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RESUMO 

O sistema de gestão da qualidade busca assegurar a qualidade de produtos e a satisfação dos 

clientes, tendo como enfoque a busca pela melhoria contínua. Os dados de assistência técnica 

pós-obra podem ser vistos como fonte de retroalimentação desse sistema, porém ainda pouco 

empregado para este fim. Este estudo tem como objetivo analisar as solicitações da assistência 

técnica como ferramenta efetiva do sistema de gestão da qualidade, por intermédio de um 

estudo de caso. O levantamento de dados englobou as solicitações de assistência técnica de 

nove empreendimentos residenciais de uma mesma empresa construtora, abrangendo tipologias 

distintas. Foram analisadas as principais patologias recorrentes, buscando associá-las com suas 

fases de origem. As análises compreenderam comparações entre os empreendimentos e com 

dados de pesquisas anteriores. Os resultados não apontaram associações entre os tipos de 

manifestações patológicas e suas frequências com o padrão do empreendimento ou com a 

tecnologia construtiva. Os principais serviços com falhas apontados foram as instalações 

hidrossanitárias, esquadrias, revestimentos de paredes e revestimentos de pisos. A fase de 

execução é apontada como a principal causadora de solicitações pós-obra. O trabalho conclui 

confirmando o pouco emprego dos dados pós-obra para apontar melhorias nos sistemas de 

gestão.  

 

Palavras-chave: Manutenção Predial, Assistência Técnica, Manifestação Patológica.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 Este capítulo apresenta a introdução ao cenário que a pesquisa se insere, uma 

justificativa para a abordagem do mesmo e os objetivos que são almejados com este estudo. 

Busca inserir o leitor no contexto do tema tratado, evidenciando a relevância da pesquisa para 

o âmbito da construção civil. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Nesta segunda década do século XXI, as construtoras atuantes na área da construção 

civil têm se encontrado em situações cada vez mais delicadas. A exigência dos clientes se 

apresenta maior e crescente. Barros Neto (1997) já notava esse crescimento ao afirmar que a 

indústria da construção de edificações possuía clientes com o poder de negociação fraco, mas 

reconheceu que este cenário estava em mudança devido ao aumento do grau de exigência e de 

esclarecimento dos consumidores.  

De acordo com Oliveira (2013), na última década foi constatado um grande 

aumento do número de reclamações nas relações de consumo por consequência da promulgação 

do Código de Defesa do Consumidor (CDC) por intermédio da Lei 8078 de 1990, a qual inseriu 

vários direitos e garantidas aos consumidores, e que foram ampliados ainda mais com o novo 

Código Civil aprovado em 2003. A evolução da educação e do direito do consumidor levou ao 

surgimento de uma classe de consumidores conscientes.  

Na construção civil, os gestores procuram por intermédio do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) assegurar a qualidade de seus produtos e a satisfação dos seus clientes, além 

do controle de impactos ambientais e a manutenção da saúde e segurança dos trabalhadores. 

Em um estudo desenvolvido por Santana e Carpinetti (2006) é confirmada a importância da 

implantação do SGQ, mas são destacadas as dificuldades enfrentadas pelas construtoras, sendo 

comum entre elas a grande rotatividade de mão-de-obra, a resistência na mudança da cultura 

organizacional e os altos custos na fase de manutenção. Os autores apontaram a falta de 

treinamento como a causa desses empecilhos gerados. Uma pesquisa sobre a rentabilidade da 

implantação do SGQ na construção civil, desenvolvida por Mendes, Pichhi e Granja (2006) 

compara o alto custo de implantação com os ganhos relativos à diminuição de não-
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conformidades e retrabalhos. Os autores afirmam que pesquisas desenvolvidas em outros países 

apresentam que, ao implantarem um sistema de produção controlado e preventivo, é possível 

uma diminuição de custo na faixa de 12 a 40% nas etapas construtivas e de 46% na fase de 

projeto.  

O Sistema de Gestão da Qualidade eficiente pode ser uma ferramenta importante 

que consegue o controle dos processos para garantir a diminuição de custos e, 

consequentemente, aumento da competitividade e produtividade da empresa (MENDES; 

PICCHI; GRANJA, 2006). Todavia ter um SGQ eficiente não significa que a empresa esteja 

protegida da ocorrência de manifestações patológicas após a entrega do produto ao cliente. Por 

isso há a necessidade da empresa ter um departamento pós-obra para corrigir essas patologias, 

identificar as causas, retroalimentar o SGQ, promover ações preventivas e contribuir para o 

gerenciamento de risco abordado pela nova NBR ISO 9001 que trata dos Sistemas de Gestão 

da Qualidade (ABNT, 2015).  

Cupertino (2013) observa a falta de pesquisas e estudos que abordem o tema 

assistência técnica e os estudos sobre manifestações patológicas pós obra como uma ferramenta 

de gestão voltada para a melhoria dos processos e produtos da construção civil. 

Fantinatti (2008) e Cupertino (2013) ressaltam a falta de dados relacionados à 

assistência técnica em empresas de construção civil, porém evidenciam que é possível 

retroalimentar os sistemas iniciais de um empreendimento com informações obtidas no pós-

obra de empreendimentos já concluídos. Entretanto tem como desafio a mudança da cultura 

organizacional e a busca por uma gestão eficiente na assistência técnica. Para Cupertino (2013), 

o departamento pós-obra apresenta falhas e não acompanha a evolução da construção civil, mas 

determina que as organizações não devem utilizar a desqualificação da mão de obra como 

justificativa, e aponta o treinamento, qualificação e fiscalização como fundamentais para a 

redução ao máximo da quantidade de solicitações de assistência técnica. Isso causará efeitos 

positivos à empresa, que além da redução de custos e melhoria continua, terá um ganho 

significativo no marketing da organização ao maximizar a satisfação do cliente. 

Dessa forma, ao integrar a assistência técnica ao SGQ e utilizar seus dados como 

ferramenta de controle, tem-se no departamento pós-obra uma oportunidade de agregar valores 

aos produtos.  
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1.2 OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo principal analisar as solicitações da assistência 

técnica como ferramenta efetiva do sistema de gestão da qualidade para definição das principais 

causas das patologias pós obra mais recorrentes por intermédio de um estudo de caso.  

Busca-se entender se a empresa com o SGQ estruturado e consolidado utiliza os dados 

pós-obra, por meio do atendimento às solicitações de assistências técnicas, como uma 

ferramenta para promover melhorias e retroalimentar seus próprios produtos e agentes da cadeia 

produtiva, incluindo projetistas, fornecedores, mão de obra e gestores relacionados à execução. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo aborda a fundamentação teórica acerca do tema proposto, englobando 

o conceito sobre Sistema de Gestão de Qualidade na construção civil, manutenção predial e a 

importância da gestão das informações das assistências técnicas.  

2.1 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE     

 O Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) se baseia num conjunto de medidas 

que busca a padronização da qualidade na produção, não só na construção civil, mas também 

nos diversos meios de produção existentes.  

 Um sistema como esse passa a ser necessário com o surgimento do sistema de 

produção em massa, onde diferentes funções na produção passaram a ser separadas, abrindo 

grande leque para aparição de erros. A inspeção formal só passou a ser necessária com o 

surgimento da produção em massa e a necessidade de peças intercambiáveis (GARVIN, 1992). 

Segundo Womack, Jones e Ross (1992), a chave para produção em massa consistia na completa 

e consistente intercambialidade das peças e na facilidade de ajustá-las entre si. Para minimizar 

problemas na montagem final, quando as peças são unidas pela primeira vez, é preciso uma 

inspeção rigorosa durante o processo de fabricação. Do ponto de vista do controle da qualidade, 

a principal conquista foi a criação de um sistema racional de medidas, gabaritos e acessórios 

(GARVIN, 1992). 

De acordo com Martinelli (2009), com o objetivo de promover o aprimoramento da 

qualidade de produtos e serviços, uma normatização internacional foi criada em 1947 

denominada ISO, uma organização não-governamental. Chamada de International 

Organization for Standardization permitia diferentes acrônimos em diversas línguas. Foi 

escolhida então uma sigla para ser adotada em todos países: ISO, do grego “isos” que significa 

igual. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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A organização ISO (International Organization for Standardization) foi criada por 

delegados de 25 países que decidiram por uma organização internacional com o objetivo de 

facilitar as trocas internacionais de bens e serviços, coordenar e unificar as normas industriais 

internacionais (ALVES, 200i; HERNANDES; JUNGLES, 2003; SUKSTER, 2005). 

2.1.1 ABNT NBR ISO 9001 

O CB-25 (2015), Comitê Brasileiro de Qualidade, define que a ABNT NBR ISO 

9001 é a versão brasileira da norma internacional ISO 9001 que estabelece requisitos para o 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de uma organização, não significando, 

necessariamente, conformidade de produto às suas respectivas especificações. 

Segundo o CB-25 (2015), o objetivo da ABNT NBR ISO 9001 é prover confiança 

de que o fornecedor poderá fornecer, de forma consistente e repetitiva, bens e serviços de acordo 

com o que foi especificado.  

O CB-25 (2015) apresenta a importância da retroalimentação de dados no SGQ ao 

afirmar que a ISO 9001 requer que o fornecedor monitore os níveis de satisfação de seus clientes 

e realimente o seu Sistema de Gestão da Qualidade com essa informação, a fim de aumentar a 

sua eficácia.  

Em setembro de 2015 foi aprovada a última atualização da NBR ISO 9001. Sua 

revisão focou no gerenciamento de risco como forma de maximizar a agregação de valor aos 

produtos e serviços durante todas as etapas e processos que forem submetidos, com o objetivo 

de suprir as exigências rotativas de mercado e garantir a total satisfação do cliente. A NBR ISO 

9001 (ABNT, 2015) estabelece que a mentalidade de risco permite uma organização a 

determinar os fatores que poderiam causar desvios nos seus processos e no seu sistema de 

gestão da qualidade em relação aos resultados planejados, a colocar em prática controles 

preventivos. E complementa que a gestão dos processos e do sistema como um todo pode ser 

conseguida usando o ciclo PDCA (do inglês Plan - Planejar, Do - Fazer, Check - Controlar e 

Act - Agir), com um foco geral na mentalidade de risco, visando tirar proveito das oportunidades 

e prevenir resultados indesejáveis (ABNT, 2015). 

Martinelli (2009) estabelece que o ciclo PDCA é comumente aplicado no processo 

de gerenciamento da qualidade nas organizações. O ciclo PDCA é projetado para ser usado 

como modelo dinâmico. Ao final de uma volta do ciclo, o próximo ciclo é influenciado pelo 
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ciclo anterior, e assim sucessivamente. A utilização do ciclo PDCA tem inúmeras 

possibilidades, podendo ser utilizado para o estabelecimento de metas de melhoria provindas 

da alta administração, ou diretamente do setor operacional, com o objetivo de melhoramentos 

dos processos de produção. 

A ABNT (2015) determina que o ciclo PDCA habilita uma organização a assegurar 

que seus processos tenham recursos suficientes e sejam gerenciados adequadamente, e que as 

oportunidades para melhoria sejam identificadas e as ações sejam tomadas. 

A Figura 2.1 ilustra como os itens 4 a 10 podem ser agrupados em relação ao ciclo 

PDCA. 

Figura 2.1 - Representação da estrutura da NBR ISO 9001:2015 no ciclo PDCA (Adaptado de ABNT, 2015) 

  

De acordo com a ABNT (2015), o ciclo PDCA pode ser descrito como a seguir: 

 Plan (planejar): estabelecer os objetivos do sistema e seus processos e os 

recursos necessários para entregar resultados de acordo com os requisitos dos clientes e com as 

políticas da organização; 

 Do (fazer): implementar o que foi planejado; 

5 
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 Check (checar): monitorar e (onde aplicável) medir os processos e os produtos e 

serviços resultantes em relação a políticas, objetivos e requisitos, e reportar os resultados; 

 Act (agir): executar ações para melhorar desempenho, conforme necessário. 

A ABNT (2015) ressalta que a mentalidade de risco é crucial para atingir um 

sistema de gestão da qualidade eficaz. Afirma também que o conceito de mentalidade de risco 

não foi desenvolvido objetivamente nas versões anteriores, mas estava implícito ao orientar a 

realização de ações preventivas para eliminar patologias potenciais, avaliar patologias que 

ocorram e realizar ações para prevenir recorrências das mesmas. 

De acordo com a ABNT (2015), a abordagem de riscos e oportunidades é a 

ferramenta necessária para o aumento da eficácia do sistema de gestão da qualidade, o alcance 

de resultados melhores e prevenção de patologias. Determina o planejamento e implementações 

de ações como necessários para uma organização tratar sobre riscos e oportunidades. Define 

oportunidades como uma situação favorável ao atingimento de um resultado pretendido e risco 

como o efeito da incerteza, e qualquer incerteza pode ter um efeito positivo ou negativo.  

2.1.2 PBQP-h 

De acordo com o Ministério das Cidades (2015), criado em 1991, o Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat é um conjunto de ações desenvolvidas pelo 

Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Habitação. Tem como principal 

propósito organizar o setor da construção civil em relação à melhoria da qualidade do habitat e 

à modernização produtiva. 

Desde então empresas brasileiras têm buscado se adequar pelo Sistema de 

Qualificação Evolutiva de Empresas de Serviços e Obras – Construtoras (SiQ-C). 

Mendes e Picchi (2008) apresentaram que a maior dificuldade encontrada pelas 

empresas que buscavam tal qualificação era encontrar profissionais qualificados para serviços 

de consultoria e a questão do que fazer com tamanha quantidade de documentos gerados, 

quando poderiam ser descartados. 

O entrave mais encontrado pelas empresas foi o treinamento dos profissionais, já 

que estes não estavam a par de um sistema de produção regrado e padronizado que as 

contratantes buscavam. Principalmente porque tais profissionais seriam substituídos no fim do 
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empreendimento e um novo treinamento deveria ser realizado novamente para os futuros 

empreendimentos. De acordo com a pesquisa feita, as empresas não estavam preparadas para 

realizar os treinamentos dada a substituição constante dos profissionais, levando grandes 

períodos de treinamento e comprometendo a obra (MENDES; PICCHI, 2008). 

A baixa escolaridade da mão-de-obra foi um agravante. Na construção civil, 

infelizmente o nível de formação dos profissionais do operacional é muito baixo. Os serviços 

requisitados, se comparados a outros meios de produção tal como produção industrial, é muito 

simples. Tendo isso em vista, a preparação dos profissionais se tornou (e ainda hoje se torna) 

um trabalho árduo, sendo necessária uma adequação de termos para seu entendimento e uma 

constante luta contra a inércia dos profissionais de manter costumes antigos, inadequados ao 

novo meio de produção. 

Este fenômeno continua a acontecer na atualidade, ainda se encontra um grande 

montante de empregados irregulares, sem vínculo empregatício legal. Preocupantemente esse 

evento insiste em existir pela aceitação ou ignorância dos empregadores, desestimulando a 

profissionalização dos empregados. Isso acaba se tornando uma bola de neve para o setor da 

construção civil, gerando gastos excessivos nos empreendimentos. 

Ainda assim, as empresas, segundo Mendes e Picchi (2008), se mostraram bastante 

satisfeitas com as economias geradas pela implantação do sistema de gestão da qualidade. O 

controle das atividades aumentou sua produtividade e qualidade, diminuindo o retrabalho e 

aceitação futura pelos clientes. A qualidade dos materiais empregados na construção também 

melhorou devido à demanda mais exigente.  

2.2 MANUTENÇÃO PREDIAL 

Quando se refere a serviços de manutenção predial realizado no setor da construção 

civil, até poucos anos atrás era considerada como atividades sem importância, improdutivas e 

desnecessárias. Hoje a importância para o tema é relevante visto que desde 2009 cerca de 3,6% 

do PIB do Brasil foi gasto com serviços de manutenção. Já na Europa estima-se que 40% do 

total de gastos na construção civil sejam referentes a serviços de manutenções e reparos 

(FERRARI, 2000). 
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Segundo a NBR 5462 (ABNT, 1994), a manutenção é uma prática que envolve 

ações técnicas e administrativas que, juntas, manterão ou devolverão a um item a capacidade 

de desempenhar determinada função. Existem, entretanto, diversos tipos e níveis de 

manutenção (CASTRO, 2007). 

Gomide (2006) divide a definição de manutenção em basicamente três. 

 Manutenção Preventiva: este tipo de manutenção é feita com datas pré 

estabelecidas normalmente pelo fabricante com o fim de corrigir quaisquer possíveis patologias 

antes que venham a se desenvolver. 

 Manutenção Preditiva: esta se baseia numa análise feita no desempenho e 

comportamento para prever as possíveis futuras anomalias, direcionando-se assim os 

procedimentos para a manutenção preventiva. 

 Manutenção Corretiva: este tipo de manutenção acontece quando a anomalia ou 

falha já aconteceu, tendo como objetivo reparar e devolver ao objeto sua função original, 

apresentando normalmente um custo mais elevado considerando a Lei de Sitter. 

A Lei de Sitter ou Regra de Sitter (Sitter, 19841 apud Cupertino, 2013) determina 

basicamente que o custo de qualquer intervenção feita em um empreendimento aumenta em 

ordem geométrica de cinco com cada fase do mesmo, sendo elas projeto, execução, manutenção 

preventiva e manutenção corretiva nessa ordem. A Figura 2.2 ilustra a Lei de Sitter. 

  

                                                 
1 SITTER, W. R. Costs for Service Life Optmization the “Law of Fives”. Comite Euro International du Beton 

– CEB. Boletim Técnico. Copenhagen, 1984. 
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Figura 2.2 - Custo de intervenção em um empreendimento (Fonte: CONSTRUÇÃO MERCADO, 2016) 

 

2.3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÓS-OBRA 

Um indicador de eficiência da gestão do sistema de manutenção contemplando 

parâmetros de números de manutenção por tipo de serviço deve ser definido e acompanhado 

para que a empresa possa acompanhar os pontos de maiores ocorrências de patologias. Assim 

conseguirá rever o processo de produção avaliando os treinamentos e capacidade da mão de 

obra empregada e também a qualidade dos materiais adquiridos (MOURTHÉ, 2013). 

A assistência técnica pós-obra normalmente se encaixa como manutenção corretiva, 

já que trata de uma recuperação de produtos defeituosos ou com falhas que surgiram na 

execução em sua grande maioria, e não pelo longo tempo decorrido ou pelo mau uso. Este tipo 

de manutenção é na maioria dos casos de responsabilidade das empresas construtoras. 

A empresa construtora recebe a solicitação de assistência técnica do cliente, 

podendo ser por qualquer meio de comunicação definida por ela. Os responsáveis pelo serviço 

de assistência técnica cadastram as solicitações no sistema informatizado e encaminham os 

técnicos habilitados para realizarem uma avaliação prévia da solicitação a fim de avaliar a 
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procedência, complexidade do problema, as necessidades de recursos (mão de obra, materiais, 

equipamentos, etc.) e também o local onde será executado (MOURTHÉ, 2013). 

O primeiro passo a se seguir é o registro da solicitação de assistência técnica. Após 

o registro, geralmente encaminha-se a solicitação de serviços de assistência técnica ao 

coordenador de engenharia, para que este então analise a situação descrita e atentando para as 

garantias, entre em contato com o cliente para agendar uma data para vistoria conjunta. Estes 

registros das solicitações são em sua maioria simplificados, conforme avaliado por Cupertino 

(2013) e pode ser visualizado como no exemplo apresentado na Figura 2.3. 

Figura 2.3 - Modelo de Ficha de Solicitação de Serviços de Assistência Técnica (Fonte: (MOURTHÉ, 2013) 

 

Em casos de solicitação julgada improcedente, o coordenador de engenharia deve 

explicar tecnicamente as razões do não atendimento da solicitação ao proprietário, arquivando 

a solicitação do cliente juntamente com a resposta. 

 Porém, se a solicitação for julgada procedente, é feita a programação das 

atividades preenchendo o documento de ordem de serviço, direcionando-o à equipe responsável 

pelo serviço. Após a conclusão do serviço, deve ser assinado pelo cliente o documento de 

recebimento do serviço, podendo conter também um questionário de satisfação do cliente. 
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 Segundo Mourthé (2013), no caso de vencimento da garantia do 

empreendimento, não deve ser registrada a solicitação do cliente no sistema informatizado e o 

cliente deve ser comunicado imediatamente. A informação de garantia deve ser baseada no 

manual do proprietário, normas técnicas, informações de sindicatos do setor pertinente e nas 

legislações do país. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi apresentada a fundamentação teórica no 

capítulo anterior que embasou as definições de método apresentadas neste capítulo.  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Essa pesquisa tem o caráter exploratório. A estratégia utilizada deu-se pelo estudo 

de caso. 

O estudo de caso tem como intuito aprofundar em unidades, permitindo o melhor 

entendimento sobre fenômenos individuais, como processos organizacionais e políticos da 

sociedade.  

Para atender ao objetivo do trabalho de analisar as solicitações da assistência técnica 

como uma ferramenta do sistema de gestão da qualidade, optou-se pela realização de um 

levantamento de dados em uma empresa construtora, objeto do estudo de caso. A empresa do 

estudo de caso foi escolhida ao atender os critérios: 

 Possuir um Sistema de Gestão da Qualidade consolidado e com 

certificações ISO 9001 e PBQP-h; 

 Atuar no setor de empreendimentos habitacionais multifamiliares; 

 Possuir um banco de dados de solicitações de assistência técnica; 

 Permitir o acesso aos dados necessários e demonstrar interesse na pesquisa. 

Para melhor compreensão do emprego dos dados pós-obra como um instrumento 

para promover melhorias e retroalimentar seu próprio sistema de gestão, a estratégia do estudo 

de caso mostrou-se a mais adequada por permitir o acesso aos dados de diferentes 

empreendimentos da mesma construtora e a investigação das causas das manifestações 

patológicas com maior profundidade. 

3.2 AMOSTRA  

Para a pesquisa em questão foram escolhidos nove distintos empreendimentos, que 

a partir de então serão referidos por empreendimento começando da letra A até a letra I, a fim 
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de guardar sigilo e proteger ao nome dos envolvidos neste. Todos os empreendimentos foram 

executados pela mesma construtora. 

3.3 COLETA DOS DADOS 

Os dados utilizados neste estudo são do tipo secundários, coletados junto à empresa 

do estudo de caso. 

A fase de investigação e coleta de dados foi desenvolvida diretamente na empresa. 

Foi solicitado ao departamento de engenharia responsável da empresa executante, no caso o 

departamento de pós-obra, o fornecimento de todos os registros de solicitações de assistência 

técnica dos empreendimentos em fase de assistência. A empresa pôde ceder apenas os dados 

em formato de planilhas eletrônicas de 2014. A Figura 3.1 ilustra parte de uma planilha 

fornecida pela empresa. 

Figura 3.1 – Ilustração parcial de uma planilha de dados de assistência técnica 

 

As planilhas coletadas possuem as ordens de serviço referentes aos meses de janeiro 

a dezembro do ano de 2014, levando em conta somente as solicitações procedentes. Os dados 

tiveram que ser organizados e novamente planilhados para análise por empreendimento. 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA DO ESTUDO DE CASO 

A empresa do estudo de caso é uma construtora de grande porte, original da cidade 

de Goiânia, atuando nos seguintes segmentos: incorporação imobiliária, urbanismo 

(desenvolvimento, planejamento, comercialização e implantação de loteamentos e condomínios 
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fechados), energia elétrica (geração e comercialização de energia elétrica) e concessão de 

saneamento. 

Possui as certificações NBR ISO 9001; PBQP-H Nível A e o Sistema de Gestão 

Integrado (NBR ISO 14001, OHSAS 18001, NBR 16001). Atua há mais de quinze anos no 

mercado goiano. 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA NA EMPRESA 

Na construtora estudada, o processo para o chamado da assistência técnica ocorre 

da seguinte forma: o cliente abre um chamado junto a incorporadora; então a incorporadora 

insere o chamado no sistema informacional da empresa através do software UAU, ferramenta 

computacional para automação e gestão de construtora, incorporadoras e imobiliárias.  

Após a inserção do chamado no sistema pela incorporadora, o responsável técnico 

pela assistência técnica, no caso um engenheiro civil, recebe automaticamente um e-mail o 

notificando da abertura do chamado. Ao conhecimento do responsável técnico, então é 

solicitado um dia para visitar o empreendimento junto ao cliente. Nesta visita o responsável 

técnico averigua a procedência do chamado; caso o chamado seja improcedente, o responsável 

técnico apenas fecha a solicitação junto ao sistema computacional, informando ao cliente. Se o 

chamado for procedente, logo o responsável técnico perante o cliente estabelece uma data para 

que os serviços possam ser executados. Ao serem todos os serviços finalizados, o responsável 

técnico volta ao local fazendo uma avaliação do serviço executado, conforme fluxograma 

apresentado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Fluxograma do processo de solicitações na assistência técnica da empresa do estudo de caso 
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No ato do planejamento de cada empreendimento a construtora estudada em 

questão designa 1% do valor total da obra somente para serviços referentes à assistência técnica, 

sendo o mesmo recalculado pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil. A porcentagem 

que será destinada à assistência técnica irá diferir apenas se for especificado no contrato.  

Para fins quantitativos, a construtora estudada ao final de cada mês leva planilhas 

quantitativas referentes à assistência técnica de cada empreendimento para reuniões mensais, 

onde os custos totais referentes aos serviços prestados para assistência técnica de cada 

empreendimento sejam contabilizados a fim de rever seus custos e amenizar futuras disfunções 

em serviços que serão executados. A maneira que o montante financeiro é contabilizado para 

ser direcionado a assistência técnica não foi revelado, apenas dito que se faz em torno de 1% 

do orçamento do empreendimento.  

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram reorganizados em novas planilhas no software Excel para melhor 

visualização das análises. 

Cinco etapas foram realizadas na análise dos dados: 

1) Caracterização geral dos empreendimentos considerando: número de unidades 

residenciais, padrão (baixo, médio, alto), data da entrega, tipologia de estrutura, 

área privativa da unidade residencial e localização. Todos os empreendimentos 

são residenciais multipavimentos. 

2) Análise dos dados de solicitações de assistência técnica por empreendimento: 

para cada empreendimento foi construído um histograma contendo o 

quantitativo de solicitações por categoria de serviços: instalações 

hidrossanitárias e elétricas, esquadrias (portas e janelas), revestimento de 

paredes, pisos e tetos, bancadas, forro de gesso, pintura, impermeabilização, 

instalações especiais, vidros, redes de proteção, revestimentos em pedra, entre 

outros.  

Para melhor análise de possíveis causas associadas a cada um dos serviços, 

procedeu-se o contato com o Engenheiro Responsável pela Assistência Técnica 

da empresa do estudo de caso. Uma entrevista não estruturada foi conduzida 
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com o intuito de investigar com mais profundidade as possíveis origens das 

patologias mais frequentes. O mesmo acompanhou 90 % da execução e do 

atendimento aos clientes pós-obra. Este contato ocorreu em dois momentos 

durante o mês de fevereiro de 2016. Foi questionado de um modo geral os 

percentuais mais expressivos de solicitações para cada empreendimento. 

3) Análise comparativa das solicitações de assistência técnica entre os 

empreendimentos: foram calculadas as taxas de solicitações por unidades 

residenciais e por mês para cada um dos empreendimentos. Também procedeu-

se a análise conjunta da distribuição dos tipos de solicitações para cada 

empreendimento. 

4) Análise das origens das manifestações patológicas por serviço: para cada um 

dos serviços solicitados, foram relatadas as principais causas segundo o que foi 

confirmado pelo Responsável da Assistência Técnica da empresa estudada. 

Buscou-se relacionar as causas das patologias aos grandes grupos de origem: 

projeto, material, execução (mão de obra). 

5) Comparativo dos dados por Gráfico de Pareto: um gráfico de Pareto foi gerado 

para melhor visualização dos serviços de maior frequência em solicitações. Foi 

feita uma comparação dos dados da pesquisa com os resultados de Cupertino 

(2013). Esta comparação foi possível porque a empresa construtora da presente 

pesquisa foi a mesma do estudo de caso A da pesquisa de Cupertino (2013) que 

também investigou solicitações de assistência técnica, porém contemplando o 

banco de dados dos anos de 2008 a 2011. Esta comparação permitiu inferir sobre 

o uso dos dados de pós-obra para reatroalimentação do sistema de gestão da 

qualidade da empresa. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

As análises abrangem os dados referentes aos nove empreendimentos executados 

pela mesma empresa construtora. A escolha por tipologias distintas permitiu melhor identificar 

se a empresa, indiferente ao tipo de empreendimento, busca a eficácia do seu sistema de gestão 

e produtividade. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS EMPREENDIMENTOS  

Na Tabela 4.1 é apresentado um resumo da caracterização dos empreendimentos 

estudados. 

Tabela 4.1 - Caracterização dos empreendimentos estudados 

 

Da amostra estudada, a grande maioria pertence ao segmento econômico. Somente 

um empreendimento possui alto padrão e um possui médio padrão. A tipologia predominante 

de estrutura foi o concreto moldado in loco e alvenaria de blocos cerâmicos. Apenas 3 

empreendimentos de baixo padrão foram de alvenaria estrutural.  

4.2 ANÁLISE DOS DADOS POR EMPREENDIMENTO 

4.2.1 Empreendimento A 

O empreendimento A se apresenta no bairro Moinho dos Ventos da cidade de 

Goiânia, entregue em agosto de 2011. Este residencial vertical de sete pavimentos possui 256 

unidades de 2 a 3 quartos, de 50 m² a 60 m² destinado ao segmento econômico. Este 
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empreendimento foi executado com estrutura convencional de concreto armado e alvenaria de 

blocos cerâmicos. Empreendimento residencial de baixo padrão e foi entregue em outubro de 

2011. 

No ano de 2014, o empreendimento A teve 131 solicitações procedentes na 

assistência técnica, sendo que 86,26% dessas solicitações são referentes a 5 grupos de serviços, 

divididos em 36,64% pintura, 24,43% revestimento de piso, 11,45% de impermeabilização, 

6,87% de revestimento de parede e 6,87% de esquadria – janela.  

As solicitações de pintura feitas pelos clientes foram decorrentes do processo de 

correção das demais patologias. No revestimento de piso foram solicitadas trocas de cerâmica 

quebrada e correção do nivelamento do piso em áreas molhadas. Em impermeabilização tem-

se a evidência de infiltração na alvenaria dos apartamentos dos primeiros andares. Para 

revestimento de parede foram registrados serviços para a correção da fissuração da alvenaria. 

E por último, o mau desempenho de uso das esquadrias-janela. 

Na Figura 4.1 é apresentado o histograma das solicitações referentes às assistências 

técnicas realizadas no ano de 2014 para o empreendimento A. 

Figura 4.1 - Histograma das solicitações do empreendimento A no ano de 2014 
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4.2.2 Empreendimento B 

O empreendimento B também se apresenta no bairro Moinho dos ventos, sendo 

composto por 232 apartamentos de baixo padrão de 43m². O empreendimento feito em 

alvenaria estrutural, entregue em julho de 2012. O residencial apresenta quadra esportiva, salão 

de eventos, guarita e playground. Este empreendimento foi executado em alvenaria estrutural 

de blocos de concreto e finalizado em julho de 2012. 

Nesse empreendimento foram registradas 72 solicitações procedentes na assistência 

técnica pós-obra no ano de 2014. Visto que 83,33% das solicitações procedentes concentram-

se nos seguintes grupos: 40,28% pintura, 16,67% revestimento de piso, 9,72% de esquadria – 

janela, 9,72% impermeabilização e 6,94% instalações especiais. 

Diferente do empreendimento A, o B tem as instalações especiais entre as 5 

solicitações mais recorrentes. As patologias registradas para esse serviço foram as de 

vazamento de gás ou não vazão de gás.  

A Figura 4.2 demonstra o quantitativo de solicitações de assistência técnica pós-

obra do empreendimento B no ano de 2014. 

Figura 4.2 - Histograma das solicitações do empreendimento B no ano de 2014 
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4.2.3 Empreendimento C 

O empreendimento C, também presente no bairro Moinho dos Ventos, consiste num 

conjunto de 11 torres, apresentando 216 apartamentos de baixo padrão de 44m². O residencial 

também apresenta quadra esportiva, salão de eventos, guarita e playground. Este 

empreendimento foi realizado em alvenaria estrutural e entregue em dezembro de 2012. 

De acordo com o levantamento das solicitações do empreendimento C, no ano de 

2014 foram contabilizadas 52 solicitações procedentes. Foram registrados 37,24% pintura, 

17,3% revestimento de parede, 17,3% revestimento de parede, 13,46% revestimento de piso e 

11,54%¨de esquadria-janela. 

Os grupos de serviços de pintura, revestimento de parede, revestimento de piso e 

esquadria-janela apresentam as mesmas falhas já citadas nos dois empreendimentos anteriores. 

As instalações elétricas são referentes a serviços de troca de peças com mau comportamento 

esperado. 

A Figura 4.3 representa as solicitações na assistência técnica pós-obra no 

empreendimento C em 2014. 

Figura 4.3 - Histograma das solicitações do empreendimento C no ano de 2014 
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4.2.4 Empreendimento D 

O empreendimento D está situado no setor Celina Park. Possui área construída de 

18.711,83 m², formada por 4 torres com 216 unidades divididas em apartamentos de baixo 

padrão com área de 63 a 77 m² de baixo padrão. De estrutura convencional de concreto armado, 

foi entregue em março de 2012. 

O empreendimento D apresenta o quantitativo de 66 solicitações procedentes de 

assistência técnica em 2014. Sendo que 81,82% delas estão entre os 5 grupos de serviços: 

27,27% de pintura, 16,67% instalações especiais, 15,15% de instalações hidrossanitárias, 

12,12% revestimento de teto e 10,61% de revestimento de piso. 

Nas instalações hidrossanitárias foram cadastradas evidências como: falha no 

funcionamento dos materiais, falta de tampa no ralo, mau cheiro e vazamento. 

A Figura 4.4 representa o quantitativo de solicitações de assistência técnica pós-

obra do empreendimento D em 2014. 

Figura 4.4 - Histograma das solicitações do empreendimento D no ano de 2014 
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4.2.5 Empreendimento E 

O empreendimento E é residencial de baixo padrão. Está localizado no setor 

Sudoeste, constituído por 3 torres, área total construída de 37.808,47 m² com 342 unidades de 

baixo padrão de 2 a 3 quartos, e área de 63 a 81 m² respectivamente. Estrutura convencional de 

concreto armado, foi finalizado em maio de 2014. 

As solicitações de assistência técnica do empreendimento E em 2014 atingiu um 

total de 181 solicitações procedentes. Entre estes, 79,55% das solicitações são divididas em 5 

grupos: 23,75% de instalações hidrossanitárias, 19,89% pintura, 14,36% interfone, 12,71% 

revestimento de piso e 8,84% de esquadria-porta. 

No serviço de interfone foi evidenciada a falha no funcionamento do equipamento, 

pois não apresentava a eficiência esperada.  

Na esquadria-porta, a patologia é identificada no mau funcionamento do produto, 

pois ela não exercia sua função de abrir e fechar corretamente.  

A Figura 4.5 ilustra o quantitativo de solicitações de assistência técnica pós obra de 

2014 do empreendimento E. 

Figura 4.5 - Histograma das solicitações do empreendimento E no ano de 2014 
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4.2.6 Empreendimento F 

O empreendimento F é um condomínio com várias praças, cada uma com sua 

característica especial. Localizado no setor Negrão de Lima. É formado por 43 torres 

totalizando 956 unidades com sobrados e apartamentos, de 2 a 3 quartos de baixo padrão. O 

sobrado com área de 105 m² e o segundo varia entre 63 a 78 m². Estrutura convencional de 

concreto armado. O empreendimento foi entregue em novembro de 2010. 

Foram 261 solicitações procedentes na assistência técnica do empreendimento F, 

sendo que 83,12% foram referentes aos serviços de pintura 34,86%, revestimento de paredes 

17,62%, instalações hidrossanitárias 13,79%, revestimento de teto 8,81% e revestimento de 

piso 8,04%. 

A Figura 4.6 ilustra a representação do quantitativo de solicitações de assistência 

técnica pós-obra do empreendimento F. 

Figura 4.6 - Histograma das solicitações do empreendimento F no ano de 2014 
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4.2.7 Empreendimento G 

O empreendimento G é caracterizado como uma edificação de alto padrão onde o 

complexo é definido por duas torres residenciais, tendo cada torre 116 unidades habitacionais; 

os apartamentos podem variar de 228m² a 242m² conforme localização do mesmo em cada 

torre, contendo coberturas com uma área de 479 m². Localizado em uma região nobre na cidade 

de Goiânia, Jardim Goiás, possui estrutura convencional em concreto armado. Essa obra foi 

concluída em junho de 2012. 

Foram 601 solicitações procedentes de assistência técnica no ano de 2014, sendo 

que 82,19% estão divididos nos serviços de pintura 22,3%, instalações hidrossanitárias 21,63%, 

esquadria-janela 18,47%, revestimento de parede 10,81% e revestimento de piso 8,65%. 

A Figura 4.7 representa o quantitativo de solicitações de assistência técnica pós-

obra do empreendimento G em 2014. 

 

Figura 4.7 - Histograma das solicitações do empreendimento G no ano de 2014 
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os materiais especificados, condizentes com sua classe. A atenção dada aos empreendimentos 

pela gestão de qualidade é a mesma, indiferente ao padrão. Há uma possibilidade no caso do 

empreendimento G ter maiores taxas de solicitações de assistência técnica por apresentar 

usuários mais rigorosos e detalhistas. Também cabe relatar uma alta rotatividade de 

funcionários e gestores durante a execução do empreendimento. 

4.2.8 Empreendimento H 

O empreendimento H é caracterizado como uma edificação de médio padrão onde 

é constituído apenas por uma torre, onde cada uma das 104 unidades ou apartamentos pode ter 

de 65 a 67 m², contendo 2 dormitórios sendo um suíte, e está localizado no setor Jardim Goiás. 

Estrutura convencional de concreto armado, a obra foi finalizada em junho de 2013. 

As solicitações de assistência técnica do empreendimento H em 2014 atingiu um 

total de 53 solicitações procedentes. Destes, 90,36% das solicitações são divididas em 5 grupos: 

35,85% de instalações hidrossanitárias, 18,67% pintura, 15,09% interfone, 11,32% de 

instalações elétricas e 9,43% de impermeabilização. 

A Figura 4.8 representa as solicitações na assistência técnica pós-obra no 

empreendimento H em 2014. 

 

Figura 4.8 - Histograma das solicitações do empreendimento H no ano de 2014 
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4.2.9 Empreendimento I 

O empreendimento I é caracterizado como um conjunto habitacional de baixo 

padrão com quinze torres residenciais em seu complexo que contabilizam 296 unidades, onde 

cada torre possui 4 andares e os apartamentos possuem 44m². O conjunto habitacional é 

localizado na região norte da capital goiana, no setor Perim. Este também foi feito em alvenaria 

estrutural entregue em setembro de 2012. 

O quantitativo de solicitações procedentes de assistência técnica do 

empreendimento I em 2014 atingiu um total de 60 solicitações procedentes, dos quais 65% das 

solicitações são divididas em 5 grupos: 26,67% de pintura, 13,33% impermeabilização, 10% 

revestimento de parede, 8,33% instalações especiais e 6,67% de instalações sanitárias. 

Na Figura 4.9 é apresentado o histograma do quantitativo de solicitações de 

assistência pós obra do empreendimento I em 2014. 

Figura 4.9 - Histograma das solicitações do empreendimento I no ano de 2014 
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4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DAS SOLICITAÇÕES DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÓS – OBRA 

A partir das planilhas adquiridas no departamento de engenharia pós-obra da 

empresa foi realizado um levantamento dos serviços mais recorrentes. Para este trabalho serão 

considerados apenas as ordens de serviço ou solicitações de assistência técnica de itens 

procedentes, ou seja, itens onde houve de fato alguma falha por parte da empresa executante, 

ou seja, a construtora. Na Tabela 4.2 é possível verificar o quantitativo de solicitações 

procedentes realizadas na Assistência Técnica da empresa no ano de 2014. 

Tabela 4.2 - Quantitativo de solicitações na assistência técnica no ano de 2014 

Pedidos de Assistência Técnica Pós Obra de 2014 

  A B C  D E F G H I Total 
Porcentagem 

Acumulada 

Pintura 48 29 15 18 36 91 134 10 16 397 26,88% 

Instalações Hidrossanitárias 8 2 3 10 43 36 130 19 4 255 44,14% 

Esquadrias - Janelas 9 7 6 3 4 15 111 2 2 159 54,91% 

Revestimento de Paredes 9 4 9 4 10 48 65 1 6 156 65,47% 

Revestimento de pisos 32 12 7 7 23 21 40 1 3 146 75,36% 

Impermeabilização 15 7 2 0 0 0 52 5 8 89 81,38% 

Esquadrias - Portas 0 1 1 1 16 20 27 0 3 69 86,05% 

Instalações Elétricas 3 4 9 2 11 3 15 6 2 55 89,78% 

Revestimento de Teto 0 0 0 8 7 23 3 0 3 44 92,76% 

Instalações Especiais 4 5 0 11 4 2 12 0 5 43 95,67% 

Interfone 0 0 0 0 26 1 0 8 4 39 98,31% 

Bancada 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 98,71% 

Forro de Gesso 0 0 0 1 0 1 0 0 3 5 99,05% 

Revestimento Pedra 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5 99,39% 

Churrasqueira 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 99,66% 

Chave 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 99,86% 

Vidros 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 99,93% 

Limpeza 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100,00% 

Total 131 72 52 66 181 261 601 53 60 1477   

Na análise comparativa entre os empreendimentos, foram calculadas as taxas de 

solicitações por unidades residenciais e solicitações por mês para cada um dos 

empreendimentos. A Tabela 4.3 apresenta estas taxas por empreendimento.  



Análise de dados pós obra como ferramenta do SGQ       38  

 

___________________________________________________________________________ 
C. E. S. Filho, L. R. Souza, R. G. L. Filho 

Tabela 4.3 - Taxa de solicitações por unidade na assistência técnica no ano de 2014 

  

Número 
de 

unidades 
Padrão Tipologia Solicitações 

Número 
de meses 

até 
Dez/14 

Solicitações 
por unidades 
residenciais 

Solicitações 
por mês 

A 256 Baixo Concreto Armado 131 12 0,51 10,92 

B 232 Baixo Alvenaria Estrutural 72 12 0,31 6,00 

C 216 Baixo Alvenaria Estrutural 52 12 0,24 4,33 

D 216 Baixo Concreto Armado 66 12 0,31 5,50 

E 342 Baixo Concreto Armado 181 7 0,53 25,86 

F 956 Baixo Concreto Armado 261 12 0,27 21,75 

G 116 Alto Concreto Armado 601 12 5,18 50,08 

H 104 Médio Concreto Armado 53 12 0,51 4,42 

I 296 Baixo Alvenaria Estrutural 60 12 0,20 5,00 

O gráfico da Figura 4.10 permite visualizar como os empreendimentos G e F 

possuem os maiores quantitativos de solicitações da amostra estudada. 

Figura 4.10 - Quantitativo de solicitações na assistência técnica no ano de 2014 

 

O empreendimento G também apresentou a segunda maior taxa de solicitações por 

mês da amostra. 

O gráfico da Figura 4.11 permite uma melhor compreensão da distribuição dos tipos 

de solicitações para cada empreendimento.  
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Figura 4.11 - Tipos de solicitações na assistência técnica no ano de 2014 

 

Para uma maior compreensão das principais causas das manifestações patológicas 

para os diferentes serviços, procedeu-se à etapa seguinte de análise das origens das patologias.  

4.4 ANÁLISE DAS ORIGENS DAS MANIFESTAÇÕES 

PATOLÓGICAS POR SERVIÇO 

As seguintes justificativas de falhas foram atribuídas pelos engenheiros 

entrevistados. 

Instalações hidrossanitárias: A esse grupo de serviço foi atribuída a falha na 

execução como a causa principal. Muitas ocorrências foram referentes a problemas como sifões 

mal instalados, ralos com mau cheiro ou sem tampa. Estes resultados confirmaram as 

conclusões de Moreira e Paula (2014) que estudaram o desempenho desse subsistema no pós-

obra. Segundo as autoras as principais reclamações de clientes de assistência técnica são: 

entupimento de ralos e pias, mau cheiro, vazamento em torneiras, defeito na descarga da caixa 

acoplada, vazamento no sifão e infiltração no teto. 
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Outras causas foram relacionadas a mau uso que acarretava em entupimentos, 

consequentemente retorno da água que passava pelo encaixe da tubulação e conexões. Apenas 

casos particulares não foram relacionados à execução, e sim a projeto e materiais. 

Os 3 empreendimentos que tiveram os menores quantitativos de solicitações em 

2014 para o serviço de instalações hidrossanitárias foram o B, C e I, sendo esses os únicos 

projetados e executados em alvenaria estrutural.  

Revestimento de paredes: Em todos os empreendimentos é recorrente a ocorrência 

de fissuras nas alvenarias, com destaque nas regiões próximas às esquadrias e ligação estrutural. 

Tem como possíveis causas a falha na execução, falha de planejamento dos serviços, erro de 

projeto ou material com baixa qualidade. 

Nos empreendimentos C e F houve um acentuado aumento na demanda de 

assistências relacionadas a este quesito. De acordo com o engenheiro responsável pela 

assistência técnica, os materiais utilizados foram os mesmos das demais obras, sendo acusada 

a mão de obra como causa das patologias. 

Esquadrias-portas e Esquadria-janelas: A falha identificada pelos clientes foi a 

falta de regulagem das esquadrias, que não atendiam ao desempenho esperado. As esquadrias 

de janelas eram mal vedadas e emperravam. As esquadrias de portas apresentaram baixo 

desempenho, apresentando certa dificuldade para fechar. O engenheiro responsável 

responsabilizou a falha na execução do serviço como justificativa do surgimento das patologias 

nas janelas, que foi realizado por uma empresa terceirizada. No que diz respeito às esquadrias 

de portas, o material foi apontado como a principal causa. 

Revestimento de pisos: As solicitações para esse serviço se centraliza na troca de 

cerâmica e regularização do desnível. Outra patologia que tem como possível causa a execução. 

Mas confirma a necessidade de investimento da empresa na verificação do produto acabado. 

Impermeabilização: A não execução correta dos desníveis das áreas externas dos 

edifícios comprometeu a impermeabilização. Muitos pedidos de assistência técnica atribuídos 

a este item foram acarretados por caimentos inadequados em caixas de ar condicionado. 

Também foi atribuído como falha de execução. 
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Instalações elétricas: Os pedidos definidos por este item foram em grande parte 

por tomadas e interruptores que não funcionavam ou circuitos desligados. Neste caso foi 

acusada a falta de atenção dos funcionários no momento da execução. 

Pintura: Essa foi a patologia mais recorrente. Entretanto, segundo o responsável 

da assistência técnica, essa é uma patologia secundária, que advém da ocorrência das demais 

citadas, como fissuras em esquadrias e má vedação gerando infiltrações. 

Considerando toda a análise dos dados, o engenheiro afirmou que a falha na 

execução é a principal causa da ocorrência constante dessas patologias. Sendo esta a principal 

causa, surge uma oportunidade de treinamento e qualificação da mão-de-obra, revisão da 

metodologia de execução dos serviços, análise da qualidade dos materiais e desenvolvimento 

de uma equipe especializada na conferência dos produtos e serviços.  

Isso é apresentado por Cupertino e Brandstetter (2015) ao afirmarem em seu estudo 

que apenas 9% das origens das manifestações patológicas foram provenientes das etapas de 

projetos, enquanto a principal foi a etapa de execução com cerca de 44% das falhas. Os autores 

ressaltam que esse resultado diverge da literatura, no qual é atribuído a etapa de projeto cerca 

de 40% a 50% das manifestações patológicas, enquanto que a etapa de execução é responsável 

entre 25 a 35% das falhas. Entretanto, como foi apresentado, os empreendimentos B, C e I 

registraram poucas manifestações patológicas de instalações hidrossanitárias, o que pode ser 

atribuído ao fato dos projetos de alvenaria estrutural possuírem maior detalhamento para 

cumprimento das normas, o que gera como consequência uma maior qualidade. 

Ao ser questionado sobre outros motivos, o engenheiro atentou para a falta de 

planejamento dos empreendimentos, que a cada novo projeto apresenta datas de execução 

menores e inexequíveis. Também foi citada a necessidade de uma equipe preparada para a 

entrega dos empreendimentos, que é feita em grande parte pelo encarregado. 

Foi apresentada uma particularidade quanto ao empreendimento I, no que diz respeito 

ao forro de gesso. Um de seus problemas recorrentes foi o desplacamento do forro de gesso 

devido a uma execução descuidada, onde foi acusado como origem das falhas o não uso de cola 

no momento da execução dos forros. 
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4.5 COMPARATIVO DOS DADOS POR GRÁFICO DE PARETO 

Para uma melhor representação e visualização dos dados fornecidos pelo 

Departamento de Assistência Técnica, decidiu-se pela escolha do Gráfico de Pareto, conforme 

representado na Figura 4.12. 

Figura 4.12 - Gráfico de Pareto das solicitações da assistência técnica do ano de 2014 

 

É possível identificar que 86,05 % das solicitações procedentes foram atribuídos a 

7 grupos de serviços, sendo 26,88 % pintura, 17,26% instalações hidrossanitárias, 10,77 % de 

esquadrias – janelas, 10,56% revestimento de paredes, 9,89% revestimento de pisos, 6,02 % 

impermeabilização, e 4,67 % esquadria porta.  

Cupertino (2013) realizou esse levantamento na mesma empresa, considerando as 

solicitações referente aos anos de 2008 a 2011, conforme é representado na Figura 4.13.  
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Figura 4.13 - Gráfico de Pareto das solicitações da assistência técnica procedentes de 2008 a 2011 

(CUPERTINO, 2013) 

 

Nesse último foi constatado que 79% das solicitações procedentes são referentes a 

apenas cinco grupos de serviços, sendo eles 28% instalações hidrossanitárias, 17% revestimento 

de paredes, 14% esquadrias – portas, 10% revestimento de piso e 10% instalações elétricas. 

Ao realizar um comparativo entre os Gráficos de Pareto, observa-se que o serviço 

de instalações elétricas e hidráulicas obtiveram uma evolução na qualidade do produto. Porém 

as demais não obtiveram uma melhora significativa no tratamento das patologias, pois 4 grupos 

de serviços continuam a ser os mais recorrentes em todos os empreendimentos analisados.  

Entre as patologias recorrentes, pode-se destacar as instalações hidrossanitárias, 

revestimento de paredes, esquadria-portas e revestimento de piso. Pode-se afirmar que a 

empresa, apesar de possuir um Sistema de Gestão de Qualidade, ainda apresenta falhas com 

grande potencial de melhoria. Isto evidencia o emprego dos dados pós-obra para realização de 

manutenções corretivas e avaliações do custo final do empreendimento, sem a retroalimentação 

eficaz do sistema de gestão. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

A pesquisa realizada permitiu a visualização de uma falha já recorrente nas diversas 

empresas atuantes na área da construção civil, que se manifesta em diferentes intensidades nos 

diferentes casos. A gestão dos dados de assistência técnica do estágio pós obra ainda é passível 

de melhoras direcionadas e retroalimentação do sistema.  

A análise de risco trabalhada pela ABNT NBR ISO 9001:2015 deve ser enfrentada 

como uma prevenção de futuros entraves dados os resultados anteriores. Apesar da alimentação 

constante das planilhas e levantamentos de pautas em reuniões frequentes pela empresa, mesmo 

menos frequentes, as principais patologias insistem em surgir. 

Deve ser levado em conta que em diversos casos é dada atenção para a boa prática 

do sistema de gestão da qualidade, no caso estudado existiu a tentativa de se evitar os erros já 

ocorridos, mas houve grande dificuldade. Tal dificuldade em grande parte é ocasionada pela 

mão de obra despreparada, vandalismo ou, por exemplo, o não seguimento metódico das 

práticas contempladas pelo sistema de gestão da qualidade. 

Os prazos de entrega cada vez menores e mais restritos foram um dos problemas 

apontados pela pesquisa. Isto revela não uma justificativa para os problemas ocorridos, mas um 

indicativo de um planejamento que deveria ter tido uma atenção especial.   

Não foram feitas associações entre os tipos de manifestações patológicas e suas 

frequências com o padrão do empreendimento ou com a tecnologia construtiva. 

Outra questão relevante diz respeito às falhas no sistema atribuidor de causas às 

manifestações patológicas. Na amostra estudada, a pintura aparece como o serviço de maior 

número de solicitações, sendo que esta, em sua grande maioria, serviu apenas como um 

apontador de falhas diversas. 

Quando retirados os serviços de pintura do total de dados analisados, quatro 

serviços respondem por 68% do total de solicitações: instalações hidrossanitárias, esquadrias, 

revestimentos de paredes e revestimentos de pisos.  
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A fase de execução é apontada como a principal causadora de solicitações pós-obra. 

A comparação dos dados com a análise dos dados de Cupertino realizados na mesma empresa, 

permitiu evidenciar um SGQ que, ainda que consolidado, não utiliza eficazmente os dados do 

pós-obra, por meio da assistência técnica como ferramenta de retroalimentação e melhorias. 

Outros estudos podem ser citados em continuidade a esta pesquisa, em especial 

aqueles que busquem apurar de forma mais aprofundada a origem das manifestações 

patológicas nos vários sistemas, a quantificação dos custos associados a cada serviço e a 

identificação do risco associado a cada manifestação patológica identificada no pós-obra.
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