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RESUMO    
A logística vem sendo um desafio na construção civil, onde os atrasos na entrega de materiais 
e má estocagem resultam em atrasos no tempo da obra e prejuízos sobre a mão de obra 
empregada na construção. A logística ainda pode ser definida como o processo de planejar, 
implementar e controlar o fluxo e o armazenamento, eficiente e capaz em termos de custos, de 
matérias-primas, estoque em processo, produtos acabados e as informações correlatas desde o 
ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de obedecer às exigências dos 
clientes. A logística atual com seu grande avanço de variedades, formas e tamanhos vem se 
tornando um desafio para as construtoras deste país, onde nem todas as cidades fornecem 
condições adequadas deslocamento principalmente em relação aos caminhões de grande 
porte. O planejamento antecipado de atividades é um fator muito importante para se ter uma 
previsão de onde comprar e se o deslocamento do material compensaria a espera pela entrega, 
pois dependendo do item a ser solicitado tem que ainda entrar em processo de fabricação O 
objetivo deste trabalho é reunir dados de comparação entre processos de recebimento e 
diferentes tipos de materiais , verificação de viabilidades de transportes e possibilidades de 
recursos alternativos como meio de diminuir os impactos causados, pelos principais materiais 
a serem recebidos na obra com seus respectivos padrões de conferência e armazenamento. A 
logística é uma parte especializada da cadeia de suprimentos. Enquanto a primeira foca no 
transporte e no armazenamento de mercadorias, a segunda abrange todos os aspectos de 
aquisição e o fornecimento de bens. 

 Conclui-se que na construção civil tem-se um cenário diferente da logística de 

alimentos, no entanto há pontos congruente, que com pouca adaptação obter-se-iam grande 

eficácia nos processos diários da construção civil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Logística; Armazenamento; Transporte.  

 


