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RESUMO 

 
 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo de caso com auditores e construtoras 

com certificados de qualidade ISO 9001, com o intuito de identificar as dificuldades na 

implementação e auditoria de sistemas de gestão da qualidade (SGQ) na construção civil em 

Goiânia/GO, e propor soluções que tornem os processos de auditoria e implementação de SGQ 

mais eficientes. Para atingir os objetivos, foram desenvolvidos questionários que foram 

enviados para auditores e empresas construtoras, permitindo obter dados baseados na 

experiência dos entrevistados, e comparando com dados obtidos em outros trabalhos 

acadêmicos através de pesquisa bibliográfica. Os resultados obtidos permitiram identificar 

falhas no processo de auditoria como: pressão de mercado sofrido pelas empresas 

certificadoras, longos períodos entre auditorias e falta de conhecimento técnico de grande parte 

dos auditores. Foi possível ainda identificar dificuldades de implementação de SGQ nas 

construtoras, como a falta de conhecimento de gestão empresarial da alta administração, a 

formação insuficiente dos engenheiros brasileiros, e a mentalidade empresarial que não vê o 

SGQ como um investimento, mas como um custo permanente inevitável para ter acesso a linhas 

de crédito. 

 

Palavras-chave: SGQ, gestão da qualidade, auditoria, construção civil. 
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ABSTRACT 

 
 

The present work aims to conduct a case study with auditors and construction companies with 

quality certificate ISO 9001, with the goal of identifying the difficulties in the implementation 

and audit of Quality Management Systems (QMS) in civil construction in Goiânia/GO, and 

propose solutions which makes the process of auditing and implementations of QMS more 

efficient. To achieve that goal, questionnaires where developed and sent to auditors and 

construction companies, allowing to obtain data based on the experience of the interviewees, 

and comparing the data with the data obtained in other academic works through bibliographical 

research. The results allowed to identify failures in the auditing process like: market pressure 

suffered by the auditing companies, long periods between audits and the auditors’ general lack 

of technical knowledge. It was possible to identify difficulties in the implementation of QMS 

in construction companies, like the lack of business management of the high management of 

companies, the lack of professional qualification of Brazilian engineers, and the business 

mentality that don’t see QMS as an investment, but an permanent cost that is inevitable to have 

access to credit lines. 

 

Keywords: QMS, quality management, audit, civil construction. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos, a forte concorrência no mercado da construção civil e a 

necessidade social de produzir construções de qualidade, reduzindo seus impactos ambientais, 

têm feito as construtoras buscarem formas de aumentar sua produtividade e reduzir desperdícios 

(DIEZEL, 2006). A implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), historicamente 

associado a outras áreas produtivas, tem ganhado cada vez mais espaço na construção civil.  

 O SGQ é pré-requisito para obter-se acesso a várias linhas de financiamento da 

Caixa Econômica Federal (CEF) e outras entidades financeiras, o que torna sua implantação 

atrativa para construtoras que buscam construir obras dentro de programas que utilizam essas 

linhas de financiamento, como o Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal. Entretanto, a 

implantação de SGQ enfrenta uma série de dificuldades.  

 

No mundo todo se realiza pesquisas sobre a implantação de sistemas de gestão da qualidade e sobre 

as respectivas dificuldades enfrentadas no processo. São vários os elementos apontados por tais, 

pesquisas como a falta de comprometimento da alta administração, bem como do nível gerencial e 

operacional, além da resistência a mudanças e forte cultura organizacional. São citadas também 

como grandes empecilhos ao sucesso das iniciativas voltadas à gestão da qualidade a falta de 

liderança e de recursos para a realização de melhorias. Outros fatores apontados são as deficiências 

na comunicação e o excesso de burocracia gerado pelo sistema. (DIAS; FRANCO; FIGUEIREDO, 

2009, p. 40). 

 

 Segundo ULHÔA (2012), muitas vezes os diretores e gestores não dedicam o tempo 

necessário para análise dos dados e fotos disponíveis da obra, não gerando uma análise das 

falhas nem suas ações corretivas. 

 Constata-se uma desmotivação muito grande por parte da equipe de trabalhadores 

das construtoras, sejam operários e administrativos, na implantação, manutenção e melhoria do 

SGQ, tendo em vista que na maioria das vezes, segundo relatos, não há uma seriedade na 

implantação dos processos conforme as normas (BICALHO, 2009) e muitas vezes as falhas na 

implantação não são detectadas pelas auditorias externas. Assim, não há evolução e o sistema 

acaba se tornando algo altamente desanimador e dispendioso. 

 Torna-se de grande importância o estudo dos motivos pelos quais as empresas de 

construção civil apresentam tanta resistência para implantar e manter a melhoria contínua do 
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SGQ na obra. A sugestão de soluções para o problema poderia contribuir de forma significativa 

para a implantação mais eficaz de Sistemas de Gestão da Qualidade na construção civil. 

 O estudo das metodologias e critérios utilizados em auditorias para certificação das 

empresas também possibilita identificar as falhas no processo de auditoria de certificação da 

qualidade, que poderiam permitir a certificação de empresas que não deveriam ser certificadas 

por não possuir de fato um SGQ adequado. Essas falhas atuam na desvalorização do certificado, 

já que a certificação passa a não necessariamente ser sinônimo de qualidade final do produto. 

É possível então perceber uma grande importância da resolução dos problemas encontrados na 

implantação do SGQ para todas as partes envolvidas, não apenas para as empresas, que 

conseguiriam reduzir desperdícios e aumentar sua produtividade, mas também para os 

organismos de certificação e para a confiança do cliente nas construtoras certificadas. 

 A questão ainda tem grande relevância social, pois o SGQ possibilita construções 

de maior qualidade. Como programas do Governo Federal, como o Minha Casa, Minha Vida, 

utilizam linhas de financiamento da Caixa Econômica Federal, e portanto, tem como pré-

requisito seguir o PBQP-H, a qualidade das construções de caráter social sofre grande influência 

dessas dificuldades, além de evidenciar a importância da redução de custos e aumento de 

produtividade, gerando construções de maior qualidade para pessoas de baixa, reduzindo os 

custos do Governo Federal e os custos dos moradores com reformas e correções de problemas 

(PEREIRA, 2008). 

 Foram analisados dados obtidos através de entrevista com empresas e auditores. Este 

trabalho tem como objetivo permitir a identificação das falhas e dificuldades encontradas e 

percebidas na implantação, fiscalização e auditagem do SGQ das construtoras, possibilitando a 

formulação de sugestões de melhorias que podem contribuir para o melhor entendimento e 

solução do problema. 

 

1.1 – LIMITAÇÃO DO TRABALHO 

 

 Diante deste contexto, o trabalho usou como base a Norma ABNT NBR ISO 9001:2008, 

e não considerou as modificações previstas na Norma ABNT NBR ISO 9001:2015.  
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2 - OBJETIVOS 

 

2.1 - OBJETIVOS GERAIS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar os problemas encontrados na 

implantação, manutenção e melhoria de Sistemas de Gestão da Qualidade – SGQ, segundo as 

normas ISO 9001-2008 e PBQP-H, nas construtoras em Goiânia-GO, do ponto de vista de 

auditores e construtores. 
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NO BRASIL 

 

 Segundo Souza (1997), desde o início da década de 1990, a estabilidade econômica do 

país gerou profundas mudanças na organização e gestão de obras na construção civil. As 

empresas, acostumadas com o estabelecimento do preço final do produto como a soma dos 

custos de produção e um valor de lucro determinado arbitrariamente, passam a trabalhar com 

uma nova formulação. A lucratividade passa a ser determinada pelo preço do produto final 

praticado pelo mercado, menos os custos diretos e indiretos de produção, o que incentiva as 

construtoras a racionalizar seus processos de produção, reduzindo seus custos e buscando a 

satisfação do cliente.  

 No âmbito legal, o Código de Defesa do Consumidor entra em vigência (BRASIL, 

1990), prevendo sanções para projetistas, fabricantes e construtoras, no caso de o produto 

apresentar defeitos devido à vícios construtivos ou negligência, e veda a colocação no mercado 

de produtos e serviços que não estejam de acordo com as normas técnicas elaboradas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 Internacionalmente, A International Organization for Standardization (ISO) é a 

organização que cria normas a nível internacional. Criada em 1947 e com sede em Genebra, na 

Suíça, a organização tem como objetivos da normalização a redução na variabilidade de 

produtos e procedimentos, proporcionar meios mais eficientes de comunicação e a confiança 

entre fabricantes e clientes, aumentar a segurança de produtos e procedimentos, prover a 

sociedade meios eficazes de aferir a qualidade de bens e serviços, além de evitar barreiras 

técnicas e comerciais, como a existência de regulamentos conflitantes em diferentes países.  As 

normas que dizem respeito à gestão da qualidade são a ABNT NBR ISO 9000:2005, que 

estabelece os fundamentos do Sistema de Gestão da Qualidade e sua terminologia; e a ABNT 

NBR ISO 9001:2008, que especifica os requisitos de um Sistema de Gestão da Qualidade, o 

SGQ (ABNT, 2008). A Figura 3.1 mostra o selo utilizado para identificar empresas certificadas. 

 

 



PROBLEMAS NA IMPLEMENTAÇÃO E AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO...         17 
 

 

CASTRO, F. C. G. de                                                                                                               Revisão Bibliográfica 

 

Figura 3.1 – Selo de Certificação  

 

Fonte: (FARIA, ARANTES, 2011) 

 O SGQ trata de todas as etapas da construção: projeto, orçamento e planejamento, 

suprimentos, execução de obras e assistência técnica. O sistema consiste em levantar processos 

considerados principais, e em seguida estabelecer cuidados, orientações, procedimentos, 

tabelas, treinamentos, cronogramas e providências para garantir que todos os processos 

apresentem os resultados desejados (RIGHI, 2009). 

 Em 1991, é elaborado o PBQP-H, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 

Habitat, que só passa a ser aplicado em 1998, para cumprir os compromissos firmados na 

assinatura da Carta de Istambul, na Conferência do Habitat II de 1996. Sua meta é organizar o 

setor construtivo em torno de duas questões principais: melhoria da qualidade do habitat e 

modernização construtiva (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015). As empresas passam a 

adotar a certificação PBQP-H, pois além de contemplar os itens da NBR ISO 9001:2008,  o 

programa possui um requisito relacionado a projetos, com especificidades para a construção 

civil. Assim, as empresas acabam optando por solicitar auditoria dos dois certificados, pois se 

uma empresa possui certificado PBQP-H, automaticamente também atende os requisitos da ISO 

9001:2008 (FRAGA, 2011). 

 Dentro do PBQP-H, existe o Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e 

Obras da Construção Civil (SiAC). O SiAC tem como objetivo avaliar a conformidade dos 

Sistemas de Gestão da Qualidade em níveis adequados às características das empresas 

prestadoras de serviço e obras da construção civil. Diferentemente da norma ISO, o SiAC possui 

níveis de certificação. A empresa, aderindo ao PBQP-H, precisa estabelecer uma lista de no 

mínimo 25 serviços para serem controlados, e os níveis indicam a porcentagem de controle dos 

serviços que foi alcançado. O sistema propõe a evolução em 4 etapas, de A a D. D representa 

26% dos requisitos sendo atendidos, enquanto C, B e A representam 66%, 77% e 100% dos 

requisitos atendidos, respectivamente. Assim, a certificação se baseia em um sistema evolutivo, 
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e a medida que a empresa vai se adequando, a mesma solicita nova auditoria para obter um 

nível superior de certificação, até alcançar o nível A. O prazo de validade da certificação ISO é 

de 3 anos, enquanto no SiAC, esse prazo vence em apenas 1 ano, devendo ser feita nova 

auditoria. Desta forma, é necessário ser feito uma auditoria por ano, em um ciclo de 3anos: no 

primeiro ano é feita uma auditoria para obter a certificação, seguida de 2 anos em que a auditoria 

é feita uma vez por ano como forma de manutenção da certificação.  

 Um dos principais requisitos do SGQ diz respeito a responsabilidade da direção. Este, 

por sua vez, é subdividido em 6 requisitos: comprometimento da direção (fornecer evidências 

do comprometimento da alta direção com a eficácia do SGQ e sua melhoria contínua); foco no 

cliente (garantir a satisfação do mesmo); política da qualidade; planejamento; responsabilidade, 

autoridade e comunicação; e análise crítica pela direção. É fundamental para o SGQ que a alta 

administração da empresa participe da sua implantação, criando equipes e engajando os 

funcionários, buscando conscientizar toda a empresa sobre a importância da gestão da 

qualidade. 

 De Oliveira (2001) ressalta o déficit habitacional do Brasil como um dos principais 

motivos para a implantação de sistemas de gestão da qualidade na construção civil, como um 

esforço para reduzir os custos e desperdícios, além de melhorar a qualidade das habitações, 

sendo um importante passo para a política pública habitacional, geralmente voltada para 

populações de baixa renda.  

 Entre as vantagens que a implementação de um SGQ adequado pode gerar, Cruz e Alves 

(2010) citam a melhoria do desempenho funcional da empresa mediante a realização de 

treinamentos; credibilidade no mercado; redução de custos e produtos defeituosos; e maior 

integração entre os setores da empresa.  

Para Benetti (2006), a implantação do SGQ possui ainda o potencial de aumentar 

significativamente a produtividade, uma vez que obriga a empresa a atribuir formalmente 

autoridades e responsabilidades. O processo formaliza o processo construtivo e administrativo, 

ajudando a empresa a controlar formalmente o processo e assim facilitando o controle, a 

atribuição de responsabilidades e identificação de problemas e falhas no processo. 

Outra grande fonte de interesse nas certificações é o acesso a linhas de crédito. Essa 

vantagem está diretamente ligada com o Programa da Carta de Crédito para aplicação do FGTS 
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(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), onde o cliente apenas tem o benefício quando se 

tratar de uma empresa certificada pelo PBQP-H (FRAGA, 2011). Programas construtivos 

financiados por bancos públicos, como o Minha Casa, Minha Vida, com financiamento da 

Caixa Econômica Federal, além de linhas de créditos em bancos públicos e privados, também 

exigem a certificação PBQP-H. 

 

3.2 - PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

 

 O processo de certificação ISO 9001 começa a partir da iniciativa da empresa 

construtora, que pode contratar uma empresa consultora para implementar o SGQ. Após a 

implementação do SGQ, a construtora deve realizar auditorias internas para conferir a sua 

adequação. Atingido o nível satisfatório de atendimento à norma, a empresa deve buscar um 

organismo de certificação credenciado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial). Para empresas que possuem um grande número de obras, 

a empresa certificadora escolhe um número menor de obras como amostra, e realiza auditoria 

nestas obras. A auditoria deve seguir as diretrizes do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação 

da Conformidade).  O documento que atesta a conformidade da empresa é chamado Registro 

de Empresa ABNT. (FARIA, ARANTES, 2012). 

 No plano estratégico, a empresa define todos os processos realizados em um Manual da 

Qualidade. É feito um diagnóstico da qualidade na empresa, com a definição dos requisitos 

aceitos e esperados pelos clientes. A partir do Manual da Qualidade, são estabelecidos outros 

documentos complementares, se tornando gradativamente mais específicos até atingir o 

processo de execução e as instruções de trabalho. São elaborados documentos de registro da 

qualidade, para inspecionar e controlar todas as atividades realizadas pela empresa (FARIA, 

ARANTES, 2012). Desta forma, existem seis procedimentos que, segundo a ISO 9001:2008, 

são procedimentos documentados obrigatórios: 

 Controle de Documentos; 

 Controle de Registros; 

 Auditorias Internas; 

 Controle de Produtos / Serviços Não-Conformes; 
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 Ação Corretiva; 

 Ação Preventiva. 

 

3.3 - MOTIVAÇÕES PARA CERTIFICAÇÃO 

 

As motivações para implantação de SGQ são divididas por Paladini e Depexe (2012), 

então, em dois grupos: motivações internas e motivações externas. Entre as motivações internas 

estão o aumento de produtividade, redução de custos, melhoria de processos da organização e 

redução de desperdícios. Já as motivações externas podem ser um requisito contratual, uma 

exigência do mercado ou do governo, ou aumento da concorrência. A importância dessas 

motivações variam de mercado para mercado, alterando-se ao longo do tempo.  

De acordo com Souza (1997), a busca pela competitividade é o maior motivador para a 

busca de certificados da qualidade. Em Goiânia, Brandstetter (2001) faz uma análise a partir da 

implementação de SGQ e busca de certificação de quatro empresas de construção de edifícios. 

Dentre os principais motivos para a certificação destacaram-se a criação de um diferencial de 

marketing e o aumento da competitividade, sendo o cumprimento de exigências contratuais um 

forte desencadeador de busca por certificação. No âmbito nacional, Côrrea (2002) diz que um 

dos principais motivos para a busca da certificação é a exigência por parte de instituições 

públicas, para se obter financiamento junto à Caixa Econômica Federal. É possível, assim, 

observar uma predominância de motivações externas entre as empresas brasileiras. 

 Em outros países, Paladini e Depexe (2012) citam o estudo de Poksinska, Dahlgaard e 

Marc (2002), realizado com 135 empresas na Suécia, em que entre os principais motivos estão 

zelar pela imagem da empresa, vantagens de marketing, pressão por parte dos clientes, melhoria 

da qualidade e redução de custos. Outro estudo, apresentado por Buttle (1997), realizado com 

1220 empresas certificadas em todo o mundo, mostra que os benefícios mais procurados são o 

aumento da lucratividade, melhoria dos processos e benefícios de marketing. 

Segundo Côrrea (2012), entretanto, muitas construtoras utilizam a norma ISO 9001 

como um padrão de garantia formalizado na forma de certificação, ao invés de um sistema de 

gestão da qualidade de fato. Luciano e Isatto (2007) resumem a atual situação da busca por 
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certificações ao afirmar que poucas empresas buscam um SGQ por maturidade gerencial, sendo 

que a maioria procura a implantação por necessidades de mercado, ou até mesmo por modismo. 

 

3.4 - MÓDULOS DE IMPLANTAÇÃO DE SGQ 

 

SOUZA (1997) estabelece doze módulos para desenvolvimento e implantação de SGQ, 

elaborado através da análise de duas experiências: o Norwegian Building Research Institute 

(NBRI), que desenvolveu um programa cooperativo de implantação de SGQ, e o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com seu projeto de qualidade 

total desenvolvido para vários setores de atuação. Essa metodologia modular é composta por: 

 

 MÓDULO 1: RESPONSABILIDADE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO. Elaboração da 

Política de Qualidade, um documento que deve refletir o compromisso da alta 

administração com a qualidade e servir de guia filosófico para tomada de decisões 

gerenciais, técnicas ou administrativas. A alta administração também tem a 

responsabilidade de criar um Comitê da Qualidade, constituído por representantes da 

diretoria, representantes das gerências técnicas e administrativas, administradores de 

obra e consultores externos. O Comitê deve gerenciar todo o processo de criação e 

implantação do SGQ; 

 

 MÓDULO 2: QUALIDADE COMO SATISFAÇÃO TOTAL DOS CLIENTES 

INTERNOS E EXTERNOS. Este módulo busca definir a qualidade de forma simples e 

prática. O cliente interno é o fornecedor de mão-de-obra ou produto dentro da empresa, 

como gerentes, recepcionista, e demais funcionários. A qualidade não apenas é definida 

como a satisfação do cliente externo, ou seja, o comprador do produto final, mas de 

todos os clientes; 

 

 

 MÓDULO 3: DIAGNÓSTICO DA EMPRESA COM RELAÇÃO À QUALIDADE. O 

processo deve ser feito pelo Comitê de qualidade, para identificar as falhas do sistema 
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e corrigi-los, buscando atingir a situação de satisfação total dos clientes. Pode ser 

realizado através de check-lists, contemplando todas os processos de implantação do 

SGQ, devendo ser feita uma análise honesta sobre a qualidade de cada processo 

implantado na empresa, identificando assim as falhas no sistema; 

 

 MÓDULO 4: PLANO DE AÇÃO: SISTEMA DA QUALIDADE, TIMES DA 

QUALIDADE E CRONOGRAMA DE TRABALHO. Através do diagnóstico, é 

possível elaborar o Plano de Ação, que consiste na meta a ser atingida pelo sistema, no 

planejamento das ações a serem tomadas pelos Times da Qualidade (equipes de trabalho 

formada para assegurar o desenvolvimento e a implementação do SGQ) para solucionar 

os problemas detectados no diagnóstico da empresa; 

 

 

 MÓDULO 5: PADRONIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO DA QUALIDADE, CICLO 

PDCA E FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA ANÁLISE E MELHORIA DE 

PROCESSOS. Para garantir a satisfação dos clientes, é necessário que os insumos sejam 

sempre processados de forma padronizada, gerando os mesmos valores agregados e a 

satisfação uniforme de todos os clientes. Os processos vão recebendo propostas de 

melhoria até a execução do trabalho segundo o padrão desejado. Esse processo de 

melhoria contínua é ilustrada no ciclo PDCA, apresentado na Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Ciclo PDCA.  
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Fonte: (SOUZA, 1997) 

 

 O ciclo indica que após a elaboração das metas e a definição dos métodos a serem 

seguidos, há uma etapa que consiste em educar e treinar para a sua aplicação. Em 

seguida, os processos são executados e controlados, através da coleta de dados. Os 

resultados obtidos são verificados através de itens de controle da qualidade dos 

processos. As não-conformidades são corrigidas, primeiramente visando reparar a falha, 

mas também visando identificar as causas que geraram a não conformidade. As 

informações obtidas e as não-conformidades identificadas serão utilizadas para revisar 

os processos padronizados, a fim de aumentar a sua eficiência. O ciclo é assim fechado, 

gerando um processo de melhoria contínua; 

 

 MÓDULO 6 – QUALIDADE NO PROJETO. A etapa de projeto possui a característica 

de gerar repercussões em todas as etapas da obra. Para assegurar a sua qualidade, é 

necessário estabelecer diretrizes para o desenvolvimento do projeto, garantindo a 

integração entre os vários projetos e os analisando criticamente. É dividida em 

Qualidade da solução de projeto (redução de custos, qualidade do produto final, nível 

de complexidade dos métodos construtivos), Qualidade da descrição do projeto (nível 
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do detalhamento descritivo) e Qualidade no processo de elaboração do projeto 

(diretrizes de projeto, integração com os outros projetos, análise crítica do projeto, 

controle de recebimento); 

 

 MÓDULO 7 – QUALIDADE NA AQUISIÇÃO. A qualidade dos materiais deve ser 

assegurada através de um rígido controle na aquisição, o que possui um caráter 

multifuncional, isto é, envolve diferentes setores da empresa, como projeto, compras e 

obras, exigindo trabalho integrado destes setores, como mostra a Figura 2. É composta 

por especificações técnicas para compra de produtos; controle de recebimento de 

materiais em obra; orientações para armazenamento e transporte de materiais e e seleção 

e avaliação de fornecedores; 

 

 MÓDULO 8 – QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA. 

Trata da gestão de cada obra da empresa. Assim como o gerenciamento da empresa é 

exercido pela alta administração, o gerenciamento da obra cabe ao engenheiro 

responsável. É composto pelo gerenciamento da obra, ligado às diretrizes da empresa; 

qualidade nos processos administrativos; qualidade na execução dos serviços e 

qualidade no recebimento de materiais e equipamentos; 

 

 MÓDULO 9 – QUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA E MANUAL DO 

USUÁRIO. Na estrega da obra, é importante a inspeção criteriosa do produto final, que 

pode ser feita por profissional da área de assistência técnica (com experiência para ver 

detalhes que podem passar despercebidos pelo engenheiro). É necessário realizar a 

inspeção unidade por unidade. Isso ajuda a garantir a satisfação do cliente externo. Na 

entrega formal do produto, a inspeção precisa ser feita com o mesmo nível de critério, 

porém focado nas partes mais importantes para o usuário. A formalização da entrega é 

completa com a assinatura do “Termo de Vistoria do Imóvel” e do “Termo de 

Recebimento do Imóvel”, atendendo às prescrições do Código de Defesa do 

Consumidor. Essa etapa é de grande importância para as empresas, visto que entre 8% 

e 10% das falhas na construção tem origem na fase de operação, uso e manutenção da 

edificação, que é responsabilidade do proprietário ou usuário. (MESEGUER apud 

SOUZA, 1997). Para assegurar o mínimo possível de falhar, a empresa deve compilar 
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informações e procedimentos adequados para operação do imóvel em um manual, que 

deve ser entregue ao cliente; 

 

 MÓDULO 10 – QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AVALIAÇÃO PÓS-

OCUPAÇÃO. Mesmo seguindo todos os processos do sistema de gestão da qualidade, 

é possível que apareçam falhas após a entrega da obra. A empresa deve então oferecer 

a assistência técnica a fim de solucionar o problema, evitando um desgaste na imagem 

da empresa e respeitando os direitos do cliente. Após os reparos, o “Termo de 

Recebimento dos Serviços” deve ser colhido, documento que atesta a satisfação do 

cliente com o serviço. É recomendada a elaboração semestral de um Relatório de 

Assistência Técnica, levantando os custos globais de reparos e analisando 

estatisticamente a incidência de falhas. Como forma de identificar fatores de satisfação 

do usuário final e obter informações que permitam desenvolver melhores produtos no 

futuro, é feita uma Avaliação Pós-Ocupação (APO), uma metodologia que procura 

identificar o grau de satisfação do cliente final e quais fatores foram determinantes; 

 

 

 MÓDULO 11 – INDICADORES DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE. Uns dos 

instrumentos mais importantes para a tomada de decisão, os indicadores consistem em 

expressões quantitativas representando uma informação. Essas informações podem 

indicar custos de um determinado processo ou o seu grau de aproveitamento. Esses 

indicadores são usados para avaliar a eficácia de um determinado processo, gerando 

dados para a tomada de decisão. De outra forma, podemos definir os indicadores como 

os dados usados para medir o desempenho de um produto ou processo. A Figura 3.3 

mostra a elaboração e utilização dos indicadores de qualidade e produtividade. Os dados 

e informações gerados através do controle de recebimento, controle de processo e 

avaliação do cliente são usados para gerar indicadores da qualidade, que realimentam o 

processo gerando ações corretivas; 

 

 

 

 

Figura 3.3: Elaboração e utilização de indicadores de qualidade e produtividade 
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Fonte: (SOUZA, 1997) 

 

 MÓDULO 12 – MANUAL DA QUALIDADE. O Manual da Qualidade é o documento 

que formaliza o sistema de gestão da qualidade, e portanto, é um documento aplicável 

para a empresa como um todo, ao contrário do Plano de Qualidade, específico para cada 

obra. É um instrumento de referência para fornecedores e clientes internos e externos, 

pois nele está descrito todo o sistema de gestão da qualidade da empresa, organizado 

em capítulos tratando de todos os requisitos da norma NBR ISSO 9001:2008.  

 

3.5 - DIFICULDADES DE IMPLANTAÇÃO 

 

 Para Righi (2009 apud SOUZA, 2004), o setor da construção civil apresenta algumas 

dificuldades de implantação de SGQ em relação a outros setores, onde o controle da qualidade 

já era aplicado muito antes de ser aplicada na construção civil, dificultando a adaptação de 

procedimentos e ferramentas já estabelecidas em outros contextos. A construção civil possui 
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caráter nômade, além de criar produtos únicos, e não em série. A mão de obra é em grande parte 

pouco qualificada, e a produção é centralizada, e não em cadeia. Diferentemente de outros 

setores, são responsabilidades são dispersas e pouco definidas. A cultura do empresário na 

construção civil é a de que desperdícios e falha de produção são elementos inclusos no processo 

construtivo, devido a um ambiente com grandes incertezas, variações climáticas e rotatividade 

de mão de obra. As obras da construção civil também estão mais sujeitas à ação de intempéries 

do que em outras indústrias, sendo que os efeitos da chuva, ventos e insolação precisam ser 

planejados e controlados. 

 Outro aspecto que prejudica a qualidade final do produto na construção é o hábito de 

geralmente a inspeção ser no produto final, ao invés de focar na qualidade do passo a passo da 

produção. Souza (1997) diz que os defeitos devem ser eliminados, e não descobertos. 

Segundo Bicalho (2009), existem várias situações em que a estrutura e a cultura 

empresarial dificultam a utilização da norma ISO 9001 como instrumento de controle da 

qualidade. Além disso, em muitos casos a própria infraestrutura e a organização interna da 

construtora não comportam as exigências do sistema de qualidade. 

Melo (2007) afirma que o empresário típico do setor se encontra num dilema: precisa 

melhorar seus métodos de gestão, revisão de estratégias e capacitação própria e de funcionários, 

a busca da melhoria da qualidade e de novas tecnologias, porém muitas vezes, construtoras de 

médio e pequeno porte não possuem os recursos nem o incentivo para tal. Além disso, 

construtoras de médio e pequeno porte, segundo Souza (1997), apresentam um número reduzido 

de diretores e gerentes, que muitas vezes acabam desempenhando múltiplas funções dentro da 

empresa, envolvendo aspectos estratégicos, táticos e operacionais. É comum perceber nessas 

empresas a pequena familiaridade dos proprietários e colaboradores com conceitos de 

competitividade e gestão empresarial, qualidade, produtividade e gestão de pessoas. 

A gestão da qualidade é dividida por Souza (1997) em duas vertentes: gestão dos 

processos e gestão de pessoas. Ambas precisam atuar em conjunto e simultaneamente para 

garantir a implantação adequada do SGQ.  

A gestão de pessoas representa um dos principais gargalos produtivos, sendo que as 

empresas não possuem instrumentos e formação adequada para gerenciar estes fatores. Para 

Souza (1997), são especialmente os engenheiros de obras que possuem restrições na sua 
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formação, não contemplando aspectos gerenciais e de recursos humanos. Esse fato abre espaço 

para a inserção de outros perfis profissionais na gestão das obras, alterando radicalmente o papel 

do engenheiro, mestre de obras e encarregados.  

A baixa qualidade do ensino na formação dos trabalhadores é um ponto que se repete 

na literatura sobre o assunto. Um estudo de caso da implantação do SGQ em uma construtora 

no Rio Grande do Norte identificou como principal dificuldade o alto nível de analfabetismo 

dos operários, complicando o processo de conscientização dos funcionários. A solução 

encontrada pela construtora foi a criação de uma escola dentro da obra, com o intuito de 

alfabetizar os funcionários. Outros problemas encontrados estavam relacionados com a 

operacionalização em si do sistema, como a burocratização, conflito de responsabilidades, 

incertezas e indefinições (SILVEIRA; AZEVEDO; SOUZA; GOUVINHAS, 2002). 

No estudo de caso feito com empresas construtoras em Belo Horizonte (FRAGA, 2011), 

percebeu-se que a maior parte das empresas analisadas tinham como motivação exclusivamente 

a certificação. Essas empresas passaram a ver o processo de certificação apenas como uma etapa 

a ser superada, ignorando os princípios e conceitos da gestão da qualidade. Apesar das empresas 

analisadas terem considerado que a implantação do SGQ foi positiva, com vários benefícios 

como a organização espacial e operacional da empresa, redução do retrabalho e impactos 

positivos de produção, foi identificado uma resistência por parte dos funcionários. A 

implantação do sistema era mal vista pelos funcionários e engenheiros, pois demandava tempo 

e havia pouco interesse em sua manutenção. A desmotivação era, portanto, perceptível até nos 

responsáveis pela eficácia do sistema. 

Faria e Arantes (2012) afirmam que o desempenho e interesse dos funcionários tendem 

a evoluir a medida que a prática da qualidade é praticada e compreendida por todos. Entretanto, 

trata-se de um processo lento e de persistência, sendo o treinamento dos funcionários uma das 

principais ferramentas para se atingir o engajamento de todos que compõem a empresa. É 

fundamental, portanto, a criação de ferramentas de marketing interno, que estejam de acordo 

com a realidade da empresa, e que incentivem os funcionários a acreditar no sistema de gestão 

da qualidade.  

A criação de procedimentos e padronização de documentos, junto com treinamentos 

regulares, são ferramentas importantes para a motivação geral. Segundo Fraga (2011), 

geralmente são pequenas tarefas, que deveriam ser vistas como um hábito, que são ignoradas e 
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se transformam em problemas diversificados, atuando na desmotivação e descrença no SGQ. 

A ficha de verificação de serviço (FVS), por exemplo, reúne informações sobre todos os 

serviços executados em determinada área, possibilitando uma verificação rápida da situação 

sem necessariamente haver uma visita ao local. Entretanto, se as informações não forem 

atualizadas constantemente, a credibilidade das informações presentes no documento é 

comprometida, sendo necessário visitar o local para saber o andamento dos serviços sempre 

que tal informação for solicitada. A FVS se torna, então, não apenas uma ferramenta sem 

utilidade para a obra, como também um processo que consome grande quantidade de tempo e 

retrabalho. 

 

3.6 - GARGALOS DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

 

 Souza (1997) identifica quatro grupos de gargalos e dificuldades do processo de 

implantação do SGQ. O primeiro se refere ao aspecto gerencial do processo, que está delegada 

ao Comitê da Qualidade. Ocorrem falhas na etapa de planejamento da implantação do SGQ, 

definido no módulo 4 (Plano de Ação: Sistema da Qualidade, Times da Qualidade e 

Cronograma de Trabalho), ou seja, as falhas começam na definição do sistema de gestão da 

qualidade, os times da qualidade e os cronogramas de trabalho. Falhas no processo de 

elaboração e controle de documentação técnica da qualidade, especialmente na adoção e difusão 

de modelos de padrões e procedimentos, além de falhas no gerenciamento contínuo do trabalho 

dos times da qualidade, também fazem parte deste grupo de gargalos. Neste grupo, são 

observados, além do planejamento da implantação e controle dos procedimentos, aspectos 

comportamentais relativos ao comprometimento da diretoria e dos níveis gerenciais da 

empresa.  

 O segundo grupo de gargalos se refere aos aspectos operacionais de implantação do 

SGQ, podendo indicar dificuldades para definir de forma clara os procedimentos a serem 

padronizados, ou para a implantação efetiva através do ciclo PDCA, envolvendo o treinamento 

dos operadores e implementação de ações corretivas. Esse grupo indica falhas que exigem uma 

maior atenção aos módulos 3 e 5 da metodologia. 
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 O terceiro grupo de gargalos se relaciona à retroalimentação do sistema de gestão da 

qualidade. A principal dificuldade observada neste grupo é a falta de ações sistemáticas de 

coleta e análise de dados de assistência técnica e indicadores da qualidade e produtividade, 

informações importantes para a retroalimentação do sistema, ou seja, para o aperfeiçoamento 

do sistema através da análise dos dados obtidos. 

Já o quarto grupo diz respeito aos fatores comportamentais e gestão de pessoas. As 

empresas muitas vezes possuem alta administração e gerência formada majoritariamente por 

engenheiros, fazendo com que as empresas demonstrem dificuldade em difundir informações, 

gerência participativa, delegação, motivação, liderança e constância de propósitos com seus 

colaboradores. Essas dificuldades acabam gerando desgaste emocional entre os funcionários, 

desânimo, e muitas vezes resultam em posturas autoritárias e controladoras por parte da alta 

administração, como consequência da frustração em não ver o programa de gestão da qualidade 

fluir como gostaria. Este último grupo evidencia como uma parte considerável dos problemas 

encontrados na implantação dos programas de qualidade são consequência da falta de 

conhecimento sobre gestão de recursos humanos na formação da alta administração. 

 

3.7 – ANÁLISE DE IMPACTO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

EM GOIÁS 

 

 Brandstetter (2002) realizou estudo de caso com duas empresas em Goiânia. Uma das 

empresas já possuía política organizacional de respeito ao funcionário, buscando motivá-lo 

através de treinamento e reconhecimento constantes. Essa empresa recebe a certificação como 

consequência natural do seu sistema de dirigir e controlar a organização. A segunda empresa, 

com um processo de gestão organizacional sem foco na melhoria contínua, enfrenta grande 

resistência dos funcionários, tornando a implementação do SGQ muito mais complexa 

principalmente devido às barreiras impostas por funcionários mais antigos, resistentes à adoção 

de novas rotinas e novos procedimentos de trabalho. 
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4 - METODOLOGIA 

 

 Os dados do trabalho foram obtidos através do envio de questionário para auditores e 

empresas de engenharia civil. Para isso, foram elaborados dois questionários. O questionário 

foi dividido em duas etapas, sendo a primeira constituída de cinco perguntas abertas, indicadas 

abaixo. A segunda etapa consistia no preenchimento da Tabela 1. Foram entrevistados quatro 

auditores com mais de dez anos de experiência em auditoria e três diretores técnicos de 

construtoras que implantaram SGQ há mais de cinco anos. O número de auditores e construtoras 

foram escolhidos para permitir uma seleção pequena de auditores e construtoras com 

experiência e visão crítica sobre o problema, além de possibilitar um aprofundamento na análise 

de cada resposta. 

 

4.1 – PRIMEIRA ETAPA 

 

As perguntas foram elaborados com o intuito de investigar as dificuldades encontradas na 

implementação e auditoria de Sistema de Gestão da Qualidade. Para os auditores 

entrevistados, foram realizadas as seguintes perguntas: 

 

1. Pela sua experiência profissional, quais fatores contribuem para a falta de interesse das 

construtoras em criar, gerir e garantir a melhoria contínua dos Sistemas de Gestão da 

Qualidade? 

 

2. Existem brechas no processo de auditoria que permitem empresas com SGQ’s 

inadequados possuírem certificados? Em caso afirmativo, quais seriam elas? 

 

3. Das empresas que você já auditou, quais foram as maiores dificuldades encontradas 

pelas empresas para implantar e garantir a qualidade do SGQ e sua melhoria contínua? 
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4. Quais sugestões você faria para melhorar o processo de auditoria e garantir que os SGQ 

das empresas construtoras seja eficaz? 

 

Para as construtoras entrevistadas, foram enviadas as seguintes perguntas:  

 

1. Quais motivos levaram a empresa a implantar um Sistema de Gestão da Qualidade?  

 

2. Quais as principais dificuldades observadas na implantação do SGQ? Quais benefícios 

puderam ser observados? 

 

3. Quais críticas ou sugestões poderiam ser feitas sobre o processo de auditoria? 

 

4. Existe, na sua percepção, uma resistência das construtoras em implantar SGQ’s? Quais 

motivos poderiam gerar essa resistência? 

 

As perguntas foram elaboradas visando obter informações sobre a percepção dos auditores 

e das construtoras sobre a implantação de SGQ em Goiânia. Ambos os questionários possuem 

uma pergunta específica sobre particularidades regionais que poderiam contribuir para o estudo.  

A pesquisa busca encontrar dados partindo do ponto de vista interno do sistema, ou seja, da 

empresa que implanta o SGQ, assim como o ponto de vista externo, através do auditor que 

busca averiguar a adequação do sistema e o cumprimento das normas. Estes dois pontos de 

vista possibilitam uma análise macro do problema, vista por ambos os lados, buscando 

identificar os problemas encontrados por ambas as partes. 

 

4.2 – SEGUNDA ETAPA 

 

Além do questionário mencionado, foi enviada aos entrevistados a Tabela 4.1. Nessa tabela, 

era perguntado ao entrevistado qual o nível de dificuldade encontrado nas empresas para se 
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adequar a cada um dos módulos do sistema de gestão da qualidade, segundo a metodologia 

usada por Souza (1997). Era dado ao entrevistado a possibilidade de indicar um número de 1 a 

5 para cada item, sendo 1 indicando enorme dificuldade percebida pelo entrevistado para a 

adequação ao módulo indicado, e 5 indicando praticamente nenhuma dificuldade, indicado no 

documento enviado aos entrevistados da seguinte forma: 

 

1 – Enorme dificuldade  

2 – Grande dificuldade 

3 – Dificuldade razoável 

4- Pouca dificuldade 

5 – Praticamente nenhuma dificuldade 

Tabela 4.1 – Dificuldade encontrada pelas empresas para se adequar à norma. 

Mod. Descrição 1 2 3 4 5 

1 RESPONSABILIDADE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO      

2 QUALIDADE COMO SATISFAÇÃO TOTAL DOS 

CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS 
     

3 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA COM RELAÇÃO À 

QUALIDADE 
     

4 PLANO DE AÇÃO: SISTEMA DA QUALIDADE, TIMES 

DA QUALIDADE E CRONOGRAMA DE TRABALHO. 
     

5 PADRONIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO DA 

QUALIDADE, CICLO PDCA E FERRAMENTAS DA 

QUALIDADE PARA ANÁLISE E MELHORIA DE 

PROCESSOS. 

     

6 QUALIDADE NO PROJETO      

7 QUALIDADE NA AQUISIÇÃO      

8 QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA 

OBRA. 
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9 QUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA E MANUAL DO 

USUÁRIO 
     

10 QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 
     

11 INDICADORES DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE      

12 MANUAL DA QUALIDADE      

Fonte: o autor 
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5 – RESULTADOS 

 

 As respostas dos quatro auditores entrevistados, assim como as respostas das 

construtoras, foram organizadas de forma a permitir a análise de cada pergunta 

separadamente.  

 

5.1 – AUDITORES 

 

 Os auditores foram identificados por letra: auditor A, auditor B, auditor C e auditor D. 

Todos os auditores possuem mais de dez anos de experiência como auditor na cidade de Goiânia 

e outras cidades. 

 

5.1.1 – Pergunta 1: Fatores determinantes para a falta de interesse 

 

 A primeira pergunta da primeira etapa do questionário dizia respeito aos fatores que 

geram a falta de interesse das construtoras em criar e gerir um SGQ. Ela foi formulada da 

seguinte forma: Pela sua experiência profissional, quais fatores contribuem para a falta de 

interesse das construtoras em criar e gerir os Sistemas de Gestão da Qualidade? 

 

5.1.1.1 – Resposta da questão 1: Auditor A 

 

 “Não convencimento de que SGQ’s geram benefícios, principalmente financeiros. Em 

geral, os argumentos pró-SGQ são subjetivos, não palpáveis/contabilizáveis. Nenhum 

agente promotor de SGQ (consultores, institutos etc.) consegue demonstrar aos 
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construtores, “na ponta do lápis”, os ganhos decorrentes da implantação e manutenção 

de um SGQ;” 

 “Custos. Implantar e manter um SGQ de forma minimamente aceitável possui um custo 

permanente. Se houver certificação, o custo é maior ainda. Nenhum empresário gosta 

de ter custos permanentes se não for convencido da sua necessidade;” 

 “Concorrência com outros “produtos”. Todo empresário recebe, diariamente, várias 

propostas de “melhorias” em sua empresa; qualidade é apenas uma delas. Outras opções 

de investimentos, como em informática, controles, logística, publicidade, segurança do 

trabalho, eficiência energética, desempenho, produtividade, lean construction etc. 

também seduzem. Assim, o empresário se decidirá em investir naquilo em que perceber 

mais claramente que obterá melhores resultados de forma mais fácil e rápida. Como 

exemplo, é mais fácil, rápido, eficiente e, ás vezes, mais barato a curto prazo investir 

em propaganda do que em qualidade;” 

 “Como consequência da causa anterior, a visão fracionada (incapacidade de enxergar o 

todo) e de curto prazo do empresariado brasileiro;” 

 “Fraco argumento de venda. Mesmo em seu auge (meados dos anos 90), não há relato 

de que alguma construtora tenha vendido 1(uma) unidade a mais sequer por ter SGQ 

certificado. O mercado imobiliário possui peculiaridades. Pesquisas mostram que, a 

despeito da notória péssima reputação de várias construtoras (vide Procons e sites como 

reclameaqui.com.br), ao se decidir pela compra de um imóvel, o consumidor se pauta 

pelo “tripé mágico”: localização, condições de pagamento e marketing, este último aqui 

entendido como características desimportantes (de fato) e com menor influência real no 

dia-a-dia das pessoas, mas com o incrível condão de as seduzir, como, por exemplo, 

uma área de lazer repleta de ambientes (que as pessoas quase nunca usam) e/ou um 

stand de vendas majestoso, com tratamento vip na hora da compra (buffet, bebidas, 

monitores para as crianças etc.), além da propaganda pura e simples, que vende um 

sonho muito diferente da realidade entregue. Como o empresário se pauta em atender o 

que seu cliente exige para comprar seu produto, ele seguirá a exigência do mercado. Se 

o mercado não exige qualidade na hora da compra, por que o empresário investiria em 

qualidade? Assim, pode-se concluir que, provavelmente, o principal responsável pela 

falta de qualidade, e consequentemente da implantação de SGQs, é o próprio 
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consumidor, que não exige (pois não sabe exigir) qualidade na hora de fechar o 

negócio.” 

 

5.1.1.2 – Resposta da questão 1: Auditor B 

 

 “A alta direção da empresa não possui o conhecimento suficiente sobre gestão 

empresarial e por isso acaba não priorizando a implantação do SGQ como uma 

ferramenta de gestão A motivação maior das empresas para implantar o sistema 

não é a melhoria de gestão proposta pela norma, e sim, atender uma necessidade 

comercial na concorrência com outras empresas do setor, ou, no caso de 

empresas do ramo da construção, adicionalmente, atender as exigências das 

instituições financeiras para ter acesso a linhas de financiamentos (SiAC/PBQP-

H). Obviamente, existe também a parcela de empresas que implantam o sistema 

de pensando exclusivamente na melhoria da gestão da empresa. Estimo que esse 

grupo de empresas represente no máximo 15% das empresas certificadas.” 

 

5.1.1.3 – Resposta da questão 1: Auditor C 

 

 “Atualmente no Brasil ninguém cobra a não ser alguns bancos referente à ser 

uma das exigências (PBQP-H) para liberação de financiamento. Neste caso a 

maioria das empresas implanta um SGQ muito superficial. Somente para 

obtenção do certificado;” 

 “Muitos empresários, diretores e gerentes não conhecem os resultados que 

poderiam ser obtidos a partir de uma competente implantação de SGQ. Não 

imaginam que na verdade é um investimento e não custo somente. Gera 

resultados e muitas vezes bem superiores aos custos envolvido, caso o SGQ seja 

implantado com bom senso, competência etc;” 
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 “Quando entendem a dificuldade, muitos empresários e/ou diretores sentem 

dificuldades em manter um bom SGQ por falta total de competência dos 

engenheiros de obra. Os profissionais estão saindo das Universidades sem a 

consciência do que significa a implantação séria de um bom SGQ;” 

 “Como quase todas as coisas sérias no Brasil isto foi banalizado. Não há 

seriedade nas gestões da maioria das empresas;” 

  “Não há disciplina por parte da equipe gestora. A disciplina não faz parte da 

cultura e nem do aprendizado dos profissionais brasileiros;” 

 “Um sistema de gestão para ser implantado, mantido e melhorado precisa de uma 

boa gestão. Os profissionais brasileiros (engenheiros) saem das Universidades 

totalmente incapazes em relação à competência em gestão.” 

 

5.1.1.4 – Resposta da questão 1: Auditor D 

 “Um primeiro motivo é a falta de exigência do mercado, a não ser alguns bancos que 

exigem como pré-requisito para liberação de financiamentos. Há também um grande 

desconhecimento por parte dos empresários do setor e também da equipe de 

funcionários da empresa, um total desconhecimento em relação aos ganhos que 

poderiam ser obtidos pela implantação de um SGQ na empresa;” 

 “Outro motivo é a incompetência de profissionais disponibilizados no mercado para 

fazer a gestão da implantação, manutenção e melhoria de um SGQ eficiente.” 

 

5.1.2 – Questão2: Brechas no processo de auditoria 

 

 A segunda pergunta do questionário era direcionada para a análise de brechas na 

auditoria que possibilitariam empresas com SGQ’s inadequados possuírem certificado. Ela foi 

elaborada da seguinte maneira: Existem brechas no processo de auditoria que permitem 

empresas com SGQ’s inadequados possuírem certificados? Em caso afirmativo, quais seriam 

essas brechas? 
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5.1.2.1 – Resposta da questão 2: Auditor A 

 

 “Existe uma brecha histórica que sempre foi tratada com desdém pelas 

certificadoras e, consequentemente, seus auditores, assim como pelos auditores 

internos. Refere-se ao requisito 7.2.1.c da ISO 9001:2008. As normas ISO 9000 

sempre mencionaram a obrigatoriedade de atendimento aos requisitos 

regulamentares e estatutários relacionados ao produto, o que, na Engenharia 

Civil, remete automaticamente ao atendimento compulsório aos regulamentos 

de órgãos oficias como INMETRO, Corpo de Bombeiros etc. e às normas 

técnicas (ex.: ABNT), conforme definido no inciso VIII do Art. 39 do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Há até pouco tempo havia a errada 

‘máxima’ de que SGQ não significa qualidade do produto. Esta ilação está 

errada. Possuir um SGQ significa que as empresas atendem aos requisitos do 

produto, inclusive aqueles definidos em regulamentos e normas. Com o advento 

da disseminação da norma de desempenho (ABNT NBR 15575) essa deficiência 

(das auditorias, não da norma!) ficou escancarada. Porém, em sua maioria, os 

auditores não são competentes ou exímios conhecedores de normas técnicas, o 

que os fazem se omitir em relação a questões técnicas associadas ao produto. 

Esta situação tem origem na formação dos profissionais, portanto, é uma falha 

das universidades e suas faculdades de engenharia civil, arquitetura, edificações 

etc. que não ensinam nem cobram de seus estudantes o estudo profundo de 

normas técnicas.” 

 

5.1.2.2 – Resposta da questão 2: Auditor B 

 

 “A principal brecha, e que afeta o resultado final do processo de auditoria, é a 

questão comercial. Hoje, na maioria das certificadoras, se os auditores 

começarem a cobrar a implantação do SGQ de acordo como exigido pela norma, 

ela vai perder clientes, com isso o Gerente Comercial vai solicitar, 
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implicitamente, que esses Auditores utilizem critérios de auditoria mais brandos. 

Desse modo, atualmente, a força maior nas certificadoras é o processo comercial 

e não o técnico, por isso os auditores se tornaram lenientes durante as avaliações, 

principalmente na auditoria inicial de certificação, abrindo a possibilidade de 

empresas com sistema de gestão ineficiente serem certificadas. As certificadoras 

que não se sujeitam a isso tipo de prática veem [sic] perdendo mercado.” 

 

5.1.2.3 – Resposta da questão 2: Auditor C 

 

 “Auditores incompetentes. Não conseguem perceber e comprovar a total “teatro” que a 

empresa elaborou na “montagem” da documentação com seus registros;” 

 “A metodologia para auditorias são falhas. Seria necessário ir mais a fundo. Seria 

necessário bem mais entrevistas e investigações. Seria necessário também haver novas 

auditorias em tempo bem menos curto uma da outra. Talvez de seis em seis meses por 

exemplo;” 

 “O tempo para uma auditoria é muito curto. Em um ou dois dias não dá para se auditar 

bem uma obra por exemplo. Muito menos “todas” as obras de uma empresa caso tenha 

duas ou três;” 

 “Seria necessário ir em todas as obras da empresa. E não em uma ou duas quando a 

empresa tem dez ou mais e muitas vezes omite simplesmente as outras obras ao auditor. 

Assim, se faz um teatro naquelas obras que serão alvo da auditoria que já é falha.” 

 

5.1.2.4 – Resposta da questão 2: Auditor D 

  

 “Sim, existem. A duração de uma auditoria é bem curta para que o auditor possa 

realmente verificar o SGQ. O auditor deveria ter tempo para verificar com muito mais 

rigor os processos, entrevistar as pessoas etc.” 
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 “Também, a duração da auditoria na empresa é pequena assim como a quantidade de 

obras (amostragem) da empresa deveria ser bem maior para impedir que elaboram [sic] 

um SGQ “montado” somente para uma ou duas obras.” 

 “Já me deparei com casos espantosos em que uma obra estava bem organizada e, durante 

a auditoria, ao descobrir a existência de outra obra da mesma empresa e indo lá encontrei 

o caos, totalmente vergonhoso.” 

 

5.1.3 – Questão 3: Dificuldades encontradas pelas empresas na implantação 

de SGQ 

 

 A terceira questão da primeira etapa do questionário dizia respeito às dificuldades 

encontradas pelas empresas na implantação e gestão dos SGQ. Ela foi elaborada da seguinte 

forma: Das empresas que você já auditou, quais foram as maiores dificuldades encontradas 

pelas empresas para implantar e garantir a qualidade do SGQ e sua melhoria contínua? 

 

 

5.1.3.1 – Resposta da questão 3: Auditor A 

 

 “Certamente, a fraquíssima formação técnica dos profissionais. Não sabem ler, 

escrever ou interpretar. Não foram formados para a ciência, para o estudo. Foram 

acostumados com o atalho, nunca com o caminho; preferem apostilas a livros, 

resumos a trabalhos científicos. Infelizmente, esta situação é validada por um 

corpo docente igualmente fraco, pois, igualmente mal formado, em sua maioria. 

É uma situação estrutural em nível nacional, de difícil solução.” 

 “Outra dificuldade certamente são os SGQ’s mal montados, por ‘pacotes 

prontos’ de consultorias incompetentes, que implantam sistemas paralelos às 

práticas correntes nas empresas que, em geral, nada têm a ver com suas reais 

possibilidades, competências e recursos, criando ‘elefantes brancos’. O foco dos 

SGQ’s é na documentação pura e simples e não na qualidade do produto.” 
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5.1.3.2 – Resposta da questão 3: Auditor B 

 

De forma geral, existem duas causas principais que impossibilitam as empresas 

a implantarem um bom sistema de gestão da qualidade (SGQ): 

 “Empresas não conseguem migrar de maneira satisfatória (quebrar o paradigma) 

do modelo de gestão tradicional, baseado em departamentos, para o novo modelo 

de gestão de processos, proposto a partir da norma ISO 9001:2000 e que se 

mantém até a versão atual (2015);” 

 “A mesma resposta da pergunta n. 1 (1º parágrafo): A alta direção da empresa 

não possui o conhecimento suficiente sobre gestão empresarial e por isso acaba 

não priorizando a implantação do SGQ como uma ferramenta de gestão. A 

motivação maior das empresas para implantar o sistema não é a melhoria de 

gestão proposta pela norma, e sim, atender uma necessidade comercial na 

concorrência com outras empresas do setor, ou, no caso de empresas do ramo da 

construção, adicionalmente, atender as exigências das instituições financeiras 

para ter acesso a linhas de financiamentos (SiAC/PBQP-H).” 

 

5.1.3.3 – Resposta da questão 3: Auditor C 

 

 “Falta total de interesse da alta direção (proprietários da empresa, diretores, 

gerentes e até dos engenheiros das obras);” 

 “O RD (responsável pela direção) na maioria das vezes totalmente incapaz, mal 

treinado e sem uma consciência do que seja um bom SGQ e quais resultados 

poderia se obter. Também, incompetentes em treinamento, liderança, disciplina 

etc;” 

 “Dificuldade em implantar e manter auditorias internas frequentes e sérias;” 



PROBLEMAS NA IMPLEMENTAÇÃO E AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO...         43 
 

 

CASTRO, F. C. G. de                                                                                                                                 Resultados 

 

 “Dificuldade em entender o que é uma Não Conformidade e uma Ação Corretiva 

e o poder desta ferramenta (Ação Corretiva).” 

 

5.1.3.4 – Resposta da questão 3: Auditor D 

 

 “Falta total de interesse da diretoria e dos chefes;” 

 “Desconhecimento do que é um SGQ e de quais resultados positivos possam ser 

colhidos.” 

 “Dificuldade em se encontrar pessoa competente para fazer a gestão da implantação, 

manutenção e melhoria do SGQ;” 

 “Obras sem planejamento. Tudo é feito no afogadilho, de maneira desorganizada, com 

atrasos, falta de segurança etc. Neste quadro é praticamente impossível desenvolver e 

implantar um SGQ. Melhorar, então, nem pensar;” 

 “Também, e isto é muito importante, grande parte das empresas contratam um consultor 

para ajuda-los [sic] a implantar o SGQ. Um belo dia o consultor termina seu contrato, 

sai e o SGQ vai para o buraco. Também, falta de bons consultores para explicarem, 

envolverem toda a empresa neste “espírito”. Muitos consultores não tem a menor 

vivência do mercado etc. Enfim, o Brasil não está preparado para isto.” 

 

 

5.1.4 – Questão 4: Melhorias no processo de auditoria 

 

 A quarta questão da primeira etapa do questionário pedia sugestões de melhoria no 

processo de auditoria. Ela foi elaborada da seguinte forma: Quais sugestões você faria para 

melhorar o processo de auditoria e garantir que os SGQ’s das empresas sejam eficazes? 

 

5.1.4.1 – Resposta da questão 4: Auditor A 
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 “Redistribuir os planos de auditoria, concentrando pelo menos 70% do tempo da 

auditoria na verificação do atendimento aos requisitos regulamentares 

relacionados com o produto, quais sejam, normas técnicas – prescritivas e de 

desempenho – ou regulamentação oficial, como certificação compulsória de 

produtos da construção civil (INMETRO – SBAC), programas setoriais da 

qualidade (PSQ – PBQP-H), normas técnicas do Corpo de Bombeiros etc.” 

 

5.1.4.2 – Resposta da questão 4: Auditor B 

 

 “A sugestão é que o INMETRO tenha condições técnicas e financeiras de 

aumentar o seu controle sobre as certificadoras, aumentando a quantidade de 

auditorias testemunhas (quando o Avaliador do INMETRO acompanha in loco 

o Auditor). Para que essa sugestão funcione, seria também necessário que os 

próprios critérios e as punições dos avaliadores do INMETRO sejam mais 

rígidos nessas auditorias testemunhas;” 

 “Já pensei em outras mudanças, tal como que a certificadora não seja escolhida 

pelo cliente, e sim pela distribuição pelo INMETRO das auditorias de maneira 

equilibrada entra as certificadoras. No entanto, acredito que os malefícios desse 

modelo seriam maiores que os seus benefícios, uma vez que o poder do 

INMETRO seria aumentado, propiciando risco da atuação da corrupção e da 

burocracia estatal.” 

 

5.1.4.3 – Resposta da questão 4: Auditor C 

 

 “Maior capacitação dos auditores. Há auditores sem a menor capacidade para o 

exercício desta tarefa. Deixam-se enganar pelas empresas e seus SGQ 

enganosos;” 

 “Maior seriedade por parte dos Organismos Certificadores;” 
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 “Maior tempo para auditar cada obra e auditar todas as obras da empresa ou uma 

quantidade bem mais expressiva;” 

 “Auditorias com espaço de tempo menor. De 6/6 meses por exemplo.” 

 

5.1.4.4 – Resposta da questão 4: Auditor D 

 

 “Aumentar o prazo de auditoria em cada obra;” 

 “Aumentar em muito a quantidade de obras a serem auditadas na empresa;” 

 “Melhorar em muito a capacitação e seriedade dos auditores que, em muitas vezes, se 

submetem ao “teatro” das empresas.” 

 

5.1.5 – Segunda etapa do questionário 

 

 A segunda etapa do questionário consistia em uma tabela, em que o entrevistado tinha 

a liberdade de indicar o nível de dificuldade encontrado pelas empresas em casa um dos doze 

módulos da gestão da qualidade na metodologia de Souza (1997). As respostas variavam de 1 

a 5, sendo: 

1 – Enorme dificuldade 

2 – Grande dificuldade 

3 – Dificuldade razoável 

4- Pouca dificuldade 

5 – Praticamente nenhuma dificuldade 
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5.1.5.1 – Auditor A 

 

Tabela 5.1 – Resposta do auditor A (segunda parte do questionário). 

Mod. Descrição 1 2 3 4 5 

1 RESPONSABILIDADE DA ALTA 

ADMINISTRAÇÃO 

x     

2 QUALIDADE COMO SATISFAÇÃO TOTAL DOS 

CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS 

x     

3 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA COM RELAÇÃO À 

QUALIDADE 

   x  

4 PLANO DE AÇÃO: SISTEMA DA QUALIDADE, 

TIMES DA QUALIDADE E CRONOGRAMA DE 

TRABALHO. 

x     

5 PADRONIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO DA 

QUALIDADE, CICLO PDCA E FERRAMENTAS DA 

QUALIDADE PARA ANÁLISE E MELHORIA DE 

PROCESSOS. 

x     

6 QUALIDADE NO PROJETO x     

7 QUALIDADE NA AQUISIÇÃO  x    

8 QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

x     

9 QUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA E MANUAL 

DO USUÁRIO 

x     

10 QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

x     

11 INDICADORES DE QUALIDADE E 

PRODUTIVIDADE 

x     

12 MANUAL DA QUALIDADE x     

Fonte: o autor 
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5.1.5.2 – Auditor B 

 

Tabela 5.2 – Resposta do auditor B (segunda parte do questionário). 

Mod. Descrição 1 2 3 4 5 

1 RESPONSABILIDADE DA ALTA 

ADMINISTRAÇÃO 

X     

2 QUALIDADE COMO SATISFAÇÃO TOTAL DOS 

CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS 

 X    

3 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA COM RELAÇÃO À 

QUALIDADE 

  X   

4 PLANO DE AÇÃO: SISTEMA DA QUALIDADE, 

TIMES DA QUALIDADE E CRONOGRAMA DE 

TRABALHO. 

 X    

5 PADRONIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO DA 

QUALIDADE, CICLO PDCA E FERRAMENTAS DA 

QUALIDADE PARA ANÁLISE E MELHORIA DE 

PROCESSOS. 

  X   

6 QUALIDADE NO PROJETO X     

7 QUALIDADE NA AQUISIÇÃO   X   

8 QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

 X    

9 QUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA E MANUAL 

DO USUÁRIO 

 X    

10 QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

  X   

11 INDICADORES DE QUALIDADE E 

PRODUTIVIDADE 

 X    

12 MANUAL DA QUALIDADE   X   

Fonte: o autor 
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5.1.5.3 – Auditor C 

 

Tabela 5.3 – Resposta do auditor C (segunda parte do questionário). 

Mod. Descrição 1 2 3 4 5 

1 RESPONSABILIDADE DA ALTA 

ADMINISTRAÇÃO 

X     

2 QUALIDADE COMO SATISFAÇÃO TOTAL DOS 

CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS 

X     

3 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA COM RELAÇÃO À 

QUALIDADE 

 X    

4 PLANO DE AÇÃO: SISTEMA DA QUALIDADE, 

TIMES DA QUALIDADE E CRONOGRAMA DE 

TRABALHO. 

X     

5 PADRONIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO DA 

QUALIDADE, CICLO PDCA E FERRAMENTAS DA 

QUALIDADE PARA ANÁLISE E MELHORIA DE 

PROCESSOS. 

X     

6 QUALIDADE NO PROJETO X     

7 QUALIDADE NA AQUISIÇÃO  X    

8 QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

 X    

9 QUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA E MANUAL 

DO USUÁRIO 

X     

10 QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

X     

11 INDICADORES DE QUALIDADE E 

PRODUTIVIDADE 

X     

12 MANUAL DA QUALIDADE  X    

Fonte: o autor 
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5.1.5.4 – Auditor D 

 

Tabela 5.4 - Resposta do auditor D (segunda parte do questionário). 

Mod. Descrição 1 2 3 4 5 

1 RESPONSABILIDADE DA ALTA 

ADMINISTRAÇÃO 

X     

2 QUALIDADE COMO SATISFAÇÃO TOTAL DOS 

CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS 

 X    

3 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA COM RELAÇÃO À 

QUALIDADE 

X     

4 PLANO DE AÇÃO: SISTEMA DA QUALIDADE, 

TIMES DA QUALIDADE E CRONOGRAMA DE 

TRABALHO. 

 X    

5 PADRONIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO DA 

QUALIDADE, CICLO PDCA E FERRAMENTAS DA 

QUALIDADE PARA ANÁLISE E MELHORIA DE 

PROCESSOS. 

 X    

6 QUALIDADE NO PROJETO X     

7 QUALIDADE NA AQUISIÇÃO  X    

8 QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

 X    

9 QUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA E MANUAL 

DO USUÁRIO 

 X    

10 QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

 X    

11 INDICADORES DE QUALIDADE E 

PRODUTIVIDADE 

X     

12 MANUAL DA QUALIDADE  X    

Fonte: o autor 
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5.2 – CONSTRUTORAS 

 

 Foram entrevistadas três construtoras de porte médio, identificadas por Construtora A, 

Construtora B e Construtora C. Todas as construtoras têm sede na cidade de Goiânia e região 

metropolitana, e possuem certificado há mais de 5 anos. 

 

5.2.1 – Questão 1: Motivos para implantação do SGQ 

 

 A questão 1 buscava obter dados sobre quais motivos levaram a empresa a implantar 

um SGQ, e foi formulada da seguinte forma: Quais motivos levaram a empresa a implantar 

um Sistema de Gestão da Qualidade? 

 

5.2.1.1 – Resposta da questão 1: Construtora A 

 

 Exigência de bancos que financiam prédios a serem construídos. 

 

5.2.1.2 – Resposta da questão 1: Construtora B 

 

 “Para obtenção de financiamento, para construção de prédios, os bancos exigem 

os certificados ISO 9001 e PBQP-H.” 

 

5.2.1.3 – Resposta da questão 1: Construtora C 
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 “Exigência do mercado, buscar ferramentas para melhorar a gestão da empresa e a 

certificação.” 

 

5.2.2 – Questão 2: Dificuldades de implementação 

 

 A questão 2 do questionário enviado para construtoras buscava levantar dados sobre as 

principais dificuldades encontradas pela empresa e os benefícios que puderam ser observados. 

A questão foi formulada da seguinte forma: Quais as principais dificuldades observadas na 

implantação do SGQ? Quais benefícios puderam ser observados? 

 

5.2.2.1 – Resposta da questão 2: Construtora A 

 

Dificuldades: 

 “Falta de comprometimento da equipe;” 

 “Falta de competência da equipe;” 

 “Dificuldades em entender a Norma ISO 9001 e os benefícios que poderiam ser tirados;” 

 “Falta total de disciplina da equipe em manter o combinado em relação aos 

procedimentos, verificações etc;” 

 “Falta de bons consultores na área.” 

Não foram citados benefícios. 

 

5.2.2.2 – Resposta da questão 2: CONSTRUTORA B 

 

Dificuldades: 

 “Consultorias falhas.” 
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 “Falta de organização e conhecimento por parte da equipe.” 

 “Muita burocracia e que não nos leva a nada em relação a bons resultados.” 

 

Não foram citados benefícios. 

 

5.2.2.3 – Resposta da questão 2: Construtora C 

 

Os benefícios foram:  

 “Melhoria na transferência interna de conhecimentos e no desenvolvimento de 

competências;” 

  “Melhoria da moral e da motivação da equipe, já que todos entendem o porquê de suas 

atividades;” 

 “Redução dos custos com qualidade (evitando retrabalho e reclamações);” 

 “Aumento da competitividade;” 

 “Aumento na satisfação dos clientes;” 

 “Aumento na rentabilidade e Padronização dos processos.” 

 

Não foram citadas dificuldades. 

 

5.2.3 – Questão 3: Críticas ao processo de auditoria 

 

 A questão 3 procurava obter críticas e sugestões sobre o processo de auditoria, e foi 

formulada da seguinte forma: Quais críticas ou sugestões poderiam ser feitas sobre o processo 

de auditoria? 

 

5.2.3.1 – Resposta da questão 3:  construtora A 
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 “A auditoria é feita rapidamente. Isto permite à empresa apresentar um “aparente” SGQ 

e no final a certificação e fornecida.” 

 “Também, os Organismos Certificadores aceitam o número de obras indicados. Eles 

não fazem uma pesquisa para verificar quantas obras realmente a empresa possui.” 

 

5.2.3.2 – Resposta da questão 3: Construtora B 

 

 “Os auditores deveriam ficar mais tempo na empresa e irem em todas as obras. 

Deveriam também auditar “a fundo” os itens que são mais importantes para a 

Construção Civil em relação aos resultados que poderiam ser obtidos. Por exemplo: 

itens relacionados com a Verificação dos Serviços, Não Conformidades e Ações 

Corretivas, controle de materiais, auditorias internas e mais alguns outros.” 

 

5.2.3.3 – Resposta da questão 3: Construtora C 

 

 “Auditoria interna e externa são terceirizadas na empresa, ambas precisam ter mais 

clarezas nas interpretações dos requisitos normativos.” 

 

 

5.2.4 – Questão 4: Fatores determinantes para a falta de motivação 

 

 A questão 4 do questionário enviado para construtoras buscava levantar dados sobre os 

motivos para a falta de motivação, buscando identificar os motivos para a resistência por parte 

das construtoras em implantar um SGQ. A questão foi formulada da seguinte forma: Existe, 

na sua percepção, uma resistência das construtoras em implantar SGQ’s? Quais motivos 

poderiam gerar essa resistência? 

 

5.2.4.1 – Resposta da questão 4: Construtora A 
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 “Falta de conhecimento, por parte da diretoria e dos gestores da empresa, dos benefícios 

que poderiam ser alcançados pela implantação de um bom e adequado SGQ.” 

 

5.2.4.2 – Resposta da questão 4: Construtora B 

 

 “A resistência é enorme por parte dos engenheiros, mestres e restante. Eles não sabem 

o que significa um SGQ e a importância. Saem das faculdades (de todas) sem nenhum 

conhecimento. Não sabem o que é, por exemplo, uma Ação Corretiva. Ninguém sabe. 

Ignorância total. Também, os engenheiros que saem das universidades (de todas) são 

completamente despreparados em relação à gestão, comunicação, disciplina, liderança 

etc. As faculdades, infelizmente, não estão formando gestores. Nos parece que há uma 

coleção de blá, blá, blá e soltam no mercado profissionais completamente incapazes. 

Esta é a grande verdade. E, aí, esses mesmos profissionais vão se tornar um dia os 

empresários, diretores, gerentes, de hoje.” 

 

5.2.4.3 – Resposta da questão 4:  Construtora C 

 

 “Sim. As construtoras ainda tem uma resistência para implantar SGQ e os motivos são 

as mudanças dentro da organização, o aumento de custos da gestão da qualidade, 

adaptação à norma na fase inicial de implementação e certificação, a falta de tempo dos 

colaboradores, a falta de recursos humanos e materiais e a falta de envolvimento da 

gestão de topo.” 

 

5.2.5 – Segunda etapa do questionário 

 

 Assim como o questionário enviado para os auditores entrevistados, a segunda etapa do 

questionário enviado para as construtoras consistia em uma tabela, em que o entrevistado tinha 

a liberdade de indicar o nível de dificuldade encontrado pelas empresas em casa um dos doze 
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módulos da gestão da qualidade na metodologia de Souza (1997). As respostas variavam de 1 

a 5, sendo: 

 

1 – Enorme dificuldade 

2 – Grande dificuldade 

3 – Dificuldade razoável 

4- Pouca dificuldade 

5 – Praticamente nenhuma dificuldade 

 

5.2.5.1 – Construtora A 

 

Tabela 5.5 - Resposta da construtora A (segunda parte do questionário). 

Mod. Descrição 1 2 3 4 5 

1 RESPONSABILIDADE DA ALTA 

ADMINISTRAÇÃO 

 X    

2 QUALIDADE COMO SATISFAÇÃO TOTAL DOS 

CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS 

  X   

3 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA COM RELAÇÃO À 

QUALIDADE 

 X    

4 PLANO DE AÇÃO: SISTEMA DA QUALIDADE, 

TIMES DA QUALIDADE E CRONOGRAMA DE 

TRABALHO. 

 X    

5 PADRONIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO DA 

QUALIDADE, CICLO PDCA E FERRAMENTAS DA 

QUALIDADE PARA ANÁLISE E MELHORIA DE 

PROCESSOS. 

 X    

6 QUALIDADE NO PROJETO  X    

7 QUALIDADE NA AQUISIÇÃO   X   

8 QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

  X   

9 QUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA E MANUAL 

DO USUÁRIO 

   X  
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10 QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

   X  

11 INDICADORES DE QUALIDADE E 

PRODUTIVIDADE 

 X    

12 MANUAL DA QUALIDADE    X  

Fonte: o autor 

 

5.2.5.2 – Construtora B 

 

Tabela 5.6 - Resposta da construtora B (segunda parte do questionário). 

Mod. Descrição 1 2 3 4 5 

1 RESPONSABILIDADE DA ALTA 

ADMINISTRAÇÃO 

  X   

2 QUALIDADE COMO SATISFAÇÃO TOTAL DOS 

CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS 

 X    

3 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA COM RELAÇÃO À 

QUALIDADE 

  X   

4 PLANO DE AÇÃO: SISTEMA DA QUALIDADE, 

TIMES DA QUALIDADE E CRONOGRAMA DE 

TRABALHO. 

  X   

5 PADRONIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO DA 

QUALIDADE, CICLO PDCA E FERRAMENTAS DA 

QUALIDADE PARA ANÁLISE E MELHORIA DE 

PROCESSOS. 

 X    

6 QUALIDADE NO PROJETO  X    

7 QUALIDADE NA AQUISIÇÃO  X    

8 QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

  X   

9 QUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA E MANUAL 

DO USUÁRIO 

  X   

10 QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

   X  

11 INDICADORES DE QUALIDADE E 

PRODUTIVIDADE 

X     
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12 MANUAL DA QUALIDADE    X  

Fonte: o autor 

 

5.2.5.3 – Construtora C 

 

Tabela 5.7 - Resposta da construtora C (segunda parte do questionário). 

Mod. Descrição 1 2 3 4 5 

1 RESPONSABILIDADE DA ALTA 

ADMINISTRAÇÃO 

  X   

2 QUALIDADE COMO SATISFAÇÃO TOTAL DOS 

CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS 

  X   

3 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA COM RELAÇÃO À 

QUALIDADE 

  X   

4 PLANO DE AÇÃO: SISTEMA DA QUALIDADE, 

TIMES DA QUALIDADE E CRONOGRAMA DE 

TRABALHO. 

  X   

5 PADRONIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO DA 

QUALIDADE, CICLO PDCA E FERRAMENTAS DA 

QUALIDADE PARA ANÁLISE E MELHORIA DE 

PROCESSOS. 

 X    

6 QUALIDADE NO PROJETO   X   

7 QUALIDADE NA AQUISIÇÃO    X  

8 QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

  X   

9 QUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA E MANUAL 

DO USUÁRIO 

   X  

10 QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

   X  

11 INDICADORES DE QUALIDADE E 

PRODUTIVIDADE 

  X   

12 MANUAL DA QUALIDADE     X 

Fonte: o autor 
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6 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.1 – ANÁLISE DA PRIMEIRA ETAPA DO QUESTIONÁRIO 

 

 Baseado nas respostas obtidas, é possível afirmar que uma das principais razões para a 

falta de interesse das empresas em criar e gerir o SGQ é a má formação da administração. Falta 

à alta direção das empresas conhecimento sobre gestão empresarial, e acabam não utilizando o 

SGQ como ferramenta de gestão. Essa má formação faz o empresariado brasileiro, em geral, 

priorizar as soluções de curto prazo e de resultados tangíveis e imediatos. A má formação dos 

engenheiros também é citada como uma das maiores dificuldades encontradas para implantar e 

gerir o SGQ, pois a maioria das faculdades e universidades de engenharia civil, arquitetura e 

edificações não cobram de forma satisfatória o estudo profundo de normas técnicas. Os 

auditores, em sua maioria, também não possuem o conhecimento exigido das normas, o que 

gera omissão em relação a questões técnicas. As empresas de consultoria, igualmente 

despreparadas para lidar com os problemas do sistema, apresentam como prática corrente a 

criação de SGQ’s por “pacotes prontos”, que não levam em consideração a realidade da 

empresa, fazendo com que o sistema gere custos, mas que dificilmente irá gerar seus benefícios. 

O próprio cliente, não sabendo como exigir qualidade na hora da compra, acaba não o exigindo, 

tornando a qualidade do produto um fraco argumento de venda. O produto final da construção 

civil, ou seja, a obra finalizada, muitas vezes só apresentará patologias visíveis vários anos após 

a realização da compra, o que dificulta a inspeção do cliente e diminui o interesse pela 

qualidade, pois o cliente não consegue visualizar e identificar as falhas. É possível concluir, 

portanto, que o problema da criação e gestão de SGQ’s está diretamente ligada à falta de 

conhecimento de todas as partes envolvidas, em todas as camadas do processo.  

 Outro fator importante é o custo de implantação do SGQ. Por significar um custo 

permanente, o empresariado evita sua implantação se não for convencido de que seus benefícios 

existem e que justificam seu custo. A justificativa, na maioria dos casos, acaba sendo atender 

as exigências das instituições financeiras para obter o acesso à linhas de financiamento, o que 

torna o foco do SGQ a documentação exigida, no lugar da qualidade final do produto. Pode-se 

considerar que existe uma necessidade comercial entre algumas empresas de possuir 

certificado, mas esse certificado não implica qualidade real do produto.  
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 Existe também uma questão comercial no processo de certificação: as construtoras 

possuem autonomia para escolher a empresa certificadora, o que gera interesse das empresas 

certificadoras em satisfazer seus clientes. Com isso, empresas que exigem a implantação 

conforme exigido em norma correm o risco de perder clientes. Isso gera uma pressão da parte 

comercial da empresa certificadora de realizar auditorias mais brandas, o que possibilita 

construtoras com SGQ’s inadequados possuírem certificados.  

 A tabela 6.1 indica os problemas citados por cada auditor, destacando os problemas que 

mais se repetem nas respostas obtidas. Todos os auditores citaram a falta de exigência dos 

clientes com a qualidade das obras, tornando o SGQ um fraco argumento de vendas. Todos os 

auditores e construtoras também citaram o despreparo dos gestores como um dos principais 

problemas encontrados. 

 

Tabela 6.1 - Tabela resumo – Primeira etapa do questionário 

Descrição do Problema Auditor 

A 

Auditor 

B 

Auditor 

C 

Auditor 

D 

Const. 

A 

Const. 

B 

Const. 

C 

Argumentos pró-SGQ são 

subjetivos 

x       

Custos fixos de 

implementação  

x      x 

Concorrência com outros 

investimentos 

x       

Fraco argumento de 

venda  

x x x x    

Pressão comercial em 

empresas certificadoras 

 x      

Tempo de auditoria curto   x x x x  

Amostra de obras 

auditadas pequena 

  x x x   

Despreparo dos gestores x x x x x x x 

Despreparo de auditores x  x    x 

Despreparo de 

engenheiros de obra 

x  x x  x  
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Desinteresse da alta 

administração 

  x x   x 

Fonte: o autor 

 

6.2 – DIFICULDADES ENCONTRADAS PELAS EMPRESAS POR 

MÓDULO 

 

 A segunda parte do questionário buscava identificar os módulos da implantação do SGQ 

que geram maior dificuldade entre as construtoras. Analisando as respostas obtidas de forma 

geral, é possível constatar uma diferença entre a percepção do problema entre auditores e 

construtoras. As respostas obtidas dos auditores apontam para uma dificuldade maior 

encontrada nas construtoras de implantar Sistemas de Gestão da Qualidade, enquanto as 

respostas obtidas das construtoras apontam para uma dificuldade, em geral, menor. Parte disso 

pode ser atribuído às características de cada ator: os auditores, que têm como função identificar 

as falhas e não-conformidades encontradas na obra, apresentariam opiniões mais críticas do que 

as construtoras. A Tabela 6.2 apresenta um resumo dos resultados obtidos: 

 

Tabela 6.2 – Tabela resumo – Segunda Etapa do questionário 

Módulo Auditores Construtoras 

A B C D Média A B C Média 

1 1 1 1 1 1 2 3 3 2,67 

2 1 2 1 2 1,5 3 2 3 2,67 

3 4 3 2 1 2,5 2 3 3 2,67 

4 1 2 1 2 1,5 2 3 3 2,67 

5 1 3 1 2 1,75 2 2 2 2 

6 1 1 1 1 1 2 2 3 2,33 

7 2 3 2 2 2,25 3 2 4 3 

8 1 2 2 2 1,75 3 3 3 3 

9 1 2 2 2 1,75 4 3 4 3,67 

10 1 3 2 2 2 4 4 4 4 

11 1 2 1 1 1,25 2 1 3 2 
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12 1 3 4 2 2,5 4 4 5 4,33 

Media Total auditores 1,73 Média Total construtoras 2,92 

Fonte: o autor 

  

 Analisando as respostas obtidas pela tabela enviada para auditores, os módulos com nota 

mais baixa foram o módulo 1, relativo à Responsabilidade da Alta Administração, em que todos 

os auditores deram nota 1, reforçando a informação de que a falta de interesse da alta 

administração em implementar sistemas de gestão da qualidade é um das principais dificuldades 

encontradas. O módulo 6, relativo a Qualidade no Projeto, também obteve nota mínima de todos 

os auditores entrevistados, evidenciando a falta de conhecimento técnico citado nas respostas 

da primeira parte do questionário. 

 Nas respostas obtidas pela tabela enviada para construtoras, as notas mais baixas foram 

o módulo 5 e o módulo 11. As médias mais altas foram para os módulos 10 e 12. Estes 

resultados reforçam muitas das respostas obtidas na primeira parte do questionário, indicando 

dificuldades referentes aos módulos relacionados às ferramentas de gestão, como o módulo 5 e 

módulo 11. 

 Entretanto, existem algumas discrepâncias entre as médias das respostas obtidas das 

construtoras e das respostas dos auditores. Analisando as respostas obtidas dos auditores, a 

média das notas foi de 1,73. As médias das notas enviadas pelas construtoras foi de 2,92. A 

diferença de 1,19 indica que os auditores apresentam uma visão mais crítica sobre a situação 

dos SGQ’s nas construtoras do que as próprias construtoras.  

 

6.3 – SUGESTÕES DE MELHORIA DO PROCESSO 

 

 Entre as sugestões de melhoria, pode-se destacar o aumento do controle do INMETRO 

sobre as empresas certificadoras. Seria necessário aumentar sua capacidade técnica e financeira, 

aumentando as auditorias testemunhas (quando o avaliador do INMETRO acompanha o auditor 

in loco), e tornando os critérios e punições nas auditorias mais rígidos.  

 Outra sugestão seria retirar das construtoras a escolha da empresa certificadora. A 

escolha seria realizada pelo INMETRO, de forma a equilibrar os clientes entre as certificadoras, 

eliminando a pressão comercial de realizar auditorias mais brandas. Há, porém, riscos 
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associados a esta solução. O aumento no poder do INMETRO aumentaria o risco de corrupção 

e a burocracia estatal.  

 O tempo entre auditorias, que hoje é feita anualmente, também é citado como um fator 

negativo. Muitas obras acabam reduzindo a atenção ao SGQ quando não há a expectativa de 

auditoria iminente, ajustando a documentação e o canteiro de obras nos meses anteriores à 

auditoria e diminuindo a eficácia do sistema. A redução deste período, com a realização de 

auditorias a cada seis meses, impediria que houvesse tempo suficiente entre auditorias para a 

construtora relaxar o controle do SGQ e conseguir atualizar a documentação e o canteiro de 

obras nos últimos meses antes da próxima auditoria. 

 Além do período entre auditorias, o tempo disponível de auditoria também é apontado 

como uma dificuldade. O processo de auditoria poderia se tornar mais eficiente se permitisse 

ao auditor aprofundar sua análise, através de uma metodologia que disponibilizasse mais tempo 

de auditoria e aumentasse o número de obras auditadas, em casos de empresas com muitas 

obras. 

 

 



 
 

CASTRO, F. C. G. de                                                                                                                            

7 - CONCLUSÃO 

 

 A implementação de sistemas de gestão da qualidade no Brasil apresenta uma série de 

dificuldades. Existem problemas no processo de auditoria, que não disponibiliza tempo 

necessário para uma análise aprofundada da obra auditada.  O sistema de auditoria também é 

organizado de tal forma que acaba criando uma pressão comercial dentro das empresas 

certificadoras, atuando no sentido de diminuir o rigor das auditorias e gerando uma conivência 

com sistemas de gestão da qualidade inadequados, que muitas vezes acabam mesmo assim 

recebendo a certificação da qualidade.  

 Muitos dos problemas encontrados, no entanto, são consequências do despreparo dos 

engenheiros, auditores, consultores e membros da alta administração das construtoras. As 

ferramentas de gestão fornecidas pelo SGQ acabam não sendo vistas nem utilizadas como tal, 

e todo o sistema acaba se tornando um custo fixo, que não gera os resultados observados em 

Sistemas de Gestão da Qualidade adequados.  

 Os compradores, que definem parte dos requisitos a serem considerados na implantação 

do SGQ, em geral não se interessam por qualidade, e isso se deve por características da própria 

engenharia civil, como o período relativamente longo para poder-se observar flechas, trincas, e 

outros aspectos visíveis da má qualidade da obra, assim como a consciência da ineficiência do 

processo de certificação e a falta de conhecimento que poderia facilitar a identificação de falhas 

na hora da compra. 

 Entre as empresas certificadas, portanto, o SGQ é visto como ineficiente pela 

administração de grande parte das construtoras, que não dão a devida atenção ao sistema, 

limitando-se à documentação e aspectos minimamente necessários para obter o certificado. Isso 

faz com que as obras não atendam os requisitos do SGQ, pelo fato do SGQ não ter sido 

implantado com seriedade. É gerado assim um ciclo vicioso onde a imagem de ineficiência do 

SGQ é perpetuada.  
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ANEXO A – NBR ISO 9001:2008 

 

 A norma ABNT NBR ISO 9001:2008, chamada Sistemas de Gestão da Qualidade – 

Requisitos, é dividida em 8 itens: escopo; referência normativa; termos e definições; sistema de 

gestão da qualidade; responsabilidade da direção; gestão de recursos; realização do produto; 

medição, análise e melhoria.  

 

A.1 – REQUISITOS 

 

 No item 7.2.1 da norma ISO 9001:2008, chamado Determinação de requisitos 

relacionados com o produto, é solicitado da organização a identificação de todos os requisitos 

do produto ou serviço antes de fechar qualquer acordo, seja ele comercial ou não. Os requisitos 

são separados em: 

 

 Requisitos declarados pelo cliente: solicitações expressas verbalmente ou descritas no 

pedido do contrato. Exemplos desse tipo de requisito: tipo de produto, quantidade, prazo 

de entrega e forma de entrega; 

 

 Requisitos de pós-venda: consiste na garantia, garantia estendida, seguro, revisão e 

orientações de uso. Normalmente são ofertadas pela organização, mas podem fazer parte 

dos requisitos declarados pelo cliente; 

 

 

 Requisitos não-declarados: Muitas características do produto não são explicitadas pelo 

cliente, mas são de grande importância para seu uso, como o processo de expedição, 

manuseio de embalagem de produtos. São requisitos implícitos para a realização do 

produto; 
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 Requisitos adicionais: qualquer requisito além dos requisitos básicos que seja 

identificado pelo fabricante ou fornecedor; 

 

 

 Requisitos estatutários e regulamentares: requisitos impostos por força de lei ou regidos 

em norma aceita pelo fabricante ou prestador de serviço. 

 

A.2 – ESCOPO 

 

 A norma especifica requisitos para qualquer organização que: 

a) Necessita demonstrar sua capacidade para fornecer produtos que atendam de forma 

consistente aos requisitos do cliente e requisitos estatutários e regulamentares 

aplicáveis; 

 

b) Pretende melhorar a satisfação do cliente por meio da aplicação eficaz do sistema, 

incluindo processos para melhoria contínua do sistema, e assegurar a conformidade com 

os requisitos do cliente e os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. 

 

O sistema serve, portanto, para empresas que pretendem melhorar a satisfação dos clientes 

(internos e externos) através da análise sistemática e contínua dos requisitos identificados e da 

melhor forma de atendê-los. 

 

A.3 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

 Segundo a norma, a organização deve estabelecer, documentar, implementar e manter 

um sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente a sua eficácia. A organização 

deve: 
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a) Determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua 

aplicação por toda a organização; 

 

b) Determinar a sequência e interação desses processos; 

 

c) Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle 

desses processos sejam eficazes; 

 

d) Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a 

operação e o monitoramento desses processos; 

 

e) Monitorar, medir onde aplicável e analisar esses processos;  

 

f) Implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria 

contínua desses processos. 

 

A norma ainda especifica que no caso de terceirização de algum processo que afete a 

conformidade do produto, cabe à organização o controle do processo. Isso porque 

normalmente o item de saída de algum processo é item de entrada para outros processos, 

tornando-os interdependentes. 

 

A.4 – REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO 

 

A documentação do SGQ deve incluir: 

 

a)  Declarações documentadas de uma política da qualidade e dos objetivos da qualidade; 

 

b) Um manual da qualidade; 

 

c) Procedimentos documentados e registros requeridos pela Norma; 
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d) Documentos, incluindo registros, determinados pela organização como necessários para 

assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes de seus processos. 

 

A documentação irá variar consideravelmente dependendo da natureza da empresa, seu 

porte, a complexidade de seus processos e a competência do pessoal disponível. Um único 

documento pode cobrir o requisito para um ou mais procedimentos. 

O manual da qualidade deve incluir o escopo do SGQ, incluindo detalhes e justificativas 

para quaisquer exclusões. Deve incluir também os procedimentos documentados estabelecidos 

para o SGQ, além de descrever a interação entre os processos do SGQ. 

 

A.5 – CONTROLE DE DOCUMENTOS 

 

A norma ainda estabelece o controle dos documentos do sistema. Deve ser estabelecido um 

procedimento documentado para definir os controles necessários para: 

a) Aprovar documentos quanto à sua adequação, antes da sua emissão; 

 

b) Analisar criticamente e atualizar, quando necessário, e reaprovar documentos; 

 

c) Assegurar que as alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam 

identificadas; 

 

d) Assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos 

locais de uso; 

 

e) Assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis; 

 

f) Assegurar que documentos de origem externa determinados pela organização como 

necessários ao planejamento e operação do sistema de gestão da qualidade sejam 

identificados e que sua distribuição seja controlada; 
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g) Evitar o uso não pretendido de documentos obsoletos e aplicar identificação adequada 

nos casos em que eles forem retidos por qualquer propósito. 

 

A.6  – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 

 

 A norma estabelece que a alta direção deve fornecer evidência do seu comprometimento 

com o desenvolvimento e implementação do SGQ e com sua melhoria contínua, comunicando 

à organização sobre a importância de atender aos requisitos do cliente, bem como aos requisitos 

estatutários e regulamentares. A alta direção deve ainda estabelecer a política da qualidade, 

assegurando que os objetivos da qualidade estejam estabelecidos, e ainda conduzir as análises 

críticas, além de assegurar a disponibilidade dos recursos. Todas essas ações fazem parte do 

comprometimento da direção com o SGQ.  

 Deve ser assegurado que os requisitos do cliente sejam determinados e atendidos, 

demonstrando um foco na satisfação do cliente. A alta direção tem ainda o papel de planejar o 

SGQ, garantir sua integridade diante de mudanças e assegurar que as responsabilidades e 

autoridade sejam definidas e comunicadas em toda a organização. 

 A norma estabelece que deve ser indicado um membro da administração para ser o 

representante da direção, com autoridade e responsabilidade para assegurar que os processos 

sejam estabelecidos, implementados e mantidos. O representante da direção deve relatar à alta 

direção o desempenho do SGQ e as necessidades de melhoria, além de assegurar a 

conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização e estabelecer os processos 

de comunicação apropriados. 

 Todos esses aspectos implicam a necessidade de análise crítica da direção. A direção 

deve analisar as entradas para a análise, como resultados de auditoria, realimentação de cliente 

e desempenho de processos, tanto quanto as saídas, como melhoria da eficácia do SGQ , 

melhorias no produto e necessidade de recursos. 

 

A.7 – GESTÃO DE RECURSOS 
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A gestão de recursos é dividida na norma em gestão de recursos humanos, infraestrutura 

e ambiente de trabalho.  

Na gestão de recursos humanos é necessário que a organização determine a competência 

das pessoas que executam trabalhos que afetem a conformidade com os requisitos do produto, 

aplicando treinamentos e outras decisões quando aplicáveis, e assegurando que os funcionários 

estejam conscientes da importância de suas atividades e como atingir os objetivos da qualidade. 

A infraestrutura inclui os edifícios, instalações, equipamentos de processo (material e 

equipamentos, programas de computador) e serviços de apoio (transporte, comunicação, 

informação). A norma ainda estabelece que a organização deve determinar e gerenciar o 

ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade com os requisitos de produtos. 

 

A.8 – REALIZAÇÃO DO PRODUTO 

 

 A norma separa o item relativo à realização do produto em: 

 

a) Planejamento da realização do produto: a organização deve planejar e desenvolver os 

processos necessários para a realização do produto, de forma consistente com os 

requisitos de outros processos do SGQ; 

 

b) Processos relacionados a clientes: a organização deve determinar os requisitos a serem 

atendidos, incluindo nesta etapa não apenas os requisitos especificados pelo cliente e 

requisitos estatutários e regulamentares, mas também os requisitos não declarados pelo 

cliente e quaisquer requisitos adicionais que possam ser considerados. A organização 

deve também fazer a análise crítica dos requisitos relacionados ao produto antes de 

assumir o compromisso de fornecer o produto para o cliente, além de determinar e 

implementar providências eficazes para se comunicar com o cliente em relação a 

informações sobre o produto e realimentação do cliente, incluindo suas reclamações; 
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c) Projeto e desenvolvimento: a organização deve planejar e controlar o projeto e 

desenvolvimento do produto, determinando seus estágios Utiliza das entradas e saídas 

de projeto e desenvolvimento para fazer uma análise crítica, identificando problemas e 

propondo ações corretivas; 

 

d) Aquisição: a organização deve assegurar que o produto adquirido está conforme com os 

requisitos especificados de aquisição. As informações de aquisição devem descrever os 

requisitos para aprovação de produto ou procedimento e requisitos para qualificação de 

pessoal. A organização deve ainda estabelecer e implementar a inspeção necessária para 

garantir o atendimento aos requisitos, declarando nas informações de aquisição as 

providências de verificação e o método de liberação do produto; 

 

e) Produção e prestação de serviço: a organização deve realizar a produção e a prestação 

de serviço sob condições controladas, disponibilizando informações sobre as 

características do produto e instruções de trabalho; uso de equipamento adequado; 

disponibilidade de equipamentos para monitoramento e medição; e implementação de 

atividades de liberação, entrega e pós-entrega do produto. A organização deve validar 

os processos de produção e prestação de serviço, corrigindo saídas, além de identificar 

os produtos e sua situação de acordo com os requisitos de monitoramento e medição. A 

norma ainda cita o cuidado que se deve ter com a propriedade do cliente, dando à 

organização a função de identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade e 

informar ao cliente imediatamente sobre qualquer dano que tenha sido causado; 

 

f) Controle de equipamento de monitoramento e medição: a organização deve determinar 

o monitoramento e a medição a serem realizados e o equipamento de monitoramento e 

medição necessários para fornecer evidências da conformidade do produto com os 

requisitos determinados, calibrando e reajustando os equipamentos em intervalos 

especificados ou antes do uso. 

 

A.9 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 
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 A organização deve planejar e implementar o monitoramento e a medição de 

informações relativas à percepção do cliente sobre se a organização atendeu aos requisitos do 

cliente. A norma também prevê a realização de auditorias internas para checar a conformidade 

do SGQ. Todos esses dados devem ser usados para realização da análise crítica do sistema, 

identificando ações corretivas e preventivas, realimentando o sistema com informações que 

permitem a melhoria contínua do SGQ. 


