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RESUMO 

Baltazar, Wanderson Gomes. 0 impacto financeiro causado pelo desperdicio de 
materiais na constru~ao civil. Como condigao de sobreviv€mcia no concorrido 
mercado da construgao civil, empresas do setor estao investindo no combate ao 
desperdicio e adotando estrategias de gestao como ferramenta para reduzir ou 
manter os custos num patamar competitivo. Empresas brasileiras desperdigam cerca 
de 1 0% do faturamento bruto com custos desnecessarios. Este projeto de pesquisa 
visa levantar o quanto e desperdigado durante a execugao de uma obra e o quanto 
isto impacta no seu lucro final. 0 projeto sera focado em cima de duas obras ja 
executadas e uma em execugao a qual terminara antes do termino do prazo para a 
entrega deste projeto. Tais obras serao analisadas atraves de seus orgamentos 
iniciais em comparagao com seu relat6rio de execugao final. 
Os dados serao coletados e planilhados para posterior analise comparativa entre o 
orgado e o realizado. 0 estudo comprovou que existe uma grande variagao nos 
indices de perdas em diferentes obras. Ficou evidente tambem que melhorias 
podem ser obtidas sem a introdugao de equipamentos caros ou avangadas tecnicas 
gerenciais, mas simplesmente atraves de cuidados elementares no recebimento, na 
estocagem, no manuseio, na utilizagao e na protegao dos materiais. 

Palavras-chaves: sistema; controles; auditoria; qualidade; planejamento. 
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1 INTRODUCAO 

Como condi9ao de sobrevivencia no concorrido mercado da constru9ao civil, 

empresas do setor estao investindo no combate ao desperdicio e adotando 

estrategias de gestao como ferramenta para reduzir ou manter os custos num 

patamar competitivo. Empresas brasileiras desperdi9am cerca de 10% do 

faturamento bruto com custos desnecessarios. Nesse contexto, e preciso avaliar o 

que realmente pode ser cortado ou reduzido, ja que o lucro resulta das variaveis 

custos e receita. Caso os custos sejam entendidos como sacrificios especificos para 

a obten9ao de receitas, a redu9ao dos gastos pode, tambem, diminuir o lucro. "E 

importante saber gastar, ou seja, reduzir desperdicios e conseguir, mesmo com uma 

receita constante, aumentar a lucratividade da empresa", afirma o professor e 

coordenador do curso de gestao de custos do lnstituto de Educa9ao Tecnol6gica 

(IETEC), Poueri do Carmo Mario. 

1.2 REVISAO DE LITERATURA 

1.2.1 As Perdas ou Desperdicios na Construc;ao Civil 

Dependendo do enfoque dado e dos objetivos a serem alcan9ados, o 

conceito de perda assume dimensoes diferentes. Neste contexto sao varias as 

defini96es de perdas apresentadas por diversos autores, sendo que em todos eles, 

prevalece a convergencia para urn ponto em comum: o uso nao otimizado dos 

recursos na execu9ao da edifica9ao. 
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Na produ9ao de urn bern ou na presta9ao de servi9os comparecem varios 

recursos como a mao de obra, materiais e equipamentos, que resultam em urn 

custo. A otimiza9ao quanta a utiliza9ao dos mesmos, visando a redu9ao dos custos, 

e desejavel, principalmente em se tratando de urn mercado globalizado e de 

competi9ao acirrada, seja para a sobrevivencia da empresa (competi9ao por melhor 

pre90 de venda) seja para o aumento da lucratividade na atividade desenvolvida. 

(FREITAS, 1995). 

Neste sentido, a elimina9ao ou redu9ao destes custos advindos do consumo 

dos recursos, sem perda da qualidade do produto oferecido ou do servi90 prestado, 

torna-se necessaria e, para isto, ha que se identificar os pontos falhos dos processes 

envolvidos. 

Uma das formas de reduzir tais custos consiste na redu9ao ou elimina9ao 

das perdas destes processes. Sendo assim, as perdas podem ser definidas como 

sendo "todo o recurso que se gasta para executar urn produto sem agregar valor aos 

mesmos, ou seja, tudo que se gasta alem do estritamente necessaria" (FREITAS, 

1995). 

Embora este conceito seja aplicavel a todas as etapas de concep9ao de urn 

empreendimento, no que diz respeito a etapa de execu9ao, especificamente com 

rela9ao aos recursos utilizados no canteiro de obras, SANTOS et a/ (1996) definem 

perdas como sendo "qualquer ineficiencia que reflita no uso dos materiais, mao de 

obra e equipamentos em quantidades superiores a aquelas necessarias para a 

produ9ao da edifica9ao", englobando alem dos materiais, todas as tarefas 

desnecessarias que geram custos adicionais e nao agregam valor. 
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No entanto, alem da ideia de agrega9ao de valor ao produto sem aumentar 

os custos, urn outro aspecto importante esta relacionada ao conceito de perdas: a 

defini9ao da situa9ao. 

Analisados 100 canteiros de obras inicialmente em 12 estados do Brasil, 

incluindo Sao Paulo, constatou-se o tamanho do desperdicio na constru9ao civil. Em 

media gasta-se em reais, 3% a 8% a mais em material do que o necessaria em 

fun9ao das perdas, tanto incorporadas na propria edifica9ao - 2/3 desse volume -

quanto sob a forma de entulho, esse foi o resultado da pesquisa intitulada 

"Aiternativas para a redu9ao de desperdicio de materiais nos canteiros de obras", 

efetuada sob na PCC-USP (Poli Constru9ao Civil da USP), com a participayao do 

ITQC (lnstituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade na Constru9ao Civil), da Finep 

(Financiadora de Estudos e Projetos do Ministerio da Ciemcia e Tecnologia), do 

Senai (Servi9o Nacional de Aprendizagem Industrial) e de mais 15 universidades. 

Segundo o Souza (1999) do Departamento de Engenharia da Constru9ao 

Civil da Escola Politecnica da USP urn dos responsaveis pelo estudo, para uma 

empresa construtora acabar com esse desperdicio, pode significar dobrar o lucro. 

Neste estudo, a primeira etapa aconteceu de 1996 a 1999 e constou da 

apresenta9ao de urn diagn6stico para o setor. Ainda segundo o autor, tal perda 

representa algo superior a 200 quilos de material por metro quadrado construido, urn 

pouco mais de 20% do peso teoricamente necessaria para a obra, e o que mais se 

perde e argamassa, concreto, a9o, blocos, ceramica, gesso e madeira. 

A pesquisa feita nao teve a inten9ao de fazer uma distin9ao por regiao para 

saber em que parte do Pais o desperdicio e maior, ate porque, de acordo com 

Souza (1999), a constru9ao civil e marcada pela variabilidade. 
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0 autor relata que dentro dos estados mais desenvolvidos, voce encontra 

desde uma empresa com desempenho excelente, comparavel as melhores 

internacionais, ate outra muito ruim (SOUZA, 1999). 

Em quantidade, nao em reais, tivemos empresas que perderam 3% dos seus 

blocos e outras, 48%. Embora tenham algumas piores, o conjunto analisado e de 

boas construtoras brasileiras. Quando se avalia o mercado informal - "a reforminha, 

o puxadinho, a autoconstrugao" -, o qual representa 2/3 da construgao civil, o 

desperdicio e muito maior (SOUZA, 1999). 

Para Vahan, Agopyan (1999), que tambem participou do estudo, afirmou que 

em obras cuja alvenaria era mal-feita, ao se tentar corrigir isso, a perda incorporada 

de argamas~a chegava a 80%, e onde precisava ter urn a camada de 1 em dessa 

havia ate de 3 ou 4cm. 

Conforme Souza (1999), varias sao as causas do desperdicio. Uma de suas 

origens esta na concepgao em melhorar o projeto. Outra consiste na aquisigao de 

materiais, que deve ser tecnica e nao apenas pelo prego da unidade. 

0 envolvimento do engenheiro nesse ponto e fundamental. A ajuda ainda 

pode vir de uma programagao correta de quanto se consumira de cada material. 

Tern tambem os cuidados relativos a estocagem e a movimentagao. Ambos dizem 

respeito ao -projeto do canteiro de obras, algo em que ate hoje se investiu muito 

pouco e talvez seja o diferencial para as empresas (SOUZA, 1999). 

Quando se tern urn projeto bern-definido, o trabalho a ser feito e o de ensinar as 
pessoas a seguirern o que ja foi pensado. Alias, ter equiparnentos adequados e 
operarios treinados e rnotivados e irnprescindfvel. Ou seja, a gestae na obra e 
essencial, precisarnos ter o engenheiro assurnindo seu papel, estar diariarnente, 
se possfvel boa parte do tempo, tornando decisoes no local, e nao apenas ser 
responsavel legalmente, no papel. (SOUZA, 1999). 
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Soluc;ao especifica para a questao do entulho e apresentada pelo 

pesquisador Sergio Eduardo Zordan (1999). Segundo este autor a primeira 

possibilidade seria das empresas reaproveitarem o material na propria obra. Mas, 

para isso, teria que haver urn gerenciamento de residuos. 

Ainda de acordo com este autor, o principia e o mesmo da coleta seletiva de 

lixo: separa-se o inorgfmico (restos de tijolo, cal, terra), o qual poderia ser usado no 

local, da parte a ser vend ida para sucatas ou repassada a catadores ou olarias. 

Para este pesquisador, viabilidade tecnica existe para reutilizac;ao em pisos 

de regularizac;ao de pavimentos, preparando-se uma massa, como enchimento ou 

para fazer aterro na obra. Segundo relato do autor, uma construtora pequena no 

Parana aproveitou tudo o que produziu e assim nao gerou nenhum entulho 

(ZORDAN, 1999). 

Na visao de Agopyan (1999), o ponto chave e evitar produzir tais residuos, 

que, em certas regioes, inclusive em Sao Paulo, sao superiores ao lixo urbano. Na 

construc;ao, consegue-se diminuir bern, otimizando-a, melhorando os processos 

adotados e a gestao do canteiro. Porem, tern as frac;oes provenientes da 

reconstruc;ao e reforma e da demolic;ao, mais dificeis de ser controladas. 

Para resolver o problema, o CIB (International Council for Research and 

Innovation in Building and Construction)- que congrega mundialmente especialistas 

de organizac;oes ativas em pesquisas na area -, as escolas e entidades de 

Engenharia e Arquitetura estao defendendo que, ao se projetar uma edificac;ao 

qualquer, ja seja feita uma previsao de reaproveitamento dos materiais utilizados na 

mesma ou em outra obra, reduzindo a agressao ao meio ambiente. (ZORDAN, 1999) 

Assim, Agopyan (1996) lanc;ou a ·ideia no ano passado de se criar a Agenda 

XXI para a Construc;ao Sustentavel e se nao se avanc;ar ate 2010 ou 2020, a 
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construc;ao civil chegara ao colapso e nao se tera mais materias-primas para a 

construc;ao. 

1.2.2 Conceitos, Classifica~oes e seu Papel na Melhoria do Setor 

1.2.2.1 Conceito de perdas 

Para a melhor compreensao deste conceito, deve-se conhecer a natureza 

das atividades que compoem o processo de produc;ao. Urn processo pode ser 

entendido como urn fluxo de materiais e informac;oes desde a materia prima ate o 

produto final. Neste fluxo, os materiais sao processados, inspecionados, 

movimentados ou estao em espera. Assim, as atividades componentes de urn 

processo pod em ser classificadas em duas principais categorias (SANTOS, 1 996): 

• Atividades de conversao: envolvem o processamento dos materiais em 

produtos acabados. 

• Atividades de fluxo: relacionam-se as tarefas de inspec;ao, movimento e 

espera dos materiais. 

Sao as atividades de conversao que normalmente agregam valor ao produto, 

ou seja, transformam as materias primas ou componentes nos produtos requeridos 

pelos clientes. Entretanto, nem toda a atividade de conversao agrega valor ao 

produto. Por exemplo, a necessidade de retrabalho indica que se executou uma 

atividade de conversao sem agregar valor (KOSKELA, 1 992). 

As novas filosofias de produc;ao indicam que a eficiencia dos processes 

pode ser melhorada e as suas perdas reduzidas nao s6 atraves da melhoria da 

eficiencia das atividades de conversao e de fluxo, mas tambem pela eliminac;ao de 
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algumas das atividades de fluxo (Koskela, 1992). Por exemplo, quando se 

desenvolve !Jma inovagao tecnol6gica na construgao deve-se eliminar ao maximo a 

necessidade de atividades de transporte, espera e inspegao de materiais. 

Na construgao civil, a literatura internacional indica que as atividades que 

agregam valor correspondem, em media, a urn tergo do tempo total gasto pela mao 

de obra, podendo atingir valores da ordem de 55 a 60% apenas para algumas 

atividades especificas, como a execugao de alvenaria. Mesmo na industria da 

transformagao, valores da ordem de 60% dos tempos gastos em atividades que 

agregam valor sao considerados excepcionalmente altos (SANTOS, 1996). 

Em que pese a sua importancia, as atividades de fluxo sao freqOentemente 

negligenciadas no processo de produgao de edificagoes. Em geral, nao sao 

devidamente analisadas nas tarefas de orgamento e planejamento e nas iniciativas 

de melhorias de processo. 

0 esforgo para melhoria do desempenho na construgao civil deve considerar 

o conceito mais amplo de perdas, isto e, visar a minimizagao do dispendio de 

quaisquer recursos que nao agregam valor ao produto, sejam eles vinculados as 

atividades de conversao ou fluxo (KOSKELA, 1992). 

1.2.2.2 Classifica~ao das perdas 

Para reduzir as perdas na construgao de edificagoes e necessaria conhecer 

sua natureza e identificar suas principais causas. Para esta finalidade o presente 

trabalho utilizou a seguinte classificagao idealizada por Santos eta/ (1996): 

• As perdas segundo seu controle. Para Skoyles & Skoyles (1987), existe 

urn nivel aceitavel de perdas (perda inevitavel) que s6 pode ser reduzido 
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atraves de uma mudan<;a significativa no patamar de desenvolvimento 

tecnol6gico e gerencial da empresa. Considerando este pressuposto, 

para este autor, as perdas podem ser classificadas da seguinte forma: 

o As perdas inevitaveis (ou perda natural): correspondem a urn 

nivel aceitavel de perdas, que e identificado quando 0 

investimento necessaria para sua redu<;ao e maior que a 

economia gerada. 0 nivel de perdas considerado inevitavel 

pode variar de empresa para empresa e mesmo de obra para 

obra, dentro de uma mesma empresa, dependendo do patamar 

de desenvolvimento da mesma. 

o perdas evitaveis: ocorrem quando os custos de ocorrencia sao 

substancialmente maiores que os custos de preven<;ao. Sao 

conseqOencia de urn processo de baixa qualidade, no qual os 

recursos sao empregados inadequadamente. 

Nao se pode afirmar que existe, para cada material, urn percentual unico de 

perdas que. pode ser considerado inevitavel para todo o setor. Existem diversos 

valores, os quais dependem do nivel de desenvolvimento gerencial e tecnol6gico da 

empresa. A competitividade da empresa e alcan<;ada na medida que a organiza<;ao 

persegue a redu<;ao de perdas continuamente. 

• As perdas segundo sua natureza. Para Santos (1996) sao nove 

categorias de perdas sao identificadas: 

o perdas por superproducao: refere-se as perdas que ocorrem 

devido a produ<;ao em quantidades superiores as necessarias, 

como, por exemplo: produ<;ao de argamassa em quantidade 
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superior a necessaria para urn dia de trabalho, excesso de 

espessura de lajes de concreto armada. 

o perdas par substituicao: decorrem da utilizagao de urn material 

de valor ou caracteristicas de desempenho superiores ao 

especificado, tais como: utilizagao de argamassa com tragos 

de maior resistencia que a especificada, utilizagao de tijolos 

macigos no Iugar de blocos ceramicos furados. 

o perdas par espera: relacionadas com a sincronizagao e o 

nivelamento dos fluxos de materiais e as atividades dos 

. trabalhadores. Podem envolver tanto perdas de mao de obra 

quanta de equipamentos, como, par exemplo, paradas nos 

servigos originadas par falta de disponibilidade de 

equipamentos ou de materiais. 

o perdas par transporte: as perdas par transporte estao 

associadas ao manuseio excessive ou inadequado dos 

materiais e componentes em fungao de uma rna programagao 

das atividades ou de urn layout ineficiente, como, par exemplo: 

tempo excessive despendido em transporte devido a grandes 

distancias entre estoques e o guincho, quebra de materiais 

devido ao seu duplo manuseio ou ao usa de equipamento de 

transporte inadequado. 

o perdas no processamento em si: tern origem na propria 

natureza das atividades do processo ou na execugao 

inadequada dos mesmos. Decorrem da falta de procedimentos 

padronizados e ineficiencias nos metodos de trabalho, da falta 
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de treinamento da mao de obra ou de deficiencias no 

detalhamento e construtividade dos projetos. Sao exemplos 

deste tipo de perdas: quebra de paredes rebocadas para 

viabilizar a execugao das instalagoes; quebra manual de blocos 

devido a falta de meios-blocos. 

o perdas nos estogues: estao associadas a existencia de 

estoques excessivos, em func;ao da programagao inadequada 

na entrega dos materiais ou de erros na orc;amentagao, 

podendo gerar situagoes de falta de locais adequados para a 

deposigao dos mesmos. Tambem decorrem da falta de 

cuidados no armazenamento dos materiais. Podem resultar 

tanto em perdas de materiais quanto de capital, como por 

exemplo: custo financeiro dos estoques, deterioragao do 

cimento devido ao armazenamento em contato com o solo e ou 

em pilhas muito altas. 

o perdas no movimento: decorre~ da realizagao de movimentos 

desnecessarios por parte dos trabalhadores, durante a 

execugao das suas atividades e pod em ser geradas por frentes 

de trabalho afastadas e de dificil acesso, falta de estudo de 

layout do canteiro e do posto de trabalho, falta de 

equipamentos adequados, etc. Sao exemplos deste tipo de 

perda: tempo excessivo de movimentac;ao entre postos de 

trabalho devido a falta de programagao de uma sequencia 

adequada de atividades; esforgo excessivo do trabalhador em 

func;ao de condigoes ergonomicas desfavoraveis. 
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o perdas pela elaboracao de produtos defeituosos: ocorrem 

quando sao fabricados produtos que nao atendem aos 

requisites de qualidade especificados. Geralmente, originam-se 

da ausemcia de integragao entre o projeto e a execugao, das 

deficiencias do planejamento e controle do processo produtivo; 

da utilizagao de materiais defeituosos e da falta de treinamento 

dos operarios. Resultam em retrabalhos ou em redugao do 

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

impermeabilizagoes e pinturas, descolamento de azulejos. 

o Outras: existem ainda tipos de perdas de natureza diferente 

dos anteriores, tais como roubo, vandalismo, acidentes, etc. 

o As perdas segundo sua origem. 

Para Shingo (1981), as perdas mencionadas em geral ocorrem e podem ser 

identificadas durante a etapa de produgao. 

Contudo, sua origem pode estar tanto no proprio processo de produgao 

quanto nos processes que o antecedem. Como a fabricagao de materiais, 

preparagao dos recursos humanos, projeto, suprimentos e planejamento. 

1.2.2.3 Os indices de perdas 

Os indices de perdas cumprem urn importante papel de indicadores de 

desempenho dos processes produtivos e, como tal, podem ser empregados para 

diferentes finalidades. A utilizagao mais comum dada aos indices de perdas de 

materiais na construgao civil tern sido apenas chamar a atengao para 0 baixo 
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desempenho global do setor construc;ao em termos de qualidade e produtividade 

(SOUZA, 1997). 

Urn indicador pode ter a func;ao de visibilidade, ou seja, demonstrar o 

desempenho atual de uma organizac;ao, indicando seus pontos fortes ou fracos ou 

chamando a atenc;ao para suas disfunc;oes. Este tipo de avaliac;ao permite 

estabelecer prioridades em programas de melhoria da qualidade, indicando os 

setores da empresa nos quais intervenc;oes sao mais importantes ou viaveis 

A segunda func;ao de urn indicador e o controle de urn processo em relac;ao 

a urn padrao estabelecido. A partir da elabora!JaO de urn planejamento, o 

monitoramento de urn indicador ao Iongo do tempo p&;·;nite avaliar o desempenho do 

processo, identificando desvios e corrigindo a tempo as causas dos mesmos. 

Em terceiro Iugar, urn indicador e urn instrumento indispensavel para o 

estabelecimento de metas ao Iongo de urn prucssso de melhoria continua, 

componente indispensavel de urn programa para melhoria da qualidade. Este tipo de 

medic;ao visa a identificar as oportunidades de melhorias e verificar o impacto de 

intervenc;oes no processo (SOUZA, 1997). 

Finalmente, os indicadores de desempenho cumprem urn papel fundamental 

na motivac;ao das pessoas envolvidas no processo. Bempre que uma melhoria esta 

sendo implant3da e importante que urn ou mais indicadores de desempenho 

associados a mesma sejam monitorados e sua evoluc;ao amplamente divulgada na 

organizac;ao. 

Neste sentido, urn projeto de melhoria visando a reduc;ao de perdas de 

materiais poderia inclusive ser empregado como urn instrumento de marketing 

interno para urn programa da qualidade (PINTO, 1992). 
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Assim, a incidemcia de perdas deve ser monitorada atraves de diversos 

indicadores, os quais podem ou nao ser relacionados aos desperdicios de materiais. 

Entre os diversos indicadores de perdas na construc;ao civil, (SOUZA, 1997) 

cita como exemplos os seguintes: 

• percentual de material adquirido em relac;ao a quantidade teoricamente 

necessaria; 

• espessura media de revestimentos de argamassa; 

• tempo de rotac;ao de estoques; 

• percentual de tempos improdutivos em relac;ao ao tempo total; 

• horas-homem gastas em retrabalho em relac;ao ao consumo total, etc. 

Gada processo, em geral, necessita de urn ou mais indicadores para ter o 

seu desempenho avaliado. 

Quando se mede urn indicador de perdas e necessaria ter valores de 

referencia para avaliar o desempenho em relac;ao a outras empresas. Neste sentido, 

ao se divulgar urn indicador de perdas, deve-se explicitar claramente o seu 

significado, isto e, o conceito adotado e o metodo de calculo e os criterios de 

medic;ao utilizados (SOUZA, 1997). 

E tambem necessaria identificar as causas reais (nao as aparentes) dos 

problemas que resultam em perdas, de forma a atuar de forma corretiva. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Geral 

Este projeto de pesquisa visa levantar o quanto e desperdi9ado durante a 

execu9ao de uma obra e o quanto isto impacta no resultado economico final do 

projeto. 

2.2 Objetivos Especificos 

• Analisar as planilhas de or9amento e as de execu9ao das obras 

pesquisadas. 

• Levantar os gastos desnecessarios nos canteiros de obras da empresa; 

• Propor politica de controle do desperdicio nos canteiros de obras por 

meio de incentivo finan ceiro aos trabalhadores por meio de incentivo 

financeiro aos trabalhadores; 

2.3 JUSTIFICATIVA 

Os resultados de uma pesquisa realizada por 16 universidades, com apoio 

da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), lnstituto Brasileiro de Tecnologia e 

Qualidade na Constru9ao (ITQ) e SENAI Nordeste, mostram que a rela9ao de 

desperdicio e de cinco para urn, ou seja, a cada cinco edificios construidos, urn e 

desperdi9ado. 0 estudo foi realizado em canteiros de obras de predios em 12 

estados brasileiros e concluiu que a perda geral de material fica em torno de 25%. 
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Segundo os dados da pesquisa, em cada metro quadrado de obra ha sete 

centimetros de entulho, o que representa urn aumento no custo da obra de 3% a 

8%. 

Assim este estudo se justifica por se propor a conhecer o quanto se produz 

de desperdicio nos canteiros de obras de uma pequena empresa do ramo da 

construgao civil da cidade de Toledo- PR. 

2.4 DELIMITACAO DO ESTUDO 

Diante de urn mercado competitivo e globalizado como o ramo da 

construgao civil em que a qualidade dos servigos prestados bern como os valores 

competitivos podem manter ou excluir em pouco tempo uma empresa na conquista 

por novos clientes, faz-se necessaria compor urn rol de diferenciais, de modo a 

permitir a sua competitividade no mercado. 

Neste contexto em que a qualidade e primordial e os valores sao 

determinantes para a permanencia de uma empresa no cenario de competitividade, 

faz-se necessaria que a mesma apresente diferenciais ou metodos que nao cause 

impacto na qualidade, no entanto se consiga oferecer valores adequados e ainda 

que aumente a lucratividade da empresa (SANTOS, 1995). 

0 controle dos desperdicios nos canteiros de obras tern sido, para algumas 

empresas, urn born diferencial tornando-as competitiva ate mesmo no cenario 

internacional. Por outro lado tem-se que· empresas, ao ignorarem seus percentuais 

de desperdicios, acabam por fadar seu futuro a inviabilidade financeira (PICCHI, 

1993). 
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Assim este trabalho focou-se em duas obras ja executadas e uma em 

execuc;ao em que serao observados os percentuais financeiros de desperdfcio 

causados pelo mau aproveitamento dos materiais no canteiro de obra. 

A analise tera como parametro as planilhas de orc;amento e as planilhas de 

execuc;ao de cada obra que sera estudada. 

Ao identificar os percentuais, proporcionar a empresa conhecer suas 

caracterfsticas e assim propor estrategia de controle do desperdfcio por meio de 

incentive financeiro e participac;ao dos trabalhadores nos lucros obtidos a partir 

destes controles. 

A pesquisa foi realizada em uma pequena empresa do ramo da construc;ao 

civil da cidade de Toledo- PR. 

2.5 METODOLOGIA 

Pautado nos objetivos da pesquisa, foi desenvolvida a seguinte metodologia. 

Como se desejava desenvolver urn estudo sobre as causas das perdas, 

optou-se por limitar a pesquisa a urn pequeno numero de obras de pequeno porte 

cerca de 100 m2 cad a. 

Foram selecionadas tres obras para o levantamento dos dados, todas 

localizadas em Toledo - PR. Utilizou-se como criterio de escolha das mesmas o 

emprego de tecnologias tradicionais (estrutura de concreto armado, paredes com 

tijolos ceramicos e revestimentos de argamassa) e a necessidade de que as 

mesmas se encontrassem em estagios semelhantes com no maximo 100 m2
. 
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2.5.1 Tipo de Pesquisa 

Este projeto tern por pretensao a utilizagao da metodologia explicativa, pois 

este tipo de pesquisa a!E§m de registrar, analisar e interpretar os fenomenos 

estudados t~m como preocupagao primordial identificar os fatores que determinam 

ou que contribuem para a ocorrencia do desperdigo de materiais nos canteiros de 

obras, isto e, suas causas. 

2.5.2 Amostra 

0 projeto se focou em duas obras ja executadas sendo que neste trabalho 

aparecem nominadas como Obra 1 e Obra 3, e uma em execugao no caso Obra 2, a 

qual sera concluida antes do termino do prazo para a entrega deste projeto. Tais 

obras foram analisadas por meio de seus orgamentos iniciais em comparagao com 

seu relat6rio de execugao final e apresentam as seguintes caracteristicas, conforme 

seus respectivos alvaras anexados neste trabalho. 

Quadro 1 - Obra 1: Bulla 

Finalidade: Comercio Especie: Alvenaria 

Area: 99,09 m2 Pavimentos: 1 

Quadro 2 - Obra 2: Tectron 

Finalidade: Industria Especie: Alvenaria 

Area: 100m2 Pavimentos: 1 
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Quadro 3 - Obra 3: Bompell 

Finalidade: Comercio Especie: Alvenaria 

Area: 99,90 m2 Pavimentos: 1 

2.5.3 Procedimentos 

Os dados foram coletados diariamente, e planilhados de acordo com suas 

quantidades e prec;os unitarios. 

2.5.4 Tratamento dos Dados 

Os dados foram coletados, planilhados e analisados comparativamente entre 

os valores orgados e os realizados. 
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3 RESUL TACOS E DISCUSSAO 

Ap6s a sistematizagao dos dados em planilhas, que sao apresentadas nos 

anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 foi construida a seguinte tabela resumindo todos os 

aspectos cuja analise era objeto deste trabalho. 

Tabela 1 - Resultado 

OBRA MATERIAL IMPACTO IMPACTO 
DESPERDIQADO (%) FINANCEIRO (R$) FINANCEIRO (%) 

1 27,43 2.405,40 20 
2 36,64 11.532,06 34 
3 21,93 1.367,73 8 

MEDIA 28,67% DE MATERIAL DESPERDIQADO 
Fonte: DAD Construgao Civil Ltda. 

Conforme Agopyan (1998) o percentual de desperdicios de materiais na 

media nacional verificado em seu estudo esta em torno de 25%. Assim o que se 

pode verificar neste trabalho e que os percentuais de desperdicios sao suportados 

pela literatura existentes no Brasil. 

Em relagao ao desperdicio financeiro houve variagao nas diferentes obras 

devido ao fato de que a OBRA 1 caracteriza-se por ser urn barracao/dep6sito 

diminuindo assim a complexidade dos materiais necessaries para sua concretizagao. 

A OBRA 2 e urn laborat6rio industrial, sendo que a execugao deste projeto requer 

materiais es·pecificos para seu funcionamento. A OBRA 3 refere-se a urn escrit6rio 

administrative convencional em uma empresa, assim os materiais requeridos sao 

mais faceis de serem encontrados e orgados. As diferengas percentuais e 

financeiras nas obras estudadas devem ser atribuidas a estas consideragoes. 
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Tabela 2- Or~amento Obra 1 

96 96 533 6,5 6,5 624 0 

2 2 11 500 500 1000 0 1000 

27 20 7 39 7 5,51 1,49 189 110,2 78,8 

26 30 -4 -22 8 7,55 0,45 208 226,5 -18,5 

123 122 1,5 8 24 38 -14 2952 4617 -1665 

1 0 0 150 76 74 150 76 74 

8 -8 -44 0 15,74 -15,74 0 125,92 -125,92 

13854,70 14636,10 -781,3996 

Fonte: DAD ConstruQao Civil Ltda. 

L 



Tabela 3 - Analise de Perdas de Materiais - Obra 1 

CONSIDERAR QUE NAO HOUVE DESPERDJCIO QUANDO: 

• PR.ODUTO COM PRADO PO REM NAO ORCADO - ITEM 4,5,6,1 0,23 
• PRODUTO ORCADO POREM NAO COMPRADO - ITEM 17,18 
• PRODUTO COMPRADO EM MENOR QUANTIDADE QUE A ORCADA,- ITEM 3,5,7,8,11,12,13,19 

20 20 0 0 7,00 

26 30 4 13 8,00 

121,5 121,5 0 0 24,00 

1 1 0 0 150,00 

8 8 0 0 15,74 

27,43% 

5,51 

7,55 

38,00 

76,00 

15,74 

1 Os itens nao zerados foram considerados para o compute do desperdfcio na coluna "diferen9a de porcentagem". 
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1,49 140,00 110,20 -29,80 

0,45 208,00 226,50 18,50 

-14,00 2.916,00 4.617,00 1.701,00 

74,00 150,00 76,00 -74,00 

0,00 125,92 125,92 0,00 
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Tabela 4 • Analise de Perdas Financeiras - Obra 1 

0 0 150 76 74 76 74 

8 -8 -44 0 15,74 -15,74 0 125,92 -125,92 

12230,7 14636,10 -2405,4 

Fonte: DAD Constrw;ao Civil Ltda. 

VALOR MONET ARlO DESEMBOLSADO EM RELACAO AO MAETRIAL DESPERDICADO R$ 2.405,40 OU 20% DO VALOR ORQADO ECOMPRADO. 

*PLANILHA IGUALADA PRODUTO ORCADO E NAO COMPRADO PORTANTO NAO EXISTE DISPERDICIO -ITEM 17,18 
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Tabela 5 - Orcamento Obra 2 

;; --.. : D_ E_. sb_·_~IQ-_fi..(jbEMAT_ ERIAI_ s.· :P __ T_P_iE __ ._-_:,· o_--_to_ E,•_ ~~~-oo{ < ol~ _ o;~ !PRE ___ c_· . ,u.· NIT:··: PR~Q. ] u __ .N-_I_f. toJ;_A_L ~bR¢ . ·.·· ToT~LCOMP.RSl DIFNCA 
........•... •·· ... · ' •.OF~Q - CPMP . . .ORQ GOMP. ; •R$ . . . . . 

1 ARAME RECOZIDO KG 36,00 35,00 1,00 3 4,73 5,23 -0,50 170,28 183,05 -12,77 

2 AREIA MEDIA M3 42,00 65,00 -23,00 -35 40,00 45,00 -5,00 1.680,00 2.925,00 -1.245,00 

3 ARGAMASSA SC 65,00 81,00 -16,00 -20 8,50 15,65 -7,15 552,50 1.267,65 -715,15 

4AZULEJO M2 142,00 360,00 -218,00 -61 10,00 10,91 -0,91 1.420,00 3.927,60 -2.507,60 

5 CAL SC 81,00 122,00 -41,00 -34 4,64 5,00 -0,36 375,84 610,00 -234,16 

6 CAL FINO SC 17,00 10,00 7,00 70 7,00 7,40 -0,40 119,00 74,00 45,00 

7 CIMENTO SC 249,00 375,00 -126,00 -34 19,50 18,88 0,62 4.855,50 7.080,00 -2.224,50 

8 CUMIEIRA PARA TELHA UD 12,00 12,00 0,00 0 18,00 21,00 -3,00 216,00 252,00 -36,00 

9 FERRO 1/4" BR 70,00 53,00 17,00 32 9,53 9,39 0,14 667,10 497,67 169,43 

10 FERRO 3/8" BR 29,00 34,00 -5,00 -15 20,51 19,54 0,97 594,79 664,36 -69,57 

11 FERRO 4,2 mm BR 108,00 78,00 30,00 38 4,40 4,28 0,12 475,20 333,84 141,36 

12 FERRO 5 MM BR 80,00 110,00 -30,00 -27 6,19 6,15 0,04 495,20 676,50 -181,30 

13 FERRO 5/16" BR 62,00 105,00 -43,00 -41 14,46 14,15 0,31 896,52 1.485,75 -589,23 

14 LAJE PR~-FABRICADA M2 100,00 100,00 0,00 0 21,50 21,00 0,50 2.150,00 2.100,00 50,00 

15 PEDRA M3 23,00 32,00 -9,00 -28 35,00 38,00 -3,00 805,00 1.216,00 -411,00 

16 PREGOS KG 32,00 24,00 8,00 33 5,00 4,38 0,62 160,00 105,12 54,88 

17 REJUNTE PARA PISO E AZULEJO KG 85,00 140,00 -55,00 -39 3,00 3,50 -0,50 255,00 490,00 -235,00 

18 SERV. DE FUNILARIA ML 60,00 60,00 0,00 0 17,00 17,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 

19 SOLEIRA/PEITORIL DE GRANITO CINZA 15cm-3cm ML 13,72 12,00 1,72 14 22,00 33,75 -11,75 301,84 405,00 -103,16 

20 TELHA DE FIBROCIMENTO M2 110,00 48,00 62,00 129 11,00 23,35 -12,35 1.210,00 1.120,80 89,20 

21 TIJOLOS CERAMICO 6 FUROS UD 6.630,00 5.000,00 1.630,00 33 0,38 0,36 0,02 2.519,40 1.800,00 719,40 

22 TRELIQA BR 8,00 15,00 -7,00 -47 32,00 34,75 -2,75 256,00 521,25 -265,25 

23 VEDACIT 18LTS LT 36,00 36,00 #DIV/01 2,30 2,30 82,80 0,00 82,80 

24 VEDALIT LT 5,00 18,00 -13,00 -72 3,50 3,75 -0,25 17,50 67,50 -50,00 

251GOL LT 18 18,00 #DIV/0! 4,5 4,50 81,00 0,00 81,00 

26 MADERITE UD 20 -20,00 -100 17 -17,00 0,00 340,00 -340,00 

27 MADEIRAMENTO M3 2,5 2,5 0,00 0 1320 1644,49 -324,49 3.300,00 4.111,23 -811,23 

28 MATERIAL PARA PINTURA M2 100 100 0,00 0 17,28 17,88 -0,60 1.728,00 1.788,00 -60,00 

29 PISO CERAMICO M2 105 105,00 #DIV/01 12 12,00 1.260,00 0,00 1.260,00 

30 MATERIAL HIDRAULICO VB 2000 3855,9 -1.855,90 -48 0,00 2.000,00 3.855,90 -1 .855,90 

31 MATERIAL ELETRICO VB 6000 6854,51 -854,51 -12 0,00 6.000,00 6.854,51 -854,51 

Fonte: DAD ConstrU<;ao Civil Ltda. 
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Tabela 6 - Analise das Perdas de Materiais - Obra 2 

CONSIDERAR QUE NAO HOUVE DESPERDICJO QUANDO: 
• PRODUTO COMPRADO POREM NAO ORCADO - ITEM 261 
• PRODUTO ORCADO POREM NAO COMPRADO- ITEM 23,25,29 
• PRODUTO COMPRADO EM MENOR QUANTIDADE QUE A ORCADA, -ITEM 1,6,9, 11, 16,19,20,21 

DESCRICAO DE MA TERIAIS Unidade QTDE ORC QTDE COMP DIF.QDT DIF.% PREC. UNIT. ORC PREC. UNIT. COMP. DIF.P.UNIT TOTAL ORC. R$ TOTAL COMP. R$ DIFNCA 

1 ARAME RECOZIDO KG 36,0_Q__ 35,00 1,00 3 4,73 5,23 -0,50 170,28 183,05 -12,77 

2 AREIA MEDIA M3 42,0_Q__ 65,00 -23,00 -35 40,00 45,00 -5,00 1.680,00 2.925,00 -1.245,00 

3ARGAMASSA sc 65,00 81,00 -16,00 -20 8,50 15,65 -7,15 552,50 1.267,65 -715,15 

4AZULEJO M2 142,0_Q__ 360,00 -218,00 -61 10,00 10,91 -0,91 1.420,00 3.927,60 -2.507,60 

5CAL sc 81,00 122,00 -41,00 -34 4,64 5,00 -0,36 375,84 610,00 -234,16 

6 CAL FINO sc 17,00 10,00 7,00 70 7,00 7,40 -0,40 119,00 74,00 45,00 

7CIMENTO sc 249,00 375,00 -126,00 -34 19,50 18,88 0,62 4.855,50 7.080,00 -2.224,50 

8 CUMIEIRA PARA TELHA UD 12,00 12,00 0,00 0 18,00 21,00 -3,00 216,00 252,00 -36,00 

9 FERRO 114" BR 70,00 53,00 17,00 32 9,53 9,39 0,14 667,10 497,67 169,43 

1 0 FERRO 3/8" BR 29,00 34,00 -5,00 -15 20,51 19,54 0,97 594,79 664,36 -69,57 

11 FERRO 4,2 mm BR 108,00 78,00 30,00 38 4,40 4,28 0,12 475,20 333,84 141,36 

12 FERRO 5 MM BR 80,00 110,00 -30,00 -27 6,19 6,15 0,04 495,20 676,50 -181,30 

13 FERR05116" BR 62,00 105,00 -43,00 -41 14,46 14,15 0,31 896,52 1.485, 75 -589,23 

14 LAJE PRE-FABRICADA M2 100,00 100,00 0,00 0 21,50 21,00 0,50 2.150,00 2.100,00 50,00 

15 PEDRA M3 23,00 32,00 -9,00 -28 35,00 38,00 -3,00 805,00 1.216,00 -411,00 

16 PREGOS KG 32,00 24,00 8,00 33 5,00 4,38 0,62 160,00 105,12 54,88 

17.REJUNTE PARA PISO E AZULEJO KG 85,00 140,00 -55,00 -39 3,00 3,50 -0,50 255,00 490,00 -235,00 

18 SERV. DE FUNILARIA ML 60,00 60,00 0,00 0 17,00 17,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 

19 SOLEIRAIPEITORIL DE GRANITO CINZA 15cm-3cm ML 13,72 12,00 1,72 14 22,00 33,75 -11,75 301,84 405,00 -103,16 

20 TELHA DE FIBROCIMENTO M2 110,00 48,00 62,00 129 11,00 23,35 -12,35 1.210,00 1.120,80 89,20 

21 TIJOLOS CERAMICO 6 FUROS UD 6.630,00 5.000,00 1.630,00 33 0,38 0,36 0,02 2.519,40 1.800,00 719,40 

22TRELICA BR 8,00 15,00 -7,00 -47 32,00 34,75 -2,75 256,00 521,25 -265,25 

23 VEDACIT 18L TS LT 36,00 36,00 0,00 0 2,30 2,30 82,80 0,00 82,80 

24 VEDALIT LT 5,00 18,00 -13,00 -72 3,50 3,75 -0,25 17,50 67,50 -50,00 

251GOL LT 18 18 0,00 0 4,5 4,50 81,00 0,00 81,00 

26 MADERITE UD 20 20 0,00 0 17 -17,00 0,00 340,00 -340,00 

27 MADEIRAMENTO M3 2,5 2,5 0,00 0 1320 1644,49 -324,49 3.300,00 4.111,23 -811,23 

28 MATERIAL PARA PINTURA M2 100 100 0,00 0 17,28 17,88 -0,60 1.728,00 1.788,00 -60,00 

29 PISO CERAMICO M2 105 105 0,00 0 12 12,00 1.260,00 0,00 1.260,00 

30 MATERIAL HIDRAULICO VB 2000 3855,9 -1.855,90 -48 0,00 2.000,00 3.855,90 -1.855,90 

31 MATERIAL ELETRICO VB 6000 6854,51 -854,51 -12 0,00 6.000,00 6.854,51 -854,51 

MEDIA DE MATERIAL DISPERDICADO 36,64% 

Fonte: DAD Construc;ao Civil Ltda. 
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Tabela 7 - Analise das Perdas Financeiras - Obra 2 

CONSIDERAR QUE NAO HOUVE DESPERD[CIO QUANDO: 

DESCR/CAO DE MA TERIAIS DIFNCA 

89,20 
. ;.?,jgj4.o; 

.::265,25; 
0,00 

-50,00 
.; (if;oo, 

.·'-340,00 
-811,23 

-60,00 
·.0,00 

-,1 .. 855;90 

31 MATERIAL ELETRICO 

VALOR MONETAR/0 DESEMBOLSADO EM RELACAO AO MAETRIAL DESPERDICADO R$ 11.532,06 OU 34% DO VALOR OR<;ADO/COMPRADO. 

Fonte: DAD Construgao Civil Ltda. 
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Tabela 8 - Or~amento - Obra 3 

25,60 

25 TERRA PARAATERRO M3 65,00 

26 CUMIEIRA PARA TELHA UD 30,00 

27 DOBRADI~A 3X2 1/2"ACO 500 3X2.5 FC UD 7,00 

28 ESCORA DE EUCALIPTO ML 370,00 

29 FECHADURA BANHEIRO CJ 1,00 

30 FECHADURA EXTERNA CJ 2,00 

31 FORRO PLASTICO 200mm M2 48,00 

32 GRADE DE FERRO P/ PROTE~AO M2 11,80 

33 LAJE PRE-FABRICADA M2 100,00 97,42 ; 
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34 PORTA DE FERRO ABRIR C/ BAGUETE ALUMINIO M2 3,78 

35 REJUNTE PARA PISO E AZULEJO KG 66d1_ 

~ 
,49 

369,94 

39 GUIA PINHO 3a. 2,5X15cm - 1X6" ML 114,00 

40 SOLEIRA/PEITORIL DE GRANITO CINZA 15cm-3cm ML 15,75 

41 TELHA DE FIBROCIMENTO M2 10,00 

42 TELHA FRANCESA UD 2.400,00 

43 TINTAA BASE DE BETUME -IMPERMEAVEL KG 4,17 

44 TIRANTE PINHO 3a. 6X12cm ML 192,60 

45 VIDRO TRANSPARENTE 4mm M2 11,80 

46 VIGA 5X1 OX4,5m - ML ML 

47 VIGA 5X1 OX3m ML 

48 VIGA 5X10X5,5m ML 

49 VIGA 5X1 OX4m ML 

50 CAIBRO 5X5X5,5m ML 

51 CAIBRO 5X5X4,5m ML 36,00 

52 CAIBRO 5X5X3m ML 

56 ESP. 3-26 CM 

57 BIANCO 18L LT 

58 ESPELHO ML 12,00 

59 CX DE LUZ 4X4 QUATROC. 

60 SERRINHA 

61 MARCOS DE ITAUBA 

62 VEDACIT 18LTS 

Fonte: DAD Constru~ao Civil Ltda. 
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Tabela 9 - Analise de Perdas de Materiais - Obra 3 

CONSIDERAR QUE NAO HOUVE DESPERDfCIO QUANDO: 

• PRODUTO COMPRADO POREM NAO ORCADO -ITEM 14,17, 46, 47, 48, 49, 50, 5L, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62 

• PRODUTO ORCADO POREM NAO COMPRADO -ITEM 18,19,20,21,22,24,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,41,42,43,44 

• PRODUTO ORCADO POREM NAO COMPRADO -ITEM 3,16,25,31,33,35 
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35 REJUNTE PARA PISO E AZULEJO KG 66,21 
36 SARRAFO PINHO 3a. 2,5X5,0cm ML 532,16 
37 SARRAFO PINHO 3a. 2,5X7,0cm ML 197,49 
38 TABUA DE PINHO 3a. 1X12" ML 369,94 
39 GUIA PINHO 3a. 2,5X15cm -1X6" ML 114,00 
40 SOLEIRA/PEITORIL DE GRANITO CINZA 15cm-
3cm ML 15,75 
41 TELHA DE FIBROCIMENTO M2 10,00 
42 TELHA FRANCESA UD 2.400,00 
43 TINTAA BASE DE BETUME -IMPERMEAVEL KG 4,17 
44 TIRANTE PINHO 3a. 6X12cm ML 192,60 
45 VIDRO TRANSPARENTE 4mm M2 1_1_,80 
46 VIGA 5X1 OX4,5m- ML ML 
47 VIGA 5X1 OX3m ML 8,00 
48 VIGA 5X10X5,5m ML 11,00 
49 VIGA 5X 1 OX4m ML 11,00 
50 CAIBRO 5X5X5,5m ML 18,00 
51 CAIBRO 5X5X4,5m ML 36,00 
52 CAIBRO 5X5X3m ML 18,00 
53 RIPA EM PINHO 2,5X5cm ML 510,00 
54 RIPA EM PINHO 2,5X5cm ML 50,00 
55 SERV. DE FUNILARIA ML 8,30 
56 ESP. 3·26 CM 20,00 
57 BIANCO 18L LT 18,00 
58 ESPELHO ML 12,00 
59 CX DE LUZ 4X4 QUATROC. PQ 2,00 
60 SERRINHA PQ 10,00 
61 MARCOS DE ITAUBA PQ 6,00 6,QQ 'E. • 

62 VEDACIT 18L TS LT 3,00 3,00 ' 

MEDIA DE MATERIAL DISPERDIQADO 

Fonte: DAD Construyao Civil Ltda. 
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Tabela 10 -Analise de Perdas Financeiras - Obra 3 

CONSIDERAR QUE NAO HOUVE DESPERDrCIO QUANDO: 

• PRODUTO COMPRADO POREM NAO ORCADO -ITEM 18,19,20,21,22,24,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,41,42,43,44 

DESCRICAO DE MATERIAlS Unidade QTDE ORC QTDE COMP ~~)li PREC. UNIT. ORC 

1 AREIA MEDIA M3 29,75 
2 PEDRA M3 25,00 

3 PREGPS_ KG 47,00 
4 TIJOLOS CERAMICO 6 FUROS UD 7.935,00 
5 CIMENTO sc 224,00 

6CAL sc 67,00 
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VALOR MONET ARlO DESEMBOLSADO EM RELACAO AO MAETRIAL 

Fonte: DAD Construgao Civil Ltda. 
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4 CONCLUSOES 

0 estudo aponta para uma grande variagao nos indices de perdas em 

diferentes obras. 

Levando em conta que canteiros similares apresentaram diferentes niveis de 

perdas para· os mesmos materiais, pode-se concluir que uma parcela consideravel 

destas perdas e possivel de ser evitada. 

0 fato de que nao foram tomadas medidas relativamente simples de 

prevengao nas obras pesquisadas indica que existe uma falta de preocupagao com 

as perdas de materiais. Nenhuma das obras pesquisadas possuia uma politica 

definida de administragao de materiais, tanto em relagao ao seu gerenciamento, 

como na aplicagao de urn controle sistematico para a sua utilizagao. 

Ficou evidente tambem que melhorias podem ser obtidas sem a introdugao 

de equipamentos caros ou avangadas tecnicas gerenciais, mas simplesmente 

atraves de cuidados elementares no recebimento, na estocagem, no manuseio, na 

utilizagao e na protegao dos materiais. Este fato indica que a redugao de perdas 

poderia ser facilmente utilizada como ponto focal em programas de melhoria da 

qualidade em empresas de construgao. 

0 estudo sugere que a gerencia tern mais responsabilidade pelas perdas 

que os operarios. Estes sao, normalmente, considerados pelos empresarios da 

construgao como os principais responsaveis pela baixa produtividade, rna qualidade 

e pelo elevado indice de perdas de materiais. Entretanto, observou-se que as 

deficiencias no gerenciamento da obra tinham grande relagao com a elevada 

incidencia de perdas de materiais. De uma forma geral, as perdas eram resultados 

de uma combinagao de fatores, e nao de incidentes isolados. 
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Muitas perdas originaram-se fora dos canteiros de obras, nas etapas que 

antecedem a produc;ao, principalmente devido a projetos inadequados ou compras 

mal efetuadas. Atraves do estudo dos projetos das tres obras pesquisadas foi 

possivel concluir que deficiencias nas especificac;oes e no detalhamento e, 

principalme~te, a falta de coordenac;ao entre os mesmos sao causas de elevadas 

perdas de materiais. As quebras de tijolos causadas pela falta de meios-tijolos e urn 

exemplo de problema gerado no setor de suprimentos. 

0 proprio conceito de perda necessita ser revisto no setor. A exemplo de 

outros setores industriais que tern se beneficiado intensamente dos avanc;os da 

engenharia de produc;ao, e importante que a construc;ao civil passe a encarar as 

perdas sob urn enfoque mais amplo, ao inves de simplesmente se preocupar com as 

perdas de materiais. 0 esforc;o para melhoria de processes deve visar a minimizac;ao 

do dispendio de quaisquer recursos que nao agregam valor ao produto, sejam eles 

vinculados as atividades de conversao ou de fluxo. 
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ANEXO 



MUNICIPIO DE TOLEDO 
Estado do Parana 

Secretaria de Obras Pubiicas 

-------------;.---------------------::-:~- ------------

AL VARA DE LICENCA PARA CONSTRU~ft~O 

N° 135/2005 

Emitido em: 01/03/2005 

Requerente: BOMBONATTO IND. GOM. CALCADOS LTDA 

Finalidade: COMERCIO SERVI<;O 

Especie: AL VENARIA 

Tipo da Constru<;ao: AMPLIA<;Ao 

Valida ate: 01/03/2006 

CNPJ/CPF: 79.712.642/0001-73 

Area: 99,90 m2 

Pavimento(sQ: 1 

Edificac;ao W: 1 
L--------------------------------------------------

lndicac;ao Fiscal: 00.02.805.()026.0t43.000 Controle: 29716 
::--· 

Endereco: RUA 25 DE JULHO, 1051 

Loteamento: CENTRAL Quadra: OOOH Late: 0143 

Processo N°: 5186/2005 Guia da Rece:ta: 140895 I 
?razo de Construc;ao da Obra: 365 DIAS 

I 
Renovayao do ;'\lvara N°: ! 

L-----------------------------------------------~ 

Projeto: DERLI ANTONIO DONIN 

Execuc;:ao: DERLI ANTONIO DONIN 

Regislro: 10977/D 

Registro: i0977"/D 
L__ _____________________________ --:-________________ _ 

.------------------------------------------------------- --
Observag6es: 

APOS CONCLUSAO DA OBRA DEVERA SOLICIT AR 0 HABIT E-SE. 

Toledo, 1 de Marc;:o de 2005 

Edmir-eesarDe Ia Costa 
Secretario de Obras Publicas 

----1 

I_ 
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MUNICiPIO DE TOLEDO 
Estado do Parana 

Secretaria de Obras Publicas 

ALVARA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO 

EmiEdo em: 24111!2005 Valida ate: :24/11/2006 

Requerente: TECTRON IMP E EXP DE PROD VETERJNARIOS L TDA CNPJICPF: 05.140.16210001-49 

Fnalidade: COMERCIO Area: 100,00 m2 

Espede; ALVENARIA Pavimento(s): 1 I 
L'_iP_o_a_·a_c_o_n....:.s·t-ru_~_a_o_.:_N_o_v_A __ ~--~----------------~· Edifica~o No: .__j 
lln.dlca~ Fiscal: 00.09.805.0094.0472.0 . . ~.. ... ~-. . . . ·-

.. 
CMtro!e: 38912 

' -:-_ .. _ .· 

Quadra: CHAC Lote: oo62A 11 
.· :- .. ·., _; .-

Processo N°: 31211/2005 Guia da Receita: 153000 

Prazo de Constru9ao da Obra: 365 DIAS Renova~ao do Alvani N": 

Projeto: DERU ANTONIO OCtNlN 

Execuyao: OERLI ANTONIO DONIN 

Onserva~es: 

APOS CONCLUSAO DA OB~A DEVERA SOUCITAR 0 HABITE..SE. 

Toledo, 24 de No11emoro de 2005 

---------------···/ 

(r~Gff 
----......_.~ Cesar;:llo~ 

Secretario de Obras Publicas 

Registro: 10977/D 

Registro: 1097710 

2" Via 
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MUNICiPIO DE TOLEDO 
Estado do Parana 

Secretaria de Obras Pub!icas 

ALVARA DE LICENCA PARA CONSTRU(_;AO 

Emitido em: 16/09/2004 

Requerente: ANTONINHO LUIZ BULLA 

Finalidade: COMERCIO 

Especie: AL VENARIA 

Tipo da Construc;:ao: NOVA 

. 
h. :::ac;:ao Fiscal: 00;04.405.0019.0057.000 ........ 

Endereco: RUA RUI BARBOSA, 2910 

Loteamento: VILA INDUSTRIAL 

Processo N°: 21403/2004 

Prazo de Construc;:ao da Obra: 365 DIAS 

Projeto: DERLI ANTONIO DONIN 

ExecU<;:ao: DERLI ANTONIO DONIN 

N°742/2004 

Valida ate: 16/09/2005 

CNPJ/CPF: 162.761.409-53 

Area: 99,09 m2 

Pavimento(s}: 1 

Edificac;:ao N°: 1 

Controle: 

Quadra: OT74 Lote: 

Guia da Receita: 133671 

Renova~o do Alvara N°: 

Registro: 10977/D 

Registro: 10977/D 

4360 

0006 




