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RESUMO 

 

A competitividade está cada vez mais presente na área da construção civil, sendo 

necessário que cada empresa busque racionalizar seus recursos e aumentar sua 

produtividade para poder assim oferecer qualidade ao seu cliente, que também está mais 

rigoroso e consciente de seus direitos. A partir desses fatos, tem aumentado uma das 

maiores preocupações das empresas, que são as manifestações patológicas que surgem no 

pós-obra, sendo assim necessária a criação de um departamento mais especializado para 

resolver os problemas relacionados à assistência técnica e garantir a satisfação dos 

clientes. Portanto, esse estudo tem como principal objetivo estudar as formas como as 

informações provenientes das solicitações de assistência técnica são registradas, 

identificar as possíveis origens dos problemas e, consequentemente, propor ações dentro 

dos processos executivos para que haja redução no número de manifestações patológicas. 

Para a concretização da pesquisa, como metodologia, foi feito o levantamento dos dados 

de 9 empreendimentos no departamento de assistência técnica de uma empresa, com 

localização na cidade de Goiânia, realizando uma análise quantitativa das solicitações e 

dividindo-as por grupo de serviço. As informações foram agrupadas e organizadas, por 

meio de uma planilha eletrônica, de acordo com o empreendimento de origem e a natureza 

do serviço solicitado. Foram avaliadas no total 678 solicitações e para uma melhor 

visualização e melhor representatividade de todos os dados, foi criado um gráfico de 

Pareto expondo todos os problemas que foram relatados. Dentre os resultados os 

principais grupos que obtiveram maior número de solicitação foram: as instalações 

hidrossanitárias - 33,04%; instalações elétricas - 21,09%; esquadrias-janelas - 13,13%; 

revestimento de parede e teto - 6,78% e revestimento cerâmico - 5,60%. A partir também 

do estudo das origens dessas manifestações patológicas, concluiu-se que 53% são 

originadas na fase de execução do empreendimento. Com base nesses dados, foi possível 

propor melhorias retroalimentando os processos executivos que possivelmente reduzirão 

a quantidade dos problemas vinculados à assistência técnica e dessa forma melhorar a 

qualidade do produto entregue aos clientes. 

 

Palavras-chave: Assistência Técnica; Manifestações Patológicas, Retroalimentação dos 

processos executivos 
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1 INTRODUÇÃO 

A globalização da economia faz com que o mundo se torne cada dia mais 

competitivo, não sendo diferente na construção civil (FANTINATTI, 2008). Essa 

competitividade entre construtoras e incorporadoras e também o consumidor que está 

mais rigoroso e consciente dos seus direitos, faz com que essas empresas, para atender as 

necessidades desse mercado altamente competitivo busque a racionalização dos seus 

recursos e o aumento da produtividade com o intuito de diminuir os custos de 

implantação. Entretanto, apenas essas medidas não são garantia de que todas as 

expectativas dos compradores sejam atendidas, principalmente as relacionadas ao pós-

venda, dos quais se destaca a assistência técnica (RESENDE; MELHADO; MEDEIROS, 

2002). Dessa forma é preciso usar de forma adequada os conhecimentos provenientes 

dessa área tão importante dentro da empresa (assistência técnica) para que possa ser 

atingida a excelência (FANTINATTI, 2008). 

O fato de possuir um Sistema de Gestão da Qualidade não garante à empresa 

isenção total de falhas do produto entregue ao cliente. É fundamental a existência de um 

departamento especializado na correção dos problemas que surgem após a entrega da 

obra, onde utilizam os dados obtidos das solicitações de assistência técnica e 

retroalimentam o sistema produtivo com o intuito de agregar custos e obter melhorias. 

Outro aspecto importante é que o departamento pós-obra pode ser considerado como um 

elo entre o cliente e a empresa que, por sua vez, busca a qualidade e a satisfação das 

necessidades do usuário (FANTINATTI, 2008). 

O conhecimento é vital para garantir o sucesso de maneira sustentada, dessa 

forma as atividades da assistência técnica se tornam uma ótima fonte para obtê-lo 

(FANTINATTI, 2008). Fazendo uso desses dados e rastreando as origens desses 

problemas, é possível criar ações que minimizem ou erradiquem as manifestações 

patológicas detectadas, com a elaboração de novas especificações de projeto, novas 

metodologias de execução de serviços, novas metas de qualidade ou aperfeiçoamento dos 

colaboradores (SOUZA,1997; JOBIM, 1998). 

Para que as melhorias sejam contínuas tanto para o planejamento como para 

a execução, o entendimento desses processos não pode estar focado apenas na 
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quantificação das manifestações patológicas geradas, mas também no porquê de sua 

ocorrência, custo de reparo e tendências para os próximos empreendimentos que fazem 

uso das mesmas técnicas construtivas. Dessa forma o que a primeiro momento é 

visualizado como problema, é usado como oportunidade de melhoria nos processos da 

construção civil (CRUZ, 2013). 

Este estudo visa dar seguimento a uma das propostas de trabalhos futuros 

sugeridas pelo autor Daniel Cupertino da Cruz da dissertação de mestrado intitulada 

“Análise de solicitações de assistência técnica em empreendimentos residenciais como 

ferramenta de gestão”, defendida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Geotecnia, Estruturas e Construção Civil da Universidade Federal de Goiás em abril de 

2013. 

1.1 OBJETIVOS 

Este trabalho apresenta como objetivo geral: 

Propor ações dentro do processo executivo para que haja redução no número 

de manifestações patológicas dos empreendimentos futuros por meio da análise das 

informações provenientes das solicitações de assistência técnica. 

Os objetivos específicos podem ser listados como: 

• Estabelecer quais os grupos de serviços com o maior número de 

solicitações de assistência técnica, por meio de estudo em uma empresa construtora; 

• Relacionar os principais vícios construtivos da amostra de serviços 

selecionada para identificar suas possíveis origens; 

• Contribuir para o aprimoramento no registro das informações e 

possivelmente propor alterações dentro dos processos executivos da construtora, 

referentes aos grupos de serviços com maior número de solicitações de assistência 

técnica, com o intuito de possivelmente reduzir o número das manifestações patológicas 

dos empreendimentos futuros. 



 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica trata do tema dividido em três subáreas, o 

Departamento Pós-Obra, caracterização das manifestações patológicas e a reutilização 

dessas informações para o sistema de gestão da empresa. 

2.1 DEPARTAMENTO PÓS-OBRA (DPO) 

O Departamento Pós Obra surge como ferramenta, no Sistema de Gestão da 

Qualidade, para que a construtora evolua de uma visão corretiva para uma visão mais 

preventiva, buscando antecipar os problemas e adotar medidas para evitá-los 

(PICCHI,1993). 

A assistência técnica é uma importante fonte de dados, uma vez que eles 

podem ser processados e transformados em informações valiosas dentro do 

melhoramento contínuo dos processos de construção. Fazendo o uso dessas informações, 

da rastreabilidade e do controle de cada etapa construtiva é possível melhorar os 

procedimentos de execução, qualificar os materiais usados, propor alterações de projeto 

ou treinar os colaboradores, de tal forma que os problemas encontrados nos 

empreendimentos anteriores sejam evitados ou mitigados nas construções futuras 

(JOBIM, 1997; SOUZA, 1997). 

A norma ISO 9001 (ABNT, 2008) exige que a pesquisa de satisfação do 

cliente seja realizada levando em consideração a avaliação dos serviços prestados pela 

assistência técnica (SOUZA,1997). Isso faz com que as empresas construtoras tenham 

atenção especial para com esse departamento, pois como foi constatado por Jobim (1997) 

eles correspondem a mais de 50% das causas de insatisfação dos proprietários, como é 

mostrado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Fatores de insatisfação dos clientes dos serviços prestados por construtoras (JOBIM,1997) 

 
Para que a satisfação do cliente seja garantida, é de tamanha importância que 

os profissionais do departamento de assistência técnica façam uma vistoria do 

empreendimento antes de serem entregues para o cliente final, isso deve ocorrer para que, 

se necessário, sejam feitos reparos de eventuais falhas existentes. Essa inspeção é 

realizada por meio de check list padronizado e adaptado para cada obra específica 

(SOUZA; ABIKO, 1997). De acordo com as pesquisas de Ramos e Filho (2007), esse 

procedimento aumenta a satisfação do cliente externo no momento da entrega e diminui 

o número de solicitações de assistência técnica durante a vida útil da edificação. 

No entanto, por mais que sejam feitas todas as inspeções e reparos antes da 

entrega, é possível que ainda ocorram falhas após a entrega do produto final ao cliente. 

Nesses casos cada empresa oferece a assistência técnica no pós-obra, sendo que suas 

atividades devem seguir procedimentos padronizados como: a entrega do apartamento 

propriamente dita, solicitação de algum reparo, análise das solicitações, realização do 

serviço, inclusão dos custos relacionados ao atendimento, intervenções de manutenção ou 

falhas decorrentes do uso ou vício de construções, ações preventivas e o levantamento da 

satisfação do cliente (CRUZ, 2013).  
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2.2 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS CONSTRUÇÕES 

As manifestações patológicas podem ser compreendidas como o estudo das 

origens, causas, mecanismos de ocorrência, manifestações e consequências em que partes 

do edifício ou ele como um todo tem seu desempenho diminuído daquele que foi pré-

estabelecido. Sendo possível a percepção dessas manifestações patológicas, de que as 

falhas podem ocorrer em qualquer etapa construtiva da edificação, devem ser avaliadas 

como um conjunto de fatores e não como uma etapa isolada (RODRIGUES, 2008). 

Vários estudos foram realizados para constatar o motivo da origem das 

manifestações patologias nas construções, e concluiu-se que as falhas ocorriam nas fases 

de projeto, de execução, compra de materiais, mau uso e falta de planejamento, 

ressaltando também que vários problemas que surgem nas edificações podem estar 

relacionados à improvisação, tanto na fase de projeto como na de execução, como é 

mostrado na Figura 2.2 (HENRIQUES, 2001; HELENE; PEREIRA, 2007; FERREIRA, 

2009 apud CRUZ, 2013). Além do mais esses problemas quando não resolvidos de 

imediato podem se tornar evolutivos se agravando com o tempo, associando-se no 

surgimento de novas manifestações (TAGUCHI, 2010). 

Figura 2.2 Origem das manifestações patológicas nas construções com relação às etapas de produção 

(HENRIQUES, 2001, HELENE; PEREIRA, 2007; FERREIRA 2009 apud CRUZ, 2013) 
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Conforme os estudos, os grupos de serviços que podem apresentar 

manifestações patológicas são: a estrutura da edificação, sistema de impermeabilização, 

sistemas de instalações prediais, sistema de vedação, cobertura, entre outros, podendo 

assim trazer malefícios à saúde, segurança do usuário e estética da edificação 

(ANTONELLI; CARASEK; CASCUDO, 2002).  

No caso das manifestações patológicas devido à umidade, a escolha dos 

materiais, os procedimentos executados e os tipos de sistemas construtivos, se no 

momento da escolha e execução dessas fases forem bem feitas, estarão auxiliando em sua 

prevenção (SOUZA, 2008). Segundo Antonelli, Carasek e Cascudo (2002), dentre as 

principais causas das manifestações patológicas referentes à impermeabilização, estão as 

fissuras nos rodapés, infiltrações nas periferias de ralos e tubulações e fissuras na 

estrutura. Já as patologias referentes à pintura tem seu início proveniente da sujidade 

atmosférica, saponificação, fissuras, tonalidades diferenciadas e manchas por bolor ou 

fungos. Nas análises realizadas por Martins, Jungles e Neto (2007), pode ser constatada 

que a reincidência de problemas referentes a instalações elétricas são as de menor 

ocorrência, pois o problema pode ser sanado fazendo as manutenções corretamente. 

Os estudos realizados para detectar as origens das manifestações patológicas 

são de grande importância, pois seu mapeamento e sua identificação auxiliam na 

retroalimentação dos processos de produção, para poder assim verificar os motivos que 

possivelmente originaram as falhas durante a etapa de uso da edificação (CRUZ, 2013). 

2.3 REUTILIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA CONSTRUÇÃO 

O conhecimento humano pode ser classificado em duas estruturas básicas. O 

primeiro é o conhecimento “explícito” que pode ser facilmente transferido, pois o mesmo 

pode ser formulado em expressões matemáticas, especificações, treinamentos, manuais 

entre outros; já o segundo, é o conhecimento “tácito”, que diferentemente do “explícito”, 

não pode ser facilmente codificado, pois é um tipo de conhecimento característico de cada 

indivíduo, relacionado à experiência de cada pessoa que envolve fatores intocáveis, como 

valores pessoais e crenças (TAKEUCHE, 1997; ROSSATTO, 2002). 

O processo de criação, aquisição, captura, compartilhamento, disseminação, 

uso e reuso do conhecimento tem sua explicação por meio de teorias de desenvolvimento 
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cognitivo, que o considera também como cumulativo e em contínua transformação 

(PIAGET, 1975 apud FANTINATTI, 2008). Ou seja, a aprendizagem (formação e 

acumulação de conhecimento) é resultado de experiências passadas e da junção do que é 

pensado com a ação (CASTRO, 1995). 

Dessa forma as empresas construtoras possuem um importante desafio a 

cumprir, o de transferir conhecimento e informação de um empreendimento a outro, 

contribuindo para a eliminação de erros e retrabalhos (FANTINATTI, 2008). Mas 

infelizmente na prática isso não ocorre, o conhecimento é utilizado entre os indivíduos da 

organização e não de uma obra a outra, podendo se perder, pois há um risco muito alto 

da pessoa que o detêm deixar a empresa, levando consigo o conhecimento não repassado, 

trazendo como consequência a repetição das ações e decisões que levaram a algum tipo 

de erro (DISTERER, 2002 apud FANTINATTI, 2008). 

Torna-se importante então o repasse do conhecimento entre os 

empreendimentos por meio de treinamentos das equipes para minimizar os retrabalhos 

que possam surgir com o tempo. Além disso, é necessário também o repasse de 

informações para os usuários das edificações para que eles possam ficar a par da rotina 

de manutenção, inspeção e limpeza do local, evitando assim defeitos de mau uso 

(FANTINATTI, 2008), sendo que esse conhecimento pode ser repassado por meio de 

manuais de instrução destinados aos proprietários, usuários e administradores do 

condomínio (SOUZA E ABIKO, 1997). 

Fantinatti (2008) estudando o compartilhamento do conhecimento em um 

empreendimento, que foi usado como estudo de caso em sua pesquisa, mostrou como as 

informações ajudaram na eliminação de erros, vícios de construção e desperdícios. A 

Figura 2.3 ilustra como é feito o fluxo de conhecimento a partir das atividades de 

assistência técnica, usando-o para retroalimentar o sistema produtivo e melhorar os 

procedimentos. 
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Figura 2.3 Fluxo da utilização do conhecimento de dados e assistência técnica para retroalimentar o 

sistema produtivo (CRUZ, 2013 adaptado de FANTINATTI, 2008) 

 

A implantação do conhecimento é uma ferramenta de apoio para as decisões 

gerenciais nas empresas, onde este pode ser adquirido por meio das atividades de 

assistência técnica, tornando-se uma fonte de aprendizado com o intuito de reduzir custos 

e aumentar a produtividade (OLIVEIRA; PALERMO, 2007). 

 



 
 

3 METODOLOGIA 

Este capítulo trata do delineamento da pesquisa que pode ser classificada 

como um estudo de caso. As principais etapas do trabalho abrangeram: 

• Escolha da empresa para a pesquisa; 

• Caracterização da empresa escolhida para o estudo de caso; 

• Investigação junto ao Departamento Pós-Obra da empresa; 

• Análise dos dados da assistência técnica; 

• Análise das principais possibilidades de origens das manifestações 

patológicas; 

• Propostas de melhorias. 

3.1 Escolha da empresa para a pesquisa 

Primeiramente foi escolhida a empresa construtora com disponibilidade para 

obtenção dos dados de assistência técnica. A escolha dessa construtora buscou atender as 

seguintes características: 

• Possuir um banco de dados de assistência técnica; 

• Possuir formulários e registros das assistências técnicas prestadas de forma 

padronizada; 

• Número de empreendimento entregues com características semelhantes; 

• Possuir Certificações NBR ISO 9001 e PBQP-H Nível A que demonstrassem o 

comprometimento na busca da padronização e melhorias dos serviços ofertados. 

3.2 Caracterização da empresa para a pesquisa 

Esta empresa atua no ramo da construção e incorporação há mais de 25 anos 

no estado de Goiás, nos segmentos de médio e alto padrão residenciais, totalizando mais 

de 290.000 metros quadrados de obras concluídas. A empresa possui mais de 500 

profissionais, possuindo na maior parte mão de obra própria. Possui a certificação ISO 

9001 desde 2001 e a certificação nível A PBQP-h desde 2007. 



Análise de solicitações de assistências técnicas para retroalimentação ......                                            20 

 

 

R. O. Nascimento                 

3.3 Investigação junto ao Departamento Pós-Obra da empresa 

A primeira etapa envolveu a investigação quanto à forma de registro dos 

dados referentes à assistência técnica, de tal forma que determinou-se quais as 

informações estavam disponíveis e registradas dentro do departamento pós-obra da 

empresa.  

Posteriormente foi feita uma análise quantitativa das solicitações de 

assistência técnica dos empreendimentos dentro de um período de tempo que variou de 

Janeiro a Outubro de 2013. Nesta análise buscou-se relacionar a quantidade de 

solicitações dos clientes, dividindo-as por grupo de serviços e por obra entregue. 

Foram selecionados 9 empreendimentos com data de entrega mais recente 

variando de 2010 a 2013. É importante ressaltar que devido a forma que as informações 

foram disponibilizadas, não foi possível classificar se o serviço solicitado pelo cliente foi 

procedente ou improcedente, pois os dados foram coletados através das solicitações 

enviadas para os e-mails dos responsáveis do departamento de assistência técnica, ou seja, 

antes do preenchimento do formulário. 

 Durante o levantamento foi constatado um problema presente na estrutura 

organizacional do Departamento Pós-Obra, pois muitas informações relevantes não são 

devidamente registradas no formulário de ordem de serviço de assistência técnica 

(Figura 3.1).  

Esse problema decorre do fato do documento ser preenchido manualmente e 

não possuir campos que exigem a especificação minuciosa do problema, podendo ocorrer 

esquecimento ou omissão na forma de registro. As informações que são colocadas nos 

documentos de registros são na maioria dos casos muito genéricas.  

Não existe uma discriminação detalhada dos serviços mais solicitados, existe 

apenas a quantificação dos gastos gerados pelo departamento de assistência técnica de 

cada empreendimento, que são apresentados à diretoria mensalmente.  

Após a conclusão dos reparos dos problemas detectados é realizada uma 

avaliação de satisfação do cliente, onde o mesmo avalia a qualidade dos serviços 

realizados, o atendimento, a limpeza, o tempo para a solução do problema e o 

comportamento da equipe (Figura 3.2). 
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Figura 3.1 Formulário de ordem de serviço de assistência técnica da empresa do estudo de caso 
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Figura 3.2 Formulário para levantamento de custos para a realização dos reparos a serem feitos e 

formulário para avaliar os serviços de assistência técnica 
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3.4 Análise dos dados da assistência técnica 

A partir da coleta dos dados, os mesmos foram tabulados e organizados de 

forma que possibilitou a construção de um gráfico de Pareto para melhor visualizar os 

grupos de serviços com maior número de solicitações. Essa amostra correspondeu a cinco 

grupos de serviços no qual o somatório do número de solicitações atingiram valores 

próximos de 80% do total.  

Com a definição da amostra, foi novamente construído um gráfico de Pareto 

dentro de cada grupo de serviço selecionado, isso foi feito para auxiliar na identificação 

dos problemas mais recorrentes, ou seja, foram escolhidas as manifestações patológicas 

no qual o somatório fosse superior a 80% do total de solicitações relacionadas ao grupo 

em questão.  

3.5 Análise das principais possibilidades de origens das manifestações 

patológicas 

Após a identificação das principais manifestações patológicas dentro de cada 

grupo da amostra, foi feita uma análise que identificou suas possíveis origens. Os grupos 

escolhidos para esta análise abrange os seguintes serviços: instalações hidrossanitárias, 

instalações elétricas, esquadrias de alumínio, revestimento de parede e teto e revestimento 

cerâmico. 

Nesta análise foi construída uma planilha com os itens contendo as 

manifestações patológicas mais recorrentes relacionadas aos cinco grupos de serviços 

expostos. Com o intuito de identificar a principal origem das dessas patologias referentes 

a fase de projetos, planejamento, material, execução e uso, esta análise contou com as 

respostas de profissionais especializados nestas áreas da construção. 

3.6 Propostas de melhorias 

Ao final das análises, foram propostas melhorias na forma de organização dos 

dados de assistência técnica, bem como alterações nos processos executivos que poderão 

retroalimentar os procedimentos operacionais já existentes. Para as propostas, também 

foram consultados profissionais especializados de cada serviço estudado. 



 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a definição dos métodos de pesquisas, esta parte da pesquisa tem como 

intuito expor e analisar os dados coletados, para que os objetivos fossem alcançados. 

Após coletar e organizar as solicitações de assistência técnica do período de 

dez meses do ano de 2013 foi possível obter as informações necessárias para atingir as 

metas do tema proposto. 

4.1 SOLICITAÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O setor de assistência técnica da empresa selecionada possui profissionais 

responsáveis pelo atendimento ao cliente. Para que as solicitações de assistência técnica 

sejam realizadas, é necessário que o cliente entre em contato com o setor responsável por 

meio de uma comunicação via e-mail ou por carta, onde se encontra tudo especificado no 

Manual do Usuário, recebido quando o apartamento é entregue ao cliente. 

Após o recebimento das solicitações a equipe responsável avalia a 

procedência e faz o agendamento das visitas técnicas que são realizadas pelo técnico em 

edificações, que avalia o problema relatado para poder assim informar como procedente 

ou improcedente. Com a comprovação do defeito são feitas programações para que o 

serviço seja executado, sendo necessária a presença de um responsável pelo 

empreendimento. 

4.2.RESULTADO GERAL DAS SOLICITAÇÕES 

Toda informação coletada para a análise foi realizada por meio de reuniões 

com os responsáveis pelo Departamento de Assistência Técnica da empresa que 

forneceram também o acesso às solicitações enviadas pelos clientes, por meio dos e-mails 

do próprio departamento. As informações foram agrupadas e organizadas, por meio de 

uma planilha eletrônica, de acordo com o empreendimento de origem e a natureza do 

serviço solicitado.  
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Foram avaliadas no total 678 solicitações dos nove empreendimentos 

pesquisados. Para que pudesse obter uma melhor visualização e melhor 

representatividade de todos os dados, foi criado um gráfico de Pareto expondo todos os 

problemas que foram relatados nas solicitações, conforme mostrado na Figura 4.1. 

  

Figura 4.1 Solicitações realizadas na assistência técnica entre janeiro/2013 a outubro/2013 

 

 

Com a tabulação dos dados coletados das solicitações de assistência técnica 

foi possível verificar que 79,65% dos problemas são referentes a cinco grupos de serviços, 

sendo eles os seguintes: instalações hidrossanitárias – 33,04%; instalações elétricas – 

21,09%; esquadrias de alumínio – 13,13%; revestimento de parede e teto – 6,78% e 

revestimento cerâmico – 5,60%. Ao priorizar e buscar solucionar os problemas desses 

cinco grupos expostos, dos vários que foram tabelados, poderia haver uma redução de 

quase 80% de todas as solicitações recebidas (Tabela 4.1). 
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Tabela 4.1 – Total de vícios de construção observados por meio das solicitações no período de 

Janeiro/2013 a Outubro/2013 

 

 

4.3 RESULTADOS DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE SERVIÇO 

Dentro de cada um dos principais grupos de serviços solicitados, ou seja, os 

que possuem o maior número de solicitações foi feito um novo levantamento dos 

problemas mais recorrentes. Utilizou-se a mesma metodologia anterior, analisando por 

meio de um gráfico de Pareto dentro de cada grupo para melhor visualização. Também 

foram feitas as tabulações para destacar os problemas que somados correspondiam mais 

de 80% do total solicitado. Os resultados estão expostos a seguir.   

4.3.1 Instalações Hidrossanitárias 

As instalações hidrossanitárias constituem o grupo de serviço com maior 

número de solicitações, assim como em outras pesquisas relacionadas a esse assunto, 

podendo ser citada como exemplo a dissertação de Cruz (2013). A Figura 4.2 mostra o 

gráfico de Pareto com os problemas relacionados ao grupo de serviços de instalações 

hidrossanitárias. 

  

ITEM GRUPO DE SERVIÇO 
QTD. 

OCORRÊNCIA 

PERCENTUAL 
DE 

OCORRÊNCIA 
(%) 

PERCENTUAL ACUMULADA 
DE OCORRÊNCIA (%) 

1 Inst. Hidrossanitárias 224 33,04% 33,04% 
2 Instalações elétricas 143 21,09% 54,13% 
3 Esquadria-janela 89 13,13% 67,26% 
4 Revestimento de Parede e teto 46 6,78% 74,04% 
5 Revestimento Cerâmico 38 5,60% 79,65% 
6 Infiltração 36 5,31% 84,96% 
7 Esquadria de madeira 28 4,13% 89,09% 
8 Blindex 25 3,69% 92,77% 
9 Gás 14 2,06% 94,84% 

10 Pintura 12 1,77% 96,61% 

11 Outras 23 3,39% 100,00% 
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Figura 4.2 - Problemas relacionados aos serviços de instalações hidrossanitárias 
 

 
 

 

 

Com a tabulação das informações relacionadas aos serviços hidrossanitários, 

conforme a Tabela 4.2, os principais problemas de maior ocorrência foram: vazamento 

esgoto aéreo com 33,93%; vazamentos nos flexíveis dos lavatórios, tanques e pias com 

13,39%; vazamentos nos sifões dos lavatórios, tanques e pias com 12,50%, mau cheiro 

nos banheiros com 10,71% e ralos entupidos com 10,27%, onde a soma destes 

correspondem a 80,80% do total de solicitações relacionadas às instalações 

hidrossanitárias,  

 

Tabela 4.2- Ocorrência das solicitações relacionadas aos serviços hidrossanitários 

ITEM PROBLEMAS  
QTD. 

OCOR-
RÊNCIA 

PERCENTUAL DE 
OCORRÊNCIA (%) 

PERCENTUAL 
ACUMULADA DE 

OCORRÊNCIA 
(%) 

1 Vazamento Esg. Aéreo 76 33,93% 33,93% 
2 Vaz. Flexível 30 13,39% 47,32% 
3 Vaz. Sifão Lav.,Pia e Tanque 28 12,50% 59,82% 
4 Mau cheiro 24 10,71% 70,54% 
5 Ralos Entupidos 23 10,27% 80,80% 
6 Engate Bac. Sanitária 22 9,82% 90,63% 
7 Válvula 10 4,46% 95,09% 
8 Tubulação de A. Fria 8 3,57% 98,66% 

9 Registro 3 1,34% 100,00% 
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4.3.2 Instalações Elétricas 

As instalações elétricas é o grupo de serviço com o segundo maior número de 

solicitações, podendo ser observado na Figura 4.3 os principais problemas relacionados 

a ele. 

Figura 4.3 Solicitações relacionadas às instalações elétricas 

 

 

A tabulação das informações referentes às instalações elétricas mostra que de 

acordo com a Tabela 4.3, os principais problemas encontrados foram relacionados aos 

disjuntores com 32,17%; tomadas com 30,77% e interruptores com 12,50%, onde a soma 

destes corresponderam a 82,52% do total de solicitações. 

Tabela 4.3 – Ocorrência das solicitações relacionadas às instalações elétricas 
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ITEM PROBLEMAS 
QTD. 

OCORRÊNCIA 

PERCENTUAL DE 
OCORRÊNCIA 

(%) 

PERCENTUAL 
ACUMULADO DE 
OCORRÊNCIA (%) 

1 Disjuntores 46 32,17% 32,17% 

2 Tomadas 44 30,77% 62,94% 

3 Interruptores 28 19,58% 82,52% 

4 Interfone 13 9,09% 91,61% 

5 Campainha 12 8,39% 100,00% 
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4.3.3 Esquadria-janela 

Em relação a esse tipo de serviço não houve um grande número de problemas 

distintos, como é mostrado na Figura 4.4. 

Figura 4.4 Solicitações relacionadas a esquadrias-janela 

 

 

Foi constatado através da tabulação dos dados os problemas relacionados à 

esquadria-janela (Tabela 4.4), sendo eles: infiltração com 75,28% e regulagem com 

21,35%, onde a soma destes corresponderam a 96,63% do montante final. 

Tabela 4.4 – Percentual das solicitações relacionadas à esquadria de alumínio 

 

ITEM PROBLEMAS 

  

QTD. 
OCORRÊN

CIA 

PERCENTUAL 
DE 

OCORRÊNCIA 
(%) 

PERCENTUAL 
ACUMULADA DE 

OCORRÊNCIA 
(%) 

1 Infiltração 67 75,28% 75,28% 

2 Regulagem 19 21,35% 96,63% 

3 Vidro 3 3,37% 100,00% 
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4.3.4 Revestimento de Parede e teto 

Assim como no serviço relacionado à esquadria metálica, este grupo não 

apresentou um número elevado de variações de problemas, como é mostrado na 

Figura 4.5. 

Figura 4.5 Ocorrências relacionadas ao revestimento de parede e teto 

 

 

Com a tabulação das informações relacionadas a este grupo, foi possível 

constatar que, de acordo com a Tabela 4.5, fissuras abaixo da contraverga corresponderam 

a 50,00% e fissuras entre o encontro da alvenaria e a estrutura a 45,65%, onde a soma 

destes corresponderam a 95,65% desse tipo de serviço. 

Tabela 4.5 – Total de solicitações relacionadas ao revestimento de parede e teto 

ITEM PROBLEMAS 
QTD. 

OCORRÊNCIA 

PERCENTUAL 
DE 

OCORRÊNCIA 
(%) 

PERCENTUAL 
ACUMULADA DE 

OCORRÊNCIA (%) 

1 Contraverga 23 50,00% 50,00% 
2 Estrutura-Alvenaria 21 45,65% 95,65% 

3 Laje 2 4,35% 100,00% 
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4.3.5 Revestimento Cerâmico 

O último grupo do intervalo amostral foi o de revestimento cerâmico, a 

relação dos problemas relacionados a ele está exposto na Figura 4.6. 

Figura 4.6 Ocorrência de solicitações para serviços de revestimento cerâmico 

 

 

Os dados coletados referentes ao revestimento cerâmico, apresentados na 

Tabela 4.6, mostraram os seguintes problemas: cerâmica trincada com 57,89% e cerâmica 

“fofa” com 45,65%, no qual a soma destes correspondeu a 95,65% das solicitações desse 

grupo. 

Tabela 4.6 – Solicitações referentes aos vícios de construção ocorridos com revestimento cerâmico 

ITEM PROBLEMAS QTD. 
OCORRÊNCIA 

PERCENTUAL 
DE 

OCORRÊNCIA 
(%) 

PERCENTUAL 
ACUMULADA DE 

OCORRÊNCIA (%) 

1 Trincado 22 57,89% 57,89% 
2 Cerâmica “fofa” 14 36,84% 94,74% 

3 Tonalidade 2 5,26% 100,00% 
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4.4 ORIGEM DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

Partindo da revisão bibliográfica, foi feita uma análise dos dados de 

assistência técnica para identificar as causas das principais manifestações patológicas das 

edificações.  

De um total de 678 solicitações coletadas, 540 foram agrupadas e organizadas 

de forma que se obteve uma planilha1 com 38 itens contendo as manifestações patológicas 

mais recorrentes relacionadas aos cinco grupos de serviços expostos, sendo eles: 

instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, esquadrias (janela), revestimento de 

parede e teto e revestimento cerâmico, com o intuito de identificar a origem dessas 

patologias referentes a fase de projetos, planejamento, material, execução e uso.  

Essa planilha foi preenchida seguindo orientações de profissionais 

especializados em determinadas áreas da construção civil. Dessa forma foi possível 

tabular as porcentagens de cada solicitação por meio de médias ponderadas e organizá-

las de acordo com a origem da manifestação patológica.  

Fazendo esse procedimento chegou-se ao seguinte resultado referente à média 

das manifestações patológicas: 53% tem origem na fase de execução, 18% estão 

relacionadas com o material empregado, 8% como os trabalhos são planejados, 7% ao 

projeto e por fim 14% relacionado ao uso, como mostra na Figura 4.7. 

  

                                                           
1 Esta planilha teve como referência para sua construção a planilha desenvolvida no trabalho de Cruz 
(2013). 
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Figura 4.7 Percentual das manifestações patológicas nas possíveis áreas da construção civil 

 

Esses resultados se aproximam dos valores encontrados por Cruz (2013) que 
estabeleceu os percentuais: 9% para projetos; 10% para planejamento; 22% para 
material; 15% para uso e 44% para execução. 

Há uma variação em relação aos resultados das pesquisas de outros autores, 

citados por Cruz (2013), que estabelecem que as manifestações patológicas referentes a 

etapa de projetos correspondem a um intervalo que varia de 40% a 50% do total. No 

entanto a análise das solicitações de assistência técnica deste trabalho mostra que a etapa 

relacionada ao projeto possui apenas 7% das origens das manifestações patológicas. 

Quanto à fase de execução, os trabalhos citados apontam que esta encontra-se em um 

intervalo de 25% a 35% do total das ocorrências, entretanto os dados tabulados mostram 

que a execução é responsável por 53% das solicitações. Assim, esse resultado identifica 

um ponto de vulnerabilidade que a empresa estudada deve proceder uma maior 

investigação e controle para que ocorra a diminuição das solicitações de assistências 

técnicas dos empreendimentos futuros. 

  Os outros resultados dos estudos mencionados e o das análises das 

assistências técnicas prestadas pela empresa que forneceu os dados não apresentaram 

grandes variações - quanto ao material este apresentou 18% e aquele um intervalo entre 

15% a 20%. No que se refere ao uso praticamente não houve diferença entre os resultados 
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da assistência técnica e o da literatura, onde ambas apresentaram um resultado próximo 

de 15%. As demais origens se referem ao planejamento e outras falhas possíveis. 

Para melhor visualização das origens das manifestações patológicas das 

assistências técnicas, os resultados foram agrupados em relação ao grupo de serviço e 

organizados os percentuais conforme mostra a Figura 4.8. 

Figura 4.8 - Origens das manifestações patológicas das solicitações de assistência técnica 

 

Assim foi possível observar a grande proporção dos resultados quanto à 

origem das manifestações patológicas dos serviços de assistência técnicas relacionadas à 

fase de execução das obras. Dentre todos os problemas descritos nas solicitações de 

assistência técnica dos cinco grupos analisados, foi constatado que mais de 50% podem 

ter relação com a fase de execução do serviço, sendo eles os seguintes: instalações 

hidrossanitárias com 47,14%, instalações elétricas com 63,75%, esquadrias (janela) com 

49,17%, revestimento de parede e teto com 51% e revestimento cerâmico com 58%. Essas 

informações reforçam o que foi dito anteriormente, que a empresa construtora em análise 
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deve focar para os processos de execução dos serviços, principalmente os citados na 

pesquisa, para que haja redução desses problemas nos empreendimentos futuros. 

4.5 PROPOSTAS DE MELHORIA 

Seguem algumas propostas de melhoria após a análise das solicitações de 

serviços de assistência técnica. 

4.5.1 Melhoria dos Registros 

Coletar os dados sobre as solicitações de assistências técnicas da construtora 

em análise foi uma difícil tarefa, pois existe uma falta de informações registradas 

referentes aos serviços prestados pelo departamento pós obras, sendo essas realizadas 

apenas com o intuito de cumprir os requisitos mínimos estabelecidos por algumas 

certificações de qualidade e, diante deste fato, foi possível identificar alguns pontos falhos 

e assim propor algumas melhorias para os registros dessas informações pela empresa. 

A primeira melhoria a ser proposta é a criação de um banco de dados 

eletrônico para que ele possa auxiliar na tabulação das informações referentes as 

solicitações enviadas pelos clientes. Essa planilha deverá ser preenchida por um 

profissional habilitado, ou seja, aquele com conhecimentos técnicos mínimos capaz de 

preenchê-la corretamente e assim evitar perdas de informações importantes logo no início 

do processo. Esse correto preenchimento auxiliará a organização dos agendamentos das 

vistorias realizadas pelo técnico ao local do problema, pois facilitará no planejamento das 

equipes e na mobilização do material que deverá ser utilizado para os devidos reparos, 

otimizando assim essa primeira etapa. 

Durante a pesquisa, mais especificamente na etapa de coleta de dados da 

assistência técnica, foi criado um formulário para facilitar o preenchimento dessas 

informações que pode servir de modelo para esse banco de dados. Neste foi feita a 

separação das solicitações de acordo com o grupo de serviço, por exemplo, instalações 

hidrossanitárias, instalações elétricas, esquadrias – janela, entre outras, após essa primeira 

filtragem foi feito também, dentro de cada um desses grupos, uma segunda filtragem 

listando e enumerando as manifestações patológicas mais recorrentes. Dessa forma houve 

mais organização e evitou-se possíveis erros no preenchimento. 
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A segunda melhoria seria tabular esses dados mensalmente e demonstrá-los 

em gráficos para melhor visualização dos resultados. Isso pode ser feito usando 

ferramentas de controle, como por exemplo, o Gráfico de Pareto para demonstrar as 

solicitações de assistência técnicas com maior incidência em relação as suas porcentagens 

dentro do total de dados. Outras importantes informações que também podem ser 

apresentadas são os custos envolvidos nos atendimentos do referido mês, tanto os de mão 

de obra quanto os de materiais, o tempo médio para solucionar o problema partindo da 

abertura ao fechamento da solicitação e a porcentagem de solicitações que foram 

qualificadas como improcedentes. 

Essas propostas apresentadas para melhorar a forma como são registradas e 

organizadas as solicitações de assistências técnicas são passos importantes para que seja 

possível tabular os dados e gerar as informações necessárias para a retroalimentação 

contínua dos processos executivos da construção civil e assim diminuir os problemas dos 

empreendimentos futuros.  

 4.5.2 Melhoria dos Processos Executivos 

Feita a análise dos resultados e encontradas as possíveis origens das 

manifestações patológicas, pode ser concluído que mais de 50% estão relacionadas à fase 

de execução. Portanto, ao serem realizadas melhorias nessa etapa do processo de 

produção, haverá um ganho significativo do produto final e consequentemente redução 

no número de problemas. Dessa forma analisando os formulários de execução 

relacionados aos grupos de serviços com maior número de solicitações foi possível, 

juntamente com profissionais especializados, propor melhorias que podem alcançar o 

objetivo de reduzir o número de solicitações de assistência técnica dos empreendimentos 

futuros. 

Na parte de instalações hidrossanitárias as melhorias que podem ser propostas 

são: realizar testes mais detalhados após a execução do serviço, criar especificações 

quanto à forma de instalação de peças como sifões, flexíveis e engates, promover a 

proteção dos pontos hidráulicos depois de executados e criar um item dentro do 

formulário de execução do gesso em placa para adotar medidas que garantam a 

integridade da tubulação aérea da área de serviço e dos banheiros, promover treinamentos 



Análise de solicitações de assistências técnicas para retroalimentação ......                                            37 

 

 

R. O. Nascimento                 

e com os dados dos problemas mais recorrentes da assistência técnica sugerir 

modificações nos projetos futuros. 

Relacionado às instalações elétricas o que pode ser adicionado aos 

procedimentos executivos são: realizar testes mais detalhados após a execução e antes da 

entrega do apartamento ao proprietário, utilizar fios semiflexíveis nas tomadas e 

interruptores e utilizar chapa duratex para proteger as caixas de passagens para impedir o 

entupimento dos eletrodutos. 

No que diz respeito ao assentamento das esquadrias – janelas, os itens que 

podem ser somados aos procedimentos de execução de serviço são: fazer dupla vedação 

com silicone, no momento da instalação verificar se a guarnição está completamente 

apoiada no requadro e aplicar selante em toda lateral do contramarco. 

Dos itens referentes à execução do revestimento de parede e teto o que pode 

ser proposto são: adotar um tempo maior para que seja feito o encunhamento, especificar 

o tamanho das vergas e contravergas e a forma como elas são colocadas e fazer o uso de 

telas no ponto de encontro da estrutura e da alvenaria. 

Dentro do serviço de execução de revestimento cerâmico, tanto o de piso 

quanto o de parede, o que pode ser acrescentado são: retirar o excesso de engobe do tardoz 

das peças com o uso de uma escova, especificar o tipo e a forma de uso da argamassa em 

função do ambiente e do tamanho da peça e as orientações do fabricante e também adotar 

um período de tempo para que seja obedecida a cura do contrapiso. 

Todas as sugestões foram dadas com auxílio de profissionais com 

especialidade nas respectivas áreas da construção civil e elas tem o objetivo de 

complementar os formulários referentes aos processos executivos da construtora 

analisada na pesquisa para que os problemas dos empreendimentos futuros sejam 

minimizados. 

 

 

 



 
 

5 CONCLUSÕES 

O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar as solicitações de assistência 

técnica mais recorrentes na etapa de uso dos empreendimentos residenciais, identificar as 

possíveis origens dessas solicitações e assim retroalimentar os processos executivos da 

empresa. 

Após a definição dos objetivos e a escolha da empresa a ser analisada a etapa 

subsequente foi a de coleta dos dados necessários para a identificação das solicitações de 

assistência técnicas mais recorrentes, sendo importante ressaltar a dificuldade encontrada 

para a obtenção dessas informações. Em momento algum a construtora impôs obstáculos 

para o fornecimento desses dados se mostrando muito prestativa, o problema foi 

decorrente do déficit de informação nas solicitações, o que trouxe dificuldades na 

interpretação da amostra. Mesmo assim foi possível analisar os dados e criar um gráfico 

de Pareto, mostrando que os serviços onde ocorreram mais reclamações foram os da parte 

de instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, esquadrias – janelas, revestimento 

de parede e teto e revestimento cerâmico. Dentro de cada um desses grupos também foi 

criado um gráfico de Pareto para identificação das principais manifestações patológicas e 

suas possíveis origens. 

Após a identificação das possíveis origens das principais manifestações 

patológicas, concluiu-se que a etapa de execução está relacionada com mais de 50% de 

todos os problemas. Com base nesses dados e com a experiência adquirida durante a 

pesquisa foi possível propor melhorias na forma como as informações são registradas e 

também sugerir alterações dentro dos formulários dos procedimentos executivos, com 

auxílio dos profissionais devidamente habilitados, para que seja possível diminuir a 

quantidade dos problemas vinculados a assistência técnica e dessa forma melhorar a 

qualidade do produto entregue aos clientes. 

Outros trabalhos podem ser propostos a partir desta pesquisa, tais como a 

análise com maior profundidade quanto às causas das principais manifestações 

patológicas identificadas; o levantamento dos custos envolvidos nos serviços pós-obra; a 
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análise mais específica em relação a cada um dos serviços detectados com maior número 

de problemas, em especial as instalações hidrossanitárias. 
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