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1. RESUMO 

O trabalho consistiu em um estudo de caso com o objetivo de racionalização da 

movimentação dos processos produtivos de uma empresa locadora de Sistemas 

Metálicos (escoramentos, re escoramentos, e travamentos) para grandes obras da 

construção civil. O resultado esperado por este estudo envolveu a melhoria nos 

resultados da empresa através da aplicação de princípios e metodologias utilizadas 

como principalmente o mapeamento dos processos e o custo de movimentações 

dos materiais, voltados para a melhoria de sua eficiência interna e a redução de 

desperdícios de movimentação.  

2. INTRODUÇÃO 

A PROP Sistemas Metálicos LTDA é uma empresa de alocação de sistemas 

metálicos, que tem grande importância para garantir que o concreto fique na forma 

determinada no projeto da construção em questão. Localizada no município de 

Guarulhos - SP em uma área com 3.000 metros quadrados, a empresa dispõe de 

um total de 1.700 toneladas de material para ser alocado em obras. 

Devido ao atual cenário negativo do setor da construção civil que se refletiu em 

sucessivas quedas no PIB do setor, em pesquisa realizada pelo IBGE (2017), a 

empresa  foi obrigada a voltar suas estratégias para a melhoria dos seus processos 

internos para conseguir manter o seu resultado positivo. 

Segundo Espinelli (2005), as atividades produtivas da construção civil são as que 

mais consomem e desperdiçam materiais ao longo de seu processo, devido à 

grandiosidade de seus projetos. Por conta disso, é um setor frequentemente 

pressionado para oferecer melhorias de produtividade. 

3. OBJETIVOS 

Baseado neste cenário e na análise do processo produtivo da empresa PROP 

adotou-se como principal objetivo desse projeto a realização de um estudo de 

racionalização da movimentação dos processos produtivos da empresa PROP 

Sistemas Metálicos, visando à melhoria de sua eficiência. 

Complementando o objetivo principal, os objetivos secundários deste estudo foram: 

analisar os processos internos visando identificar gargalos e desperdícios; Reduzir o 



número de erros operacionais; Melhorar o método de controle de estoque de peças 

e materiais e Melhorar o aproveitamento do espaço físico atual da empresa. 

4. METODOLOGIA 

Para este trabalho, considerou-se a pesquisa com âmbito exploratória por se tratar 

de um assunto pouco conhecido e cujas fontes de dados foram estudos e 

levantamentos de campo com foco nos princípios de redução de desperdícios e de 

movimentação de materiais.  

Considerou-se o método do estudo de caso como o mais adequado para a 

contribuição deste trabalho, pois, segundo Miguel (2012), trata-se de um estudo 

empírico que busca investigar um dado fenômeno contemporâneo considerando o 

contexto real onde este fenômeno se insere. Este estudo é realizado por meio de 

uma análise detalhada e aprofundada de um ou mais objetos. 

Uma das principais tendências no estudo de caso é que ele tente esclarecer uma 

decisão, ou um conjunto delas, o motivo pelo qual a mesma foi tomada, como foi 

implementada (se houver implementação) e por fim os resultados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Seguindo os princípios de Slack (2015), foi realizada a classificação do processo 

produtivo como um processo por projeto, ou seja, um processo que trabalha com um 

alto grau de variabilidade, baixo volume de produção e elevada necessidade de 

movimentação de materiais e equipamentos. 

Posteriormente, com a aplicação do conceito de desperdício de Womack (2003), 

comprovou-se que as atividades da empresa apresentam uma grande quantidade de 

desperdícios de movimentação e tempo no transporte de materiais. 

Para facilitar a análise dos fluxos de movimentação foi feita a padronização dos 

materiais fornecidos pela empresa, através do agrupamento destes itens em 

“famílias de materiais”. O critério utilizado para esta separação consistiu no tipo de 

material e na sua respectiva função. 

Consolidadas estas “famílias”, foram levantados os documentos de ordens de 

serviços do período de janeiro a junho de 2017 para verificar a frequência de 



utilização destes materiais e, assim, identificar os fluxos críticos de movimentação 

para as operações de carregamento e descarregamento. Os fluxos foram 

diagramados através da metodologia da Curva ABC. 

Com a determinação dos fluxos de movimentação críticos, foram aplicados os 

princípios da economia de movimentos de Barnes (1977) com o objetivo de propor 

reduções na movimentação excessiva através da racionalização das atividades 

humana, dos postos de trabalho e do arranjo físico da operação da empresa. 

Além disso, para a análise de melhoria dos resultados da empresa, este trabalho 

utilizou-se dos princípios de Custos de Movimentação de Materiais (CMM), afim de 

quantificar, financeiramente, o impactos destes desperdícios e os respectivos 

ganhos de produtividade obtidos com as melhorias propostas. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Partindo da classificação de materiais e da curva ABC, foi possível dimensionar o 

arranjo físico do galpão de modo em que os produtos com mais importância e 

frequência de movimentação, fossem alocados estrategicamente racionalizando a 

distância percorrida nos processos de carregamento e descarregamento e, 

consequentemente, reduzindo o custo envolvido nesta operação. Estimou-se que 

desperdícios de movimentações, tempo e transporte foram reduzidos em torno de 

7% em relação ao cenário anterior apresentado pela empresa. 
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