, bem como a sua 

segmentação e posterior agrupamento em famílias de itens. Esse agrupamento em 

famílias  viabilizou  ainda  uma  identificação  dos  mercados  consumidores  e 

distribuidores desses insumos apontando ainda possíveis sugestões para que se 

possa  buscar  uma melhor  otimização  na  cadeia  de  suprimentos  do  Sistema de 

Construção do Exército Brasileiro. 

Essa solução pode advir de uma proposta de centralização na aquisição de 

alguns  itens  onde  o  fator  “negociação”  se  mostre  importante  para  obtenção de 

vantagens e descontos no valor dos produtos como, por exemplo, os derivados de 

petróleo,  itens da indústria cimenteira e até mesmo as peças de reposição para 

máquinas e equipamentos possibilitando assim uma possível redução no custo final 

dos produtos citados.

7 CONCLUSÃO

A segmentação dos itens em grupos de famílias de itens proporcionou uma 

visão  da  necessidade  de  uma  análise  não  só  do  consumo  em  si,  mas  uma 



abordagem  mais  completa  como  uma  breve  análise  do  mercado  produtor  e 

distribuidor do produto, bem como o seguimento industrial que o produz de forma a 

dar subsídios para possíveis conclusões e orientações ao termino do trabalho.

Foi  identificado  ainda  que  os  mercados  tanto  de  produção  (segmento 

industrial)  como  o  de  distribuição  (via  operador  logístico),  sofrem  uma  grande 

influência de um setor fortemente monopolizado no caso do refino dos derivados de 

petróleo, e de um setor oligopolizado quando se trata da indústria cimenteira.

É bem clara até na literatura que um trabalho de aquisição de insumos de 

forma organizada e planejada pode ser muito eficaz.

“As vantagens da centralização da atividade de compras dependem da habilidade 
com que o executivo responsável pelo trabalho usa mais eficazmente o poder de 
compra  da  empresa.  Isso  incluirá  a  consolidação  das  exigências,  o 
desenvolvimento  de  fontes,  a  racionalização dos estoques,  a  simplificação  dos 
procedimentos, o trabalho com fornecedores para eliminar custos desnecessários 
em  vantagem  mútua  e  o  trabalho  com  colegas  para  assegurar  um  fluxo  de 
informações eficaz  que possibilitará  o  atendimento dos objetivos  da empresa” 
(BAILY et al, 2000). 

Como  conseqüência  dessa  visão,  o  grau  de  competitividade  de  uma 

determinada empresa ou setor passa a refletir cada vez mais a eficiência das redes, 

sistemas ou cadeia de suprimentos, nos quais tal empresa se insere. O processo 

estratégico é considerado na literatura como a perspectiva da empresa, ou a forma 

como as estratégias são elaboradas, validadas e implementadas nas empresas por 

meio da gerência, pelo uso de estruturas, de processos e formas de gestão. 

A possibilidade da criação de uma central de compras vai exigir do Sistema 

de  Construção  do  Exército um maior  controle das  obras,  bem como uma  maior 

integração dessas solicitações através de sistemas informatizados que possibilitem 

o gerenciamento dessas demandas bem no modelo dos sistemas de ERP5 e ERPII6 

5 ERP (Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, no Brasil) são 
sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A 
integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, 
fabricação,  marketing,  vendas,  compras,  etc)  e  sob  a  perspectiva  sistêmica  (sistema  de  processamento  de 
transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc). (TURBAN,2005)
6 ERPII  versão renovada do ERP, a versão II  permite que a empresa acompanhe os negócios em toda a cadeia 
produtiva, desde os fornecedores até os clientes,  todos ligados com tecnologias da  web. O ERP II é o ERP 



que já são amplamente usados na iniciativa privada. Já as centrais de compras das 

empresas  da  iniciativa  privada  apresentam algumas  características  em comum: 

todas  têm  uma  estrutura  enxuta,  com  poucos  funcionários,  contratada 

exclusivamente para negociar preços e prazos com fornecedores; as despesas de 

manutenção do setor são divididas entre os centros de custo que solicitam o serviço.

Fazendo  a  analogia  dessa  estrutura  para  a  estrutura  do  Sistema  de 

Construção do Exército, é recomendado que tal setor pudesse ser localizado dentro 

da Unidade de Comando de todo o Sistema Construtivo do Exercito Brasileiro como 

a DOC – Diretoria de Obras de Cooperação por ser a diretoria que tem como missão 

superintender a execução de obras públicas de infra-estrutura pelas Organizações 

Militares de Engenharia de Construção . 

 7.1 CONCLUSÕES FINAIS

A  revisão  bibliográfica  sobre  o  processo  Logístico  na  indústria  e  sua 

equiparação a indústria da construção civil, apresentadas no capítulo 3 e 4 deste 

trabalho e aliada a segmentação dos itens de consumos através da utilização da 

metodologia da análise da Curva de Paretto (Curva ABC) sobre os itens listados nos 

estudos de caso e na validação dos itens na análise dos lançamentos efetuados no 

SIAFI, através da validação do estudo citado no (Capítulo 5), permitiu o alcance do 

objetivo  principal  desta  pesquisa,  ou  seja,  a  definição  das  famílias  de  itens  de 

consumo que geraram o maior impacto no orçamento final dos custos das obras de 

infraestrutura rodoviário, e a obtenção de uma orientação para possíveis formas de 

aquisição dos itens avaliados.  

Um processo de aquisição centralizado pode ser uma grande estratégia que 

venha a auxiliar a otimização das aquisições de insumos no seguimento da Indústria 

da Construção no âmbito do Exército Brasileiro, não descartando os processos hoje 

em andamento como a própria ferramenta web para leilões virtuais, o site compras-

net do governo federal (http://www.comprasnet.gov.br/), que poderá sim ser o grande 

viabilizador de toda essa nova proposta, pois o comércio eletrônico hoje é o grande 

incorporado as ferramentas da internet.



portal  de  divulgação  para  os  processos  e  transparência  dos  procedimentos  de 

licitação no âmbito do governo federal.

Cabe  ressaltar  ainda  a  fundamental  importância  na  padronização  dos 

lançamentos  efetuados  no  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do 

Governo Federal – SIAFI, pelas unidades de engenharia de construção do Exército 

subordinadas  a  Diretoria  de  Obras  de  Cooperação,  tendo  em  vista  que  tal 

lançamento feito de forma padronizada facilitará futuras consultas e verificações de 

desempenho nas aquisições de insumos, bem como viabiliza a implementação de 

sistemas informatizados de gestão empresarial tipo ERP que fariam a consulta ao 

banco  de  dados do  SIAFI  agilizando  e  possibilitando  tomadas de  decisão  mais 

rápidas e precisas a nível estratégico e operacional no Sistema de Construção do 

Exército. 

Entende-se que a adoção deste conhecimento poderá contribuir na fase de 

planejamento das aquisições de bens de consumo, bem como na orientação para 

uma melhor adequação nas rotinas de atendimento ao maior parceiro institucional 

do  Setor  Construtivo  do  Exército  Brasileiro,  que  é  atualmente  o  Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 

7.1 QUADRO RESUMO DA PESQUISA:



SETOR PRODUTIVO 
ESTUDADO

ITEM OU FAMILIA DE 
ITENS

ANALISE DE MERCADO 
PARA O ITEM

CONCLUSÃO ORIENTAÇÕES

Setor de Refino : Monopólio 
Estatal

Setor de Distribuição: 
Oligopólio

Materiais Asfálticos Setor de Refino e 
Distribuição: Oligopolio

Familia de itens com elevada 
sensibilidade ao custo do frete e 

armazenagem, influenciando 
diretamente no custo final ou 

custo unitário do produto. 
Armazenagem e transferencia 

do produto do veiculo 
transportador para o tanque de 

armazenagem exigem 
condições especificas que 

podem retardar o 
descarregamento e encarecer o 

custo relativo ao transporte.

As compras podem ser 
efetuadas de forma 

centralizadas, entretanto devido 
a maior capilaridade do setor, a 
regionalização da aquisição por 

estado podem viabilizar 
menores custos associados ao 

frete.

Indústria 
Cimenteira

Cimento Portland 
CP II ( Saco / 

Granel)

70 Fábricas sob o controle 
de 12 empresas: Setor 

fortemente organizado em 
forma de Oligopólio.

Commodity de baixa 
substitutibilidade; 94% da 
produção transportado via 

rodovia; o raio de distribuição na 
região norte pode atingir 

1000km; 2/3 da distribuição feita 
por intermédio de revendedores; 

produto perecível e com 
restrições de transporte e 

armazenagem sensível a data 
de validade;

A fabricação do cimento é 
planejada sob demanda futura, 
já que o produto tem um prazo 

de validade de até 90 dias. 
Logo o planejamento da compra 
e a possível centralização com 

o planejamento de entrega 
resultará em uma redução no 
preço unitário do produto e no 

custo associado ao frete.

Indústria de Auto-
Peças

Peças e 
Sobressalentes 

para Máquinas e 
Equipamentos.

Possibilidades de aquisição 
na rede de autorizadas e / 

ou nas revendas 
especializadas por tipo de 
veiculo ou equipamento.

Problemas encontrados na 
avaliação da garantia dos itens 
ou conjunto de itens; Grande 

variação de preços no mercado 
varegista; Grande sensibilidade 

da demanda.

Possibilidades de redução do 
custo de aquisição, em 
processos de compras 

centralizadas atreladas a uma 
politica de Manutenção 

preventiva da frota de veiculos 
maquinas e equipamentos 
operacionais utilizados nos 

canteiros. 

Extração Mineral Brita / Areia

Produtos com baixo 
coeficiente valor-peso; Alta 

sensibilidade ao custo 
associado ao frete; Baixo 
custo de armazenagem.

Devido as caracteristicas 
apresentadas esta familia de 

itens requer um aquisição local, 
no forecedor mais próximo do 
canteiro de obras, de forma a 
reduzir o custo associado ao 

frete.

A possibilidade de redução do 
custo de aquisição existe 
devido ao baixo custo de 

armazenagem dessa familia de 
itens. Portanto torna-se viavel o 

investimento em estoque 
desses produtos, buscando 

otimizar ou reduzir o custo do 
frete em relação ao volume 

transportado.

QUADRO RESUMO DAS CONCLUSÕES DA PESQUISA .
ITENS MAIS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

Indústria 
Petroleira

Combustíveis e 
Lubrificantes

Familia de itens com elevada 
sensibilidade ao custo do frete e 

armazenagem, influenciando 
diretamente no custo final ou 

custo unitário do produto.

Compras centralizadas para 
esta familia de itens 

possibilitaria uma redução no 
custo unitario do produto em 

função da negociação da 
quantidade adquirida.

7.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

A partir dos resultados e análises obtidos nesta dissertação e ao longo de sua 

execução,  pode-se  indicar  uma  série  de  sugestões  para  o  desenvolvimento  de 



futuras pesquisas.  Em anexo ao trabalho de forma a dar  subsídio aos  trabalhos 

futuros segue planilha de insumos básicos de consumo nas obras de infraestrutura 

rodoviária que  poderá  servir  de modelo para a análise e adpatação  para  outros 

projetos de obras a cargo do Sistema de Construção do Exercito. A baixo segue a 

sugestão de estudos futuros que poderão complementar esse trabalho de pesquisa: 

a)  Aquisição,  armazenagem  e  distribuição  dos  itens  como  Cimento 

Asfáltico  e  Emulsão  Asfáltica  do  canteiro  de  obras  para  o  local  de 

aplicação; 

b)  Aquisição,  armazenagem  e  distribuição  dos  itens  como  Cimento  a 

granel /  Saco ou até mesmo o gerenciamento da produção de uma 

unidade local de concreto usinado.

c) Aquisição, armazenagem e distribuição dos itens como Combustíveis e 

Lubrificantes  e  uma  possível  aplicação  de  políticas  de  Just-in-Time 

para esses itens. 

d) Validação da lista de insumos aplicados neste trabalho que visou às 

obras  de  infraestrutura  rodoviária,  aplicando  a  mesma  metodologia 

para  as  demais  obras  efetuadas  pelos  BEC,  como  por  exemplo, 

visando as obras de infraestrutura Ferroviária.

e) Validação da lista de insumos aplicados neste trabalho que visou às 

obras  de  infraestrutura  rodoviária,  aplicando  a  mesma  metodologia 

para  as  demais  obras  efetuadas  pelos  BEC,  como  por  exemplo, 

visando às obras de infraestrutura Portuária.

f)  Desenvolvimento  de  um  sistema  informatizado  especialista,  que 

incorpore as diretrizes formuladas nesta dissertação para a aplicação 

em  uma  sistema  de  ERP servindo  como  um  sistema  de  apoio  à 

decisão para o auxilio no planejamento de aquisições e armazenagem 

dos insumos ligados a indústria da construção pesada.

h) Desenvolvimento de um estudo onde viabilize a integração da Indústria 

da construção pesada em um processo de certificação nos moldes do 



Sistema  de  Certificação  QUALIHAB,  adotado  pela  Companhia  de 

Desenvolvimento  Habitacional  e  Urbano  do  Estado  de  São  Paulo 

(CDHU) embasado na série de Normas NBR ISO 9000.

i)  Desenvolvimento de estudos voltados para a aplicação de políticas de 

qualidade na industria da Construção Civil Pesada focados na Norma 

NBR  ISO  9004  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS 

TÉCNICAS, 1994), que orienta a implantação dos Sistemas de Gestão 

da  Qualidade,  trata  as  questões  relacionadas  à  logística  de 

suprimentos no item sobre Qualidade na Aquisição; também, nos itens 

Controle de Produção e Verificação de Produto, aborda a necessidade 

de retroalimentação das informações, que são vitais para tomada de 

decisões e operacionalização dos diversos fluxos físicos de canteiros 

de obra.

j)   Analisar  com mais profundidade a questão da aquisição de peças e 

sobressalentes  para  máquinas  e  equipamentos,  bem  como 

desenvolver políticas de manutenção preventiva para as maquinas e 

equipamentos utilizadas nas obras de construção civil pesada.
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9.1   ANEXO I - ESTRUTURAS DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS DE 
COMBUSTÍVEIS
Fonte: Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP





ESTRUTURAS DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS
Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência

Gasolina comum

Composição do Preço da gasolina "A" (pura, sem a mistura de etanol anidro 

combustível - EAC) no produtor ou importador

A. Preço de realização (1)

B. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico = CIDE(2)

C. PIS/PASEP e Cofins (3)

D. Preço de faturamento sem ICMS D = A + B + C

E. ICMS produtor E = [(D / (1 - ICMS%)] - D (6)

F. Preço de faturamento com ICMS (sem o ICMS da

    Substituição Tributária) F = D + E

G.(i) ICMS da Substituição Tributária (com PMPF) G = (PMPFx             ICMS% / ( 1 - 

MIX (9)) - E (7) ou (ii) ICMS da Substituição Tributária (na ausência do PMPF) G = F 

x % MVA x ICMS% (8)

H. Preço de faturamento do produtor sem frete (ex refinaria) com ICMS H = F + G (i) 

ou + G (ii)

Composição do preço do etanol anidro combustível (etanol anidro combustível 

(EAC) a ser misturado à gasolina "A".

 I. Preço do etanol anidro combustível (1)

J. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico = CIDE(2)

K. PIS/PASEP e Cofins (4) 

L. Preço de faturamento do produtor sem frete e sem ICMS (O ICMS incidente sobre 

o etanol anidro foi cobrado na etapa de produção da gasolina A na proporção da 

mistura para formação da gasolina C, conforme item G acima)     L = I + J + K + L (5)

M. Frete da gasolina A até a base de distribuição

N. Frete do EAC até a base de distribuição (frete de coleta)



O. Custo de aquisição da distribuidora O = M + N + (H x (1- MIX         (9)) + (L x MIX 

(9))

P. Margem da distribuidora

Q. Frete da base de distribuição até o posto revendedor

R. Preço de faturamento da distribuidora R = M+N+O+P+Q

Composição do preço final de venda da gasolina "C" no posto  revendedor.

S. Custo de aquisição do Posto Revendedor S = R

T. Margem da revenda

U. Preço Bomba de gasolina "C" U = S + T

Observações:

(1) Preço FOB (sem fretes e tributos);

(2) Lei n° 10.336, de 12/12/01 e suas alterações, combinada com o Decreto n° 

5.060, de 30/04/04 e suas alterações;

(3) Lei n° 10.865, de 30/04/04 e suas alterações, combinada com o Decreto n° 

5.059, de 30/04/04 e suas alterações (para os contribuintes que optaram pela 

alíquota específica);

(4) Lei n° 11.727, de 23/06/08 e suas alterações, combinada com o Decreto n° 

6.573, de 19/09/08 e suas alterações (para os contribuintes que optaram pela 

alíquota específica)

(5) Em geral, diz-se   que   há deferimento   tributário,   quando   o recolhimento   de  

determinado   tributo   é   transferido   para   uma   etapa posterior da cadeia. No 

caso do Etanol anidro combustível, o produtor ou importador de gasolina A recolhe o 

tributo incidente sobre a etapa de produção de anidro (usina), nos casos em que 

este seja utilizado para composição da gasolina C.

(6) Alíquotas estabelecidas pelos governos estaduais (com reduçõesdas bases de 

cálculo, se houver) e acrescidas do "Fundo de Pobreza" (se houver).

(7) Preço Médio ao Consumidor Final  (PMPF) estabelecido por Ato COTEPE / 

PMPF

(8) Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecido por Ato COTEPE /MVA (apenas 

na ausência do PMPF) (7)

(9) MIX: Lei n° 8.723 de 28/10/93 e suas alterações, combinada com a Resolução 



CIMA n° 1, de 11/01/10 que define o percentual (%) de mistura obrigatória de etanol 

anidro combustível na gasolina 

 Óleo diesel

Composição do preço do óleo diesel petróleo (sem a mistura de biodiesel) no 

produtor ou importador.

A. Preço de realização (1)

B.Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico =       CIDE(3)

C. PIS/PASEP e Cofins (4)

D. Preço de faturamento sem ICMS D = A + B + C

E. ICMS produtor E = [(D / (1 - ICMS%)] - D (6)

F.Preço de faturamento com ICMS (sem o ICMS da Substituição Tributária) F = D + 

E

G.(i) ICMS da Substituição Tributária (com PMPF) G (i) = (PMPF x ICMS%/(1-MIX 

(9)) - E (7) ou (ii) ICMS da Substituição Tributária (na ausência do PMPF) G (ii) = % 

MVA x ICMS% (8) 

H. Preço de faturamento do produtor (ex: refinaria) com ICMS H = F + G (i) ou G (ii) 

Composição do preço do biodiesel (B100), a ser misturado ao óleo diesel petróleo 

( a partir do produtor de óleo diesel) 

I. Preço do biodiesel a ser adquirido, pela distribuidora, do

     produtor de óleo diesel petróleo (1)

J. PIS/PASEP e Cofins (5)

K. Preço de faturamento do produtor de óleo diesel

    petróleo sem ICMS K = I + J

Composição do preço do diesel (BX) (mistura de diesel petróleo com biodiesel 

- B100) a partir da distribuidora.

L. Frete do óleo diesel até a base de distribuição (2)

M. Frete do biodiesel até a base de distribuição (Frete de coleta usina) (2)

N. Custo de aquisição da distribuidora N = (H x (1- MIX (9)) + (K x MIX (9)) + L + M

O. Margem da distribuidora

P. Frete da base de distribuição até o posto revendedor



Q. Preço de faturamento da distribuidora Q = N + O + P

 

Composição do preço final de venda do diesel (BX) no posto Revendedor.

R. Custo de aquisição do posto revendedor R = Q

S. Margem da revenda

T. Preço Bomba do diesel T = S + R

Observações:

(1) Preço FOB (sem fretes e tributos)

(2) Frete até a base de distribuição (quando cobrados

separadamente)

(3) Lei n° 10.336, de 12/12/01 e suas alterações, combinada com o Decreto nº 

5.060, de 30/04/04 e suas alterações

(4) Lei nº 10.865, de 30/04/04 e suas alterações combinada com o Decreto n° 5.059, 

de 30/04/04 e suas alterações

(para os contribuintes que optaram pela alíquota específica)

(5) Lei nº 11.116, de 18/05/05 e suas alterações, combinada com o Decreto n° 

5.297, de 06/12/04 e suas alterações

(para os contribuintes que optaram pela alíquota específica)

(6) Preço Médio ao Consumidor Final (PMPF) estabelecido por Ato COTEPE / PMPF

(7) Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecido por Ato COTEPE / MVA (apenas 

na ausência do PMPF) (7)

(8) MIX: Lei n° 11.097 de 14/01/05 combinada com a Resolução CNPE n° 6 de 

16/09/09 que define o percentual (%) de mistura obrigatória de biodiesel (B100) ao 

diesel. 

GLP

Composição do custo do GLP desde o produtor

A. Preço de realização (1)

B. PIS/Pasep e Cofins (2) B = (PIS + COFINS) x (1 - ÍNDICE DE REDUÇÃO (3))

C. Preço de faturamento sem ICMS C = A + B

D. ICMS produtor (4) D = [(C / (1 - ICMS%)] - C



E. Base de cálculo do ICMS cheio  (5) E = C / (1 - ICMS%) x ( 1 + MVA%)

F. Substituição tributária ICMS F = (E x ICMS%) - D

G. Faturamento produtor G = C + D + F

Composição do custo do GLP a partir da distribuidora

H. Frete do GLP até a base de distribuição (1)

I. Preço de aquisição da distribuidora I = G + H

J. Margem da distribuidora (1)

K. Frete da base de distribuição até o posto revendedor (1)

L. Preço de faturamento da distribuidora L = I + J + K

Composição do preço de venda 

M. Preço de aquisição da revenda M = L

N. Margem de revenda(1)

O. Preço de venda do GLP O = M + N

Observações:

(1) Valores não-sujeitos a tabelamento

(2) Lei n.º 10.865, de 30/04/04

(3) Decreto n.º 5.059, de 30/04/04

(4) Alíquotas estabelecidas pelos governos estaduais

(5) Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecida em Convênios ICMS, ou Preço 

Médio ao Consumidor Final (PMPF) estabelecido por Atos Cotepe A alíquota da Cide 

foi reduzida a zero conforme decreto n.º 5.060, de 30/04/04

Etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível - AEHC)

Composição do custo do AEHC desde o produtor 

A. Preço de realização (1)

B. Base de cálculo do ICMS e PIS/Cofins B = A / [1 – (PIS + Cofins) – ICMS%]

C. PIS / Pasep e Cofins do produtor (2) C = (PIS + Cofins) x B

D. Preço de faturamento sem ICMS D = A + C

E. ICMS produtor (3) E = [D / (1 – ICMS%)] – D



F. Faturamento do produtor F = D + E

Composição do custo a partir da distribuidora 

G. Frete do AEHC até a base de distribuição (1)

H. Preço de aquisição da distribuidora H = F + G

I. Margem da distribuição (1)  

J. Frete da base distribuidora até o posto revendedor (1)

K. Base de cálculo do ICMS K = [(H + I + J) - E] / [ 1 - ICMS% ]

L. ICMS da distribuidora (3) L = (ICMS% x K) - E

M. Substituição tributária ICMS (4) M = ICMS% x PMPF - E - L

N. Preço de faturamento da distribuidora N= H + I + J + L + M

Composição do preço de venda 

O. Preço de aquisição da revenda   O = P 

P. Margem de revenda (1)

Q. Preço-bomba de etanol hidratado combustível Q = O + P 

Observações:

(1) Valores não-sujeitos a tabelamento

(2) MP n.º 413, de 03/01/08

(3) Alíquotas estabelecidas pelos governos estaduais

(4) Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecida em Convênios ICMS, ou 
Preço Médio ao Consumido

9.2   ANEXO II - PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DE CUSTO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE EMULSÃO ASFÁLTICA
Fonte: Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP









9.3  ANEXO III - Questionários para Identificação dos Insumos Aplicados na Indústria 
da Construção Civil Pesada



Descricao Unid Qtde. Utilizada Custo Unit Custo total Fornecedor
AÇO CA-50 KG
AÇO D=10 MM CA 50 KG
AÇO D=6,3 MM CA 50 KG
AÇO EM CHAPA KG
ADITIVO ANTIREFLEXIVO PARA CONCRETO L
ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO L
ADITIVO PLASTIMENT BV-40 KG
ADUBO NPK (4.14.8) KG
ADUBO ORGÂNICO KG
AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA M3
ANCORAGEM ATIVA PARA 4 Ø 12.5MM Unid
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES 1 Ø 12.5MM Unid
ANCORAGEM FUNDIDA PARA LAJES 1 Ø 12.5MM Unid
ANCORAGEM PASSIVA PARA 4 Ø 15.2MM Unid
ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR DW/GW 4'X10º Unid
ANEL PRÉ-MOLD. DE CONCRETO ARM. Unid
APOIO DE NEOPRENE FRETADO 100X100X28MM Unid
APOIO DO PORTA DENTE FREZAD.   2000DC Unid
ARAME FARPADO Nº. 16 GALV.     SIMPLES M
ARAME RECOZIDO Nº. 18 KG
AREIA LAVADA M3

ASFALTO DILIUÍDO CM-30 (CIF) T
ATERRO COMERCIAL M3

MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES, FUNDAÇÕES, TERRAPLENAGEM, OBRAS EM TERRA E ROCHA, ESTRUTURAS, DRENAGEM, OBRAS DE 
ARTE CORRENTES, CONTENÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES:

LISTA DE INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA 

PERIODO LOCAL DA OBRAO.M. RESPONSÁVEL



BAGUETE LIMITADOR DE  POLIETILENO M
BAINHA GALVANIZADA Ø=40MM (REDONDA) M
BAINHA METÁLICA Ø=40MM M
BAMBU M2
BARRILETE SIMPLES LINHA NX Unid
BITS P/ ESTABIL. E RECICL.     RR/SS250 Unid
BRITA 0 M3
BRITA 1 M3
BRITA 2 M3
BRITA 3 M3
BRITA CORRIDA M3
BROCA DE WÍDIA DE 8MM UND
BROCA INTEGRAL SÉRIE S11 - L = 0.8M UND
CABO DE AÇO 3/16' M
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M
CAIXA DE INSP. TIPO MANILHA COM TAMPA Unid
CAIXA DE PASSEIO PARA VÁLVULA DE INCÊNDIO Unid
CAIXA PASSAGEM COM TAMPA 20X20X10CM Unid
CALIBRADOR DE DIAMANTE LINHA NX Unid
CALIBRADOR DE WIDIA SIMPLES LINHA NX Unid
CAPA DE ISOPOR 50MM Unid
CHAPA DE AÇO N. 16 (TRATADA) M2
CHAPA MÚLTIPLA GALVANIZADA M3
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 30/45 T
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/60 T
CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 T
CIMENTO PORTLAND CPII -32 KG
CIMENTO PORTLAND CPII-32 (A      GRANEL) KG
CIMENTO PORTLAND CPIII-32 KG
CIMENTO PORTLAND CPIII-32 (A      GRANEL) KG
COLA POLIESTER KG
COLA POLIESTER M2
COMPENSADO RESINADO DE 17 MM Unid
CORDOALHA CP 190 RB Ø 12.5MM T
COROA DE DIAMANTE LINHA NX Unid
COROA DE WIDIA LINHA NX Unid



COROA P/ PERFURATRIZ DE ESTEIRA - T38 - Ø=1 1/2' Unid
COROA P/ PERFURATRIZ T51 COM 4' - (SANDVIK) Unid
COROA T38 Ø = 2' Unid
DEFENSA MET. SEMI-MALEÁVEL     SIMPLES Unid
DEFENSA MET. SEMI-MALEÁVEL     SIMPLES Unid
DENTE P/ FRESADORA 2000 DC Unid
DESMOLDANTE KG
DINAMITE A 60% (GELATINA ESPECIAL) Unid
DISCO DIAM. P/ MÁQ. DE DISCO   47KW Unid
DISTANCIADOR (PARA TIRANTE) T
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C T
EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO OD 72 M2
ESPOLETA COMUM NR 8 Unid
ESPOLETA ELÉTRICA - Ø=10MM - FIO 5M Unid
ESTACA PRÉ-MOLDADA CAP 60T CRAVADA Unid
ESTICADOR GALVANIZADO PARA CABO DE AÇO 3/16' Unid
ESTOPIM M
EXPLOSIVO GELATINOSO A 70% Unid
FIBRA DE AÇO PARA CONCRETO - HAREX T
FIBRA DE NYLON PARA CONCRETO - HAREX T
FORMA METÁLICA 100 USOS KG
GÁS PROPANO KG
GASOLINA M
GASTALHO 10 X 2,0 CM M
GASTALHO 10 X 2,0 CM M
GASTALHO 10 X 2,5 CM M
GASTALHO 10 X 2,5 CM M2
GEOGRELHA FLEX. DE POLIÉSTER M2
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO           AGULHADO-OP30 M2
GEOTÊXTIL TECIDO NÃO AGULHADO TRI200 M2
GUARDA CORPO TUBULAR DE FERRO M
HASTE PAREDES PARALELAS COM NIPLES M3
INSETICIDA L
LUVA DE EMENDA PRENSADA Ø 12.5MM Unid
LUVA P/ PERFURATRIZ DE ESTEIRA - T38 - Ø=1 1/2' Unid



MALHA DE AÇO CA 60 T
MANGOTE DE 30M COM Ø=2 1/2' M
MANGUEIRA CRISTAL ( Ø DE 3/8' A 3/4' ) M
MANGUEIRA PNEUMÁTICA Ø = 3/4' - 300 PSI M
MANILHA DE 200MM M2
MANTA SINTÉTICA (BIDIM)        OP-30 M2
MANTO (REVEST. FIXO) PARA BRITADOR DE 80M³/H M2
MARTELO DE FUNDO DTH Ø 89 A 232MM Unid
MASSA TERMOPLÁSTICA PARA       ASPERSÃO KG
MASSA TERMOPLÁSTICA PARA       EXTRUSÃO KG
MEIO TUBO DE CONCRETO Ø= 40CM M
METACAULIM KG
MICROESFERAS DROP-ON KG
MICROESFERAS PRE-MIX VB
MOLA COMUM LINHA NX Unid
NEUTROL L
ÓLEO COMBUSTÍVEL 1A L
ÓLEO DIESEL L
OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 L
OLEO HIDRAULICO AWS 46 L
PARAF. ZINC. C/ FENDA 1        1/2"X3/16" Unid
PARAF. ZINC. C/ FENDA 1        1/2"X3/16" Unid
PARAF. ZINCADO FRANCÊS 4" X    5/16" Unid
PARAF. ZINCADO FRANCÊS 4" X    5/16" UN
PEDRA DE MÃO M3
PEDRA PORTUGUESA M2
PELÍCULA REFLETIVA LENTES  INCLUSAS M2
PLACA DE ANCORAGEM 200X200X38MM Unid
PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO KG
PONTALETES D=20 CM (TRONCO P/  ESC.) Unid
PONTALETES Ø=15 CM (TRONCO PARA ESCORA) Unid
PORCA DE ANCORAGEM Ø=32MM Unid
PORCA FORJADA 85 DW H=85MM Unid
PORTA DENTE P/ EST. E REC.     RR/SS250 Unid
PORTA DENTE P/ FRESADORA 2000  DC Unid
POZOLANA M3



PREÇO FORNECIDO POR FIRMA      ESPEC. P/ PARADA DE ÔNIBUSKG
PREGOS DE FERRO 18X30 KG
PREGOS DE FERRO 18X30 KG
PROTETOR DE CURA DO CONCRETO Unid
PUNHO P/ PERFURATRIZ DE ESTEIRA - T38 - Ø=1 1/2' Unid
PURGADOR PLÁSTICO L
REDUTOR TIPO 2002 PRIM.        QUALIDADE L
RETARDADOR DE CORDEL Unid
REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA NX Unid
SAPATA DE WIDIA LINHA NX L
SELANTE ASFÁLTICO POLIMERIZADO L
SEMENTES KG
SEMENTES P/ HIDROSSEMEADURA KG
SÉRIE DE BROCAS S-12 Ø=22MM Unid
SUPERPLÁSTIFICANTE = GLENIUM 51 M
TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM M
TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM M
TÁBUA PINHO DE 1ª 2,5 CM X     15,0 CM M
TÁBUA PINHO DE 1ª 2,5 CM X     15,0 CM Unid
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unid
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unid
TELA DE ALAMBRADO COM MALHA DE 2" - Ø 12 BWG M2
TERRA ADUBADA M3
TERRA ARM. ECE - ENC. PORTANTE 0<H<6M M3
TERRA ARM. ECE - GREIDE 0<H<6M M3
TERRA ARM. ECE - PÉ TALUDE 0<H<6M M3
TERRA ARMADA - MOLDES METÁLICOS M3
TIJOLO 20 X 30 CM M2
TIRANTE DE AÇO COM Ø=32MM CAP.35T Ton
TUBO (TUNNEL LINER) Ø=2,00M - CHAPA COM EPOXY Unid
TUBO DE PVC PERFURADO D=50 MM Unid
TUBO DE PVC PERFURADO D=50 MM Unid
TUBO DE VENTILAÇÃO FLEXÍVEL Ø=1.20M M
TUBOS CONCRETO PERFURADO D=0,20M M
TUBOS DE CONCRETO D=1,00 M Unid
VIGA BENKELMAN(LOCAÇÃO MENSAL) M2



Descricao Unid Qtde. Utilizada Custo Unit Custo total Fornecedor
ADAPT. PARA PIA OU LAVATÓRIO PVC ESGOTO 40MM Unid
ADAPTADOR 2 1/2' PARA REGISTRO STORZ Unid
ADAPTADOR LONGO COM FLANGES 3/4' Unid
ADESIVO PARA CPVC Unid
ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS PVC Unid
ADESIVO PVA Unid
BÓIA ELÉTRICA PARA CAIXA INFERIOR Unid
BÓIA ELÉTRICA PARA CAIXA SUPERIOR Unid
BOILER A GÁS CAP. 100 L Unid
BRAÇADEIRA GALV. PARA FIXAÇÃO TUBULAÇÃO 2' Unid
BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE 22X15MM Unid
BUCHA PVC REDUÇÃO 1 1/4'X3/4' Unid
CAIXA ABRIGO DE MANG. DE INCÊNDIO 75X45X17 CM Unid
CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 1000 L Unid
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 L Unid
CAIXA D'ÁGUA FC 1000 L C/ TAMPA Unid
CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR Unid
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR EM PVC Unid
CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X172X50 MM Unid
CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75 MM Unid
CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17 CM Unid
CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17 CM Unid
CAIXA SECA DE PVC GRELHA CROMADA Unid
CAIXA SIFON. DE PVC GRELHA AÇO INOX Unid
CALHA DE LÃ DE VIDRO 1/2' ESP. 25 MM Unid
CALHA METÁLICA SEMI-CIRCULAR Unid
CALHA PVC 140 Unid

LISTA DE INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA 
O.M. RESPONSÁVEL PERIODO LOCAL DA OBRA

MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS:



CHAPA COBRE Nº 26 Kg
CHAPA DE ALUMÍNIO Kg
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO Kg
CHAPA GALVANIZADA Nº 16 Kg
CHAPA GALVANIZADA Nº 26 Kg
COLA DE NEOPRENE Unid
COLA FÓRMICA Unid
COLA P/ PVA Unid
COLA P/ TACOS Unid
COLA P/ TUBO PVC Unid
COLA POLIESTER Unid
CONDUTOR ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC Unid
CONDUTOR ÁGUAS PLUVIAIS GALVANIZADO Unid
ENGATE FLEXÍVEL EM PVC Unid
FITA EM PVC DE 50 MM X 50 M Unid
HIDRÔMETRO 3/4' - VAZÃO 5 M³/H Unid
LUVA DE EMENDA C/ ROSCA CÔNICA Ø 12.5 MM Unid
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M Unid
PASTA LUBRIFICANTE P/ TUBOS PVC ESG. C/ ANÉIS Unid
PASTA P/ SOLDA Unid
RALO DE FERRO FUNDIDO PARA BUEIRO T 95 Unid
RALO SECO PVC 100X100 MM SIMPLES Unid
REDUÇÃO 2 1/2'X1 1/2' (STORZ) Unid
REGISTRO DE ESFERA 3/4' Unid
REGISTRO GAVETA BASE 3/4' Unid
REGISTRO GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4' Unid
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2 1/2' Unid
REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4' Unid
REGISTRO PRESSÃO CROMADO COM CANOPLA 3/4' Unid
SIFÃO CROMADO 1 1/2X1 1/2' Unid
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBOS PVC SOLDÁVEIS Unid
TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA REGISTRO TD19 Unid
TAMPÃO FERRO FUNDIDO DE 60 KG Unid
TUBO COLETOR DE ESGOTO EM PEAD, Ø=100 MM Unid
TUBO CPVC Ø 22 MM Unid
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø=3/4' - BSP 275 - Unid



TUBO DE COBRE Ø 22 MM - CLASSE E Unid
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=1,00M PA-4 Unid
TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M PA-4 Unid
TUBO DE FERRO FUNDIDO J E 100 MM Unid
TUBO DE PEAD CORRUGADO Ø= 150 MM Unid
TUBO DE PVC ESGOTO Ø 100 MM Unid
TUBO DE PVC PERFURADO P/ DRENAGEM Ø 100 MM Unid
TUBO DE PVC RÍGIDO Ø=50 MM Unid
TUBO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'  Unid
TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM Unid
TUBO PEAD Ø 3/4' Unid
TUBO PEAD PE 100 PN 8 - Ø 250 MM (10') Unid
TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO PÚBLICO Ø 250 MM Unid
TUBO PVC PBC J E CLASSE 20 - Ø 60 MM Unid



Descricao Unid Qtde. Utilizada Custo Unit Custo total Fornecedor
CABO BIPOLAR 2X1.5MM² M
CABO COBRE NU 25MM² M
CABO ISOLADO PVC 16MM² - 750V M
CABO PARALELO 3X1.5MM² M
CABO SINTENAX 10MM² - 1 KV M
CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA - POLIFÁSICA Unid
CAIXA ESTAMPADA 4X2' Unid
CAIXA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL Unid
CAIXA P/ AR CONDIC. PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO Unid
CAIXA P/ AR CONDIC. EM PVC PARA 12000 BTU Unid
CAIXA TELEFÔNICA Nº 1 - 10X10X8CM Unid
CHAVE GERAL 3X100 A Unid
CONECTOR PARA HASTE DE ATER. TIPO COPPERWELD Unid
CONJ UNTO 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA 10 A Unid
ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4' M
DISJ UNTOR MONOPOLAR Unid
ELETROBOMBA 5HP (PARA INSTALAÇÃO) Unid
ELETRODO PARA SOLDA ELÉTRICA Kg
ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4' M
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4' M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 20MM M
ESPELHO CRISTAL 4MM Unid
ESPELHO DE CRISTAL 3MM Unid
ESPELHO DE SOBREPOR 40X60CM Unid
FIO ANTI-CHAMA, ISOLAMENTO 750V 2.5MM² M
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA Unid
HASTE DE ATER. TIPO COPPERWELD DE 3/4'X3M Unid

LISTA DE INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA 
O.M. RESPONSÁVEL PERIODO LOCAL DA OBRA

MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – BAIXA TENSÃO:



INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA Unid
ISOLADOR DE PORCELANA 15KV Unid
LÂMPADA INCANDESCENTE 100W Unid
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, DE 400W Unid
LUMINÁRIA DE EMBUTIR FLUORESCENTE 2X20W Unid
LUMINÁRIA FLUOR. 1X15W COM TOMADA UNIVERSAL Unid
LUMINÁRIA FLUOR. COM DIFUSOR 1X20W COMPLETA Unid
LUM. PÚB. 400W COM RELÉ FOTOEL. EM ALUMÍNIO Unid
LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE VIGILIA Unid
LUMINÁRIA TUBULAR FLUORESCENTE 2X20W Unid
LUMINÁRIA INCANDESCENTE COMPLETA 150W Unid
POSTE ALUM. FUND. 220CM COM 1 LANTERNA Unid
POSTE COLONIAL PARA J ARDIM Unid
POSTE DE AÇO RETO CÔN. CONT. COM ALTURA DE 10M Unid
POSTE TUBULAR AÇO GALVANIZADO CURVO 6M Unid
PROJ ETOR EXT. AL FUND. PARA LÂMP. ATE 2000W Unid
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DE BOMBAS 5CV Unid
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 12 DISJ UNTORES Unid
SINALEIRO DE TOPO COM FOTOCÉLULA Unid
SINALIZADOR PISCA-PISCA PARA ENTRADA VEÍCULOS Unid
TAMPA DE CAIXA TELEFÔNICA RL - 63X38.5 CM Unid
TOMADA UNIVERSAL DE EMBUTIR Unid
TRANSF. 10KVA, MONOFÁSICO, COM ACESSÓRIOS Unid



Descricao Unid Qtde. Utilizada Custo Unit Custo total Fornecedor
ACIDO MURIÁTICO L
ADESIVO EM GERAL Gal
ADITIVO EM GERAL L
AGENTE REJ UVENESCEDOR (RECICLAGEM A QUENTE) L
AGUARRÁZ L
ÁLCOOL COMBUSTÍVEL L
ALCOOL PARA LIMPEZA Unid
APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE 340KW Unid
ARDÓSIA M2
AREIA MÉDIA M3
ARGAMASSA EM GERAL Kg
ASFALTO DILUIDO CM 30 Kg
AZULEJ O BRANCO EXTRA M2
BENTONITA Kg
BIANCO Unid
BITS PARA RECICLADORA Unid
BLOCO EM GERAL Unid
BLOCOS PARA RECICLADORA Unid
CAL HIDRATADA Unid
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO M
CANTONEIRA EM LATÃO CROM. PARA ENCAIXE MÁRM. M
CARBOLASTICO 1 Kg
CÊRA Kg
CERÂMICA 7.5X15 M2
CIMENTO ASFÁLTICO EM GERAL T
COBERIT EPOXI Gal
COBOGO CERÂMICO M2

LISTA DE INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA 
O.M. RESPONSÁVEL PERIODO LOCAL DA OBRA

MATERIAIS PARA OBRAS DE PAREDES, REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO, LIMPEZA, TRATAMENTOS E PINTURAS:



CORTIÇA ESP 15MM Unid
DENTE PARA FRESADORA DE 340KW Unid
DETERGENTE L
DESMOLDANTE PARA FÔRMAS L
DISCO DE CORTE DE 14' Unid
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO ESP 8CM Unid
EMULSÃO EM GERAL Kg
ENDURECEDOR DE SUPERFICIE - SEAL HARD Gal
FILLER CALCÁREO Kg
FIO DE NYLON Nº 040 M
FIXA CAL (TIPO GLOBO FIX) L
FORRO DE COLMEIA DE MADEIRA M2
FORRO DE FIBRA DE VIDRO M2
FORRO DE GESSO M2
FORRO DE PACOTE M2
FORRO DE PVC M2
GESSO EM PÓ Kg
GRAMA TIPO ESMERALDA M2
GRANITO POLIDO CINZA CORUMBÁ M2
GRANZEPE Unid
GRAPA PARA FIXAÇÃO GRANITO Unid
IGAS K Unid
IMPERNOX Unid
IMPERPOLI Unid
INSETICIDA L
LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) M2
LENÇOL PLÁSTICO-ASFÁLTICO 3MM M2
LENÇOL PLÁSTICO-ASFÁLTICO 4MM M2
MADEIRA DE TERCEIRA - PINUS M3
MANTAS EM GERAL M2
MÁRMORE BRANCO M2
MÁRMORE COLORIDO M2
MASSA CORRIDA PVA Gal.
MASSA TERMOPLÁSTICA PARA EXTRUSÃO Kg
MEIO FIO PREMOLDADO PARA J ARDIM Unid
MEIO FIO TIPO PMSP Unid



MICROSSÍLICA Kg
PARALELEPÍPEDO Unid
PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 3/4' M2
PEDRA SÃO TOMÉ M2
PEDRISCO M3
PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO M
PERFIL TUBULAR DE FERRO KG
PINTURA EPÓXICA - BARRA Ø=32MM M
PISO DE BORRACHA PASTILHADO M2
PISO ELEVADO EM PLACAS DE 600X600X28MM M2
PISO VINILICO 2MM M2
PÓ DE PEDRA M3
PORCELANATO 40X40CM M2
PORTA BITS PARA RECICLADORA Unid
PRIMER AQUATERM KG
PRIMER PARA SUPERFICIES POROSAS GAL
RASPAGEM E CALAFETAGEM DE PISO DE MADEIRA M2
REJ UNTE F - FLEX PORTOCOL KG
REMOX KG
RESINA ACRÍLICA GAL
RESINA PARA ARDÓSIA GAL
RODÍZIO PARA J ANELAS DE CORRER Unid
REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM M2
REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL MARMOCOLOR KG
REVESTIMENTO TEXTURIZADO SIMPLES KG
SACO DE ANIAGEM Unid
SAIBRO M3
SEIXO ROLADO M3
SELADOR PARA PINTURA ACRÍLICA GAL
SIKA TOP 107 CINZA L
SILICONE GAL
SISAL M2
TÁBUA CORRIDA EM J ATOBÁ 15CM M2
TELA DEPLOYE M2
TIJ OLO FURADO 10X20X30CM Unid
TINTA DE ETIL SILICATO DE ZINCO GAL



TINTA LATÉX ACRILICA SUVINIL GAL
TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO GAL
TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO GAL
TINTA PARA PRÉ-MARCAÇÃO GAL
TINTA PARA PRÉ-MARCAÇÃO GAL
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA P/ 2  ANOS GAL
TINTA REFLETIVA ALQUÍDICA P/ 1 ANO GAL


