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M. C. Caetano, P. V. M. Franco 

RESUMO 

Na indústria da construção civil, diante de uma situação de maior competição de mercado, é 

necessário que novas formas de produzir sejam estudadas e implementadas. Ultimamente, 

muitas empresas buscam programas de melhoria a fim de alcançarem melhores desempenhos. 

Entre as iniciativas mais freqüentes no setor, destaca-se a implementação de sistemas de 

gestão da qualidade, visando às certificações ISO 9001 (International Organization for 

Standardization) e PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat). 

Através de um estudo empírico numa empresa goiana de construção junto aos departamentos 

de serviços pós-obra e numa de suas obras que encontrava-se perto da data de entrega foram 

analisados defeitos desde o período de execução dos serviços até a realização do checklist 

final e dados de assistências técnicas realizadas por ela num período de dois anos. A análise 

dos dados utilizou ferramentas tradicionais do controle da qualidade para melhor ordenação 

dos dados e construção de propostas de melhorias. Entre as principais conclusões desta 

pesquisa observou-se a importância da participação e da conscientização dos funcionários a 

respeito do sistema de gestão de qualidade e do maior controle dos processos visando a uma 

minimização das falhas num futuro pós-obras. 

 

Palavras-Chave: Sistema de Gestão da Qualidade. PDCA. Ferramentas de Controle da 

Qualidade. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Este capítulo aborda a introdução do estudo proposto, justificativa, objetivos e a 

metodologia do trabalho. 

1.1.  INTRODUÇÃO AO TEMA 

Analisando o mercado hoje, pode-se perceber que muitos produtos oferecem uma 

garantia de qualidade que muitas vezes vai além da expectativa dos clientes. As empresas, ao 

longo dos anos, vivenciaram uma evolução do conceito de qualidade e, desde então, 

perceberam que bens e serviços de melhor qualidade podem proporcionar-lhes uma vantagem 

competitiva, reduzir seus custos com retrabalhos, devoluções e insatisfação dos clientes. 

Qualidade e produtividade são fatores importantes para que empresas se firmem 

no mercado, porém, essas características começaram a ser aplicadas e monitoradas no setor da 

construção civil há pouco tempo em comparação aos setores de produção industrial. 

A exigência de novos padrões de organização fez com que os processos 

passassem por transformações em busca da organização e controle. 

Segundo Bucar (2007), o processo, independente da sua complexidade ou do 

produto ou serviço final gerado, requer uma atenção no que tange o controle, para que se 

cumpra o planejamento que vem desde a idéia da concepção do produto. Se faz necessária 

uma forma de controlar para que o produto final atenda às especificações para as quais foi 

concebido e para que não se perca insumos na fabricação que impliquem em prejuízo. 

Para minimizar as falhas de produto e processo, várias empresas buscam a 

obtenção de certificações de seus sistemas de gestão de modo a comprovar que as mesmas 

seguem critérios de planejamento e controle exigidos pelos órgãos certificadores. 

No setor da construção, a busca pela certificação de sistemas de gestão da 

qualidade está relacionada com a criação do PBQP-H, Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat, programa certificador de qualidade cujas ações encontram-se 

direcionadas para a cadeia produtiva do setor da construção civil. 
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Ainda que atualmente verifica-se um crescente número de empresas que buscam 

tais certificações, o mercado ainda aponta falhas relativas à qualidade dos produtos acabados. 

No caso da construção civil, uma evidência destas falhas pode ser vista nos bancos de dados 

de assistências técnicas de empresas construtoras, em especial no que se refere a edificações 

residenciais, incluindo as empresas já certificadas quanto ao seu sistema de gestão da 

qualidade. 

Desperdícios, refugos e unidades defeituosas geradas pelos processos passam a 

ser admitidas, principalmente quando a obra não se encontra sincronizada com seu 

planejamento. O planejamento é a primeira etapa do Ciclo PDCA - Plan-Do-Check-Act, 

método que fortemente se aplica a um sistema de gestão da qualidade permitindo o 

gerenciamento dos processos estabelecidos e executados, além dos seus resultados. 

Quando o PDCA torna-se de fato um método aplicado aos processos produtivos, a 

geração de falhas é minimizada, permitindo à empresa um melhor atendimento à satisfação de 

seus clientes, demonstrando desta forma que a certificação é uma conseqüência de um 

processo de conscientização de todos os seus agentes envolvidos.  

1.2. JUSTIFICATIVA 

 Nas organizações, a busca pela melhoria de processos e métodos de forma a 

aprimorar a qualidade dos seus produtos finais é vital para que possa conquistar novos 

clientes e ser referência dentro do mercado. 

 Processos suscetíveis a retrabalhos, refugos e desperdícios trazem prejuízos 

que vão além do financeiro, podendo trazer uma desqualificação do nome da empresa em 

meio ao mercado, desmotivação dos trabalhadores envolvidos nas atividades da organização e 

insatisfação do cliente. 

 Os Sistemas de Gestão da Qualidade são introduzidos nas empresas com o 

objetivo de diminuir esses problemas e diminuir suas conseqüências negativas. O processo de 

planejar, realizar as atividades, verificar os serviços finais e agir de acordo com o exigido pela 

situação são imprescindíveis para o bom andamento das atividades realizadas. 

 Porém, mesmo em empresas com um SGQ certificado ainda existe defeitos nos 

produtos finais, trazendo insatisfação dos clientes que compram tais produtos e gastos 
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demasiados para as correções que serão feitas após o produto acabado. Tratando de 

construção civil, retrabalhos realizados após o produto pronto acarretam grandes transtornos 

para o cliente que precisa esperar, para empresa que precisa gastar, muitas vezes, não só para 

realizar o retrabalho específico, mas também para refazer o que foi desmanchado para 

solucionar o problema indicado. 

 É por ser um assunto de extrema importância para qualquer empresa, que o 

presente trabalho propõe-se a realizar uma análise a respeito do tema. 

1.3.  OBJETIVOS 

Seguem os objetivos do presente trabalho. 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar falhas relativas à qualidade de processos construtivos de uma empresa 

construtora localizada na cidade de Goiânia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analisar dados de fichas de verificação de serviços, check lists de entregas 

de obras e dados de assistências técnicas.  

 Utilizar ferramentas tradicionais do controle da qualidade para organizar 

os dados e levantar as principais causas para os problemas tratados. 

 Identificar as possíveis causas para os principais problemas identificados e 

propor ações de melhoria. 

1.4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa tem caráter exploratório e se configura como um estudo de caso. Para 

a análise das falhas relativas à qualidade de processos construtivos, três fontes de dados foram 

buscadas: banco de dados da assistência técnica da empresa, dados das fichas de verificação 

relativas à execução dos serviços realizados na obra do estudo de caso e dados do check list da 

etapa de entrega da edificação do caso estudado. 
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Os dados da assistência técnica foram coletados a partir de um banco de dados 

que a empresa estudada possui de todas as suas obras já entregues. Esta primeira análise 

permitiu a identificação dos serviços mais freqüentes em termos de manutenção e reparos. 

A partir desta primeira análise, uma obra da empresa estudada foi escolhida para 

que os dados relativos às fichas de verificações e do check list de entrega da edificação 

fossem coletados, considerando os serviços apontados como mais freqüentes na primeira 

análise.  

Algumas ferramentas de controle foram utilizadas para a análise dos dados como 

o Diagrama de Pareto para priorização dos serviços a serem estudados e o Histograma para a 

análise comparativa das três fontes de dados coletados. Diagramas de causa e efeito e 

brainstorming também foram utilizados para analisar as possíveis causas das falhas dos 

serviços escolhidos e conduzir uma análise final. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo tem por finalidade apontar os principais itens relacionados a um 

sistema de gestão da qualidade e sua implantação, tais como a abordagem de processo e a 

importância do envolvimento dos recursos humanos, a partir dos quais se garante a eficácia do 

método PDCA, Plan-Do-Check-Act nas atividades realizadas por uma empresa. 

2.1.  INTRODUÇÃO 

Na atual conjuntura do mercado, as empresas construtoras precisam aprimorar-se, 

continuamente, a fim de garantirem vantagens em meio a tanta competitividade. A gestão da 

qualidade tem auxiliado no maior controle e racionalização dos processos. Além disso, 

estimula uma melhoria contínua dos serviços e funcionários da empresa, aumentando 

também, a satisfação dos clientes. 

Segundo Rossato (1996), qualidade é hoje uma palavra muito difundida nas 

empresas, mas deixada em segundo plano em muitas situações. Ao mesmo tempo, existe 

pouco entendimento do que ela vem a ser.  

A definição da qualidade possui uma diversidade de interpretações, dadas por 

diversos autores, que procuram apresentá-la numa versão mais simples e assimilável a todos 

os níveis das organizações. Percebe-se que qualidade é aquilo que está relacionado com o 

usuário, que satisfaz as necessidades dos clientes, ou seja, o produto deve estar de acordo com 

suas expectativas, e conforme suas especificações.  

Essa definição não se aplica somente nas organizações comerciais. É usada para 

qualquer tipo de empresa e até mesmo para indivíduos. É tão abrangente o termo qualidade, 

que envolve não apenas as pessoas, mas também as funções, equipamentos, processos, 

fornecedores, distribuidores, clientes, entre outros, incluindo todos os aspectos de um produto, 

desde o desenvolvimento do projeto, recebimento de matéria-prima, produção, entrega e 

serviço pré e pós-vendas e tudo o que diz respeito ao consumidor. 
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 "Qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto 

de qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para o 

consumidor." (ISHIKAWA, 1993, p.43 apud BUCAR, 2007). 

 "Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do 

cliente". (DEMING, 1993, p.56 apud ROSSATO, 1996). 

 "Qualidade é ausência de deficiências"(JURAN, 1992, p.9 apud BUCAR 

2007). 

As empresas ao longo dos anos vivenciaram o desenvolvimento deste conceito. 

Hoje elas têm consciência de que bens e serviços de alta qualidade podem dar-lhes uma 

vantagem competitiva, pois diminuem os custos com retrabalhos, refugos e devoluções que 

gerariam insatisfação dos clientes. Portanto, a qualidade não pode ser tratada apenas como um 

diferencial, mas como uma exigência do mercado. 

Porém, as barreiras culturais ainda atrapalham muito na implantação da qualidade 

dentro das empresas. Um importante passo é a implantação de um SGQ (Sistema de Gestão 

da Qualidade) que deve partir, hierarquicamente, de cima para baixo, ou seja, a intenção de 

melhorar os produtos, controlar os processos, incentivar sempre uma melhoria contínua deve 

ser proposta pela alta cúpula da empresa e difundida gradativamente para os outros setores. 

2.2.  A IMPLANTAÇÃO DE UM SGQ 

A gestão da qualidade é um processo que tem características próprias e que exige 

vários agentes para viabilizá-la. Há um conjunto de técnicos (chamados, muitas vezes, de 

gerentes da qualidade) que parecem ser os agentes principais do processo, porém, a 

abrangência do SGQ não pode ficar restrita a poucos funcionários da empresa. Ela deve 

abranger todos os setores e ser uma filosofia para todos os funcionários. 

Segundo a ABNT ISO 9001:2008, convém que a adoção de um sistema de gestão 

da qualidade seja uma decisão estratégica de uma organização. 

O projeto e a implementação de um sistema de gestão da qualidade de uma 

organização são influenciados por: 
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 seu ambiente organizacional, mudanças neste ambiente e os riscos associados 

com este ambiente; 

 suas necessidades que se alteram; 

 seus objetivos particulares; 

 os produtos fornecidos; 

 os processos utilizados; 

 seu porte e estrutura organizacional. 

2.2.1 Abordagem de processo 

Segundo a NBR ISO 9001:2008, a empresa deve promover uma abordagem de 

processo que leve em conta o cliente e todos os seus requisitos. 

Para uma organização funcionar de maneira eficaz, ela tem que determinar e 

gerenciar diversas atividades interligadas. Uma atividade ou conjunto de atividades que usa 

recursos e que é gerenciada de forma a possibilitar a transformação de entradas em saídas 

pode ser considerada um processo. Freqüentemente a saída de um processo é a entrada para o 

processo seguinte. 

A aplicação de um sistema de processos em uma organização, junto com a 

identificação, interações desses processos e sua gestão para produzir o resultado desejado, 

pode ser referenciada como a abordagem de processo. 

Uma vantagem da abordagem de processo é o controle contínuo que ela permite 

sobre a ligação entre os processos individuais dentro do sistema de processos, bem como sua 

combinação e interação. 

Quando usada em um sistema de gestão da qualidade, esta abordagem enfatiza a 

importância: 

 do entendimento e atendimento dos requisitos, 

 da necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado, 

 da obtenção de resultados de desempenho e eficácia de processo, 

 da melhoria contínua de processos baseada em medições objetivas. 



17 
Análise de falhas relativas à qualidade em processos construtivos de uma empresa construtora goiana 

 

M. C. Caetano, P. V. M. Franco 

Um SGQ baseado numa abordagem de processo garante a visualização das 

interligações existentes entre os processos da empresa e os requisitos do cliente. Uma 

importante metodologia a se aplicar é a Plan-Do-Check-Act, mais conhecida como ciclo 

PDCA ou ciclo de Demming (Figura 2.1), que permite gerenciar os processos estabelecidos e 

executados na empresa, além de seus resultados. Segue abaixo, resumidamente, a descrição 

deste modelo. 

 Plan (planejar): estabelecer os objetivos e processos necessários para gerar 

resultados de acordo com os requisitos do cliente e com as políticas da 

organização. 

 Do (fazer): implementar os processos. 

 Check (checar): monitorar e medir processos e produtos em relação às 

políticas, aos objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados. 

 Act (agir): executar ações para promover continuamente a melhoria do 

desempenho do processo. 

 

Figura 2.1 – Ciclo PDCA 

2.2.2 Requisitos gerais para a implantação do SGQ 

Os sistemas de Gestão da Qualidade envolvem normas, métodos e procedimentos. 

As normas incluem a política global da organização, suas diretrizes de funcionamento e as 

regras específicas, aplicáveis aos recursos da organização em situações definidas. 
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Para a Gestão da Qualidade, o conjunto de normas básicas de operação é definido 

pela política de qualidade da organização. Em muitos casos, a Gestão da Qualidade restringe-

se ao processo de implementação dessa política. 

Os métodos referem-se ao modo como são operados os recursos gerais da 

organização, para que sejam atingidos os objetivos propostos. A concepção e a aplicação dos 

métodos são sempre reguladas pelas normas; o direcionamento de suas atividades é definido 

pelos objetivos propostos. Percebe-se, então, que nos termos de objetivos globais, quanto 

setoriais, a política de funcionamento da empresa e sua forma usual de atuação, o nível de 

envolvimento dos diversos recursos e como a empresa opera e para onde se move. 

Esse aspecto é essencial para a Gestão de Qualidade. De fato, como a qualidade 

abrange elementos de cultura da organização, é fundamental que a definição dos métodos de 

operação considere a realidade dos recursos da mesma.  

 

No que se refere, por exemplo, aos recursos humanos, observe-se o exemplo 

das empresas japonesas, que definem métodos de trabalho com base em procedimentos 

consolidados no piso de fábrica. Só a partir dessa consolidação, que envolve, por exemplo, 

conhecimento, adesão e motivação, é que os métodos são oficializados. Cria-se, assim, um 

movimento de baixo para cima, que solidifica a qualidade a partir da base e não a torna 

apenas mais uma imposição da empresa (PALADINI, 2008, p.135). 

 

Por fim, utiliza-se o conceito de procedimento de um sistema para definir as 

operações necessárias para a aplicação efetiva de métodos, atendidas as regras que se inserem 

no contexto em que essas operações são desenvolvidas, ou seja, coloca-se num documento as 

atitudes a serem tomadas para a realização das atividades a que eles se referem. 

Segundo Paladini (2008), o conceito tradicional de Gestão da Qualidade sempre 

envolve duas áreas básicas de atuação – uma no âmbito global e outra no âmbito operacional. 

No âmbito global, cabe à Gestão da Qualidade colaborar decisivamente no esforço 

da alta administração da empresa em definir as políticas da qualidade da organização; no 

âmbito operacional, cabe à Gestão da Qualidade desenvolver, implantar e avaliar programas 

da qualidade. A Gestão da Qualidade pode ser conceituada, portanto, de forma sintética, como 

o processo de definição, implantação e avaliação de políticas de qualidade.  

2.2.2.1 Condições iniciais 
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A empresa que deseja implantar um sistema de Gestão da Qualidade deve, em 

primeiro lugar, realizar um diagnóstico da situação em que se encontra. A partir daí é 

necessário definir os princípios da qualidade. A definição de uma Política da Qualidade é 

imprescindível para a evolução do sistema e deve ser definida pela alta direção. “[...] não é 

possível estruturar o processo de Gestão da Qualidade sem que seja definida, conhecida e bem 

entendida a política que a organização adotará em relação à qualidade” (PALADINI, 2008). 

2.2.2.2 Política da Qualidade  

Segundo Paladini (2008), o nível em que se define a política da qualidade é 

sempre o da alta administração, já que essa política reflete os objetivos e normas de 

funcionamento de toda a organização. Ela definirá as formas de atuação no mercado, o nível 

de tecnologia no processo produtivo, o grau de qualificação da mão-de-obra, etc. Isso envolve 

decisões que cabem aos setores operacionais da empresa. 

Constitui ação básica da política da qualidade definir cada um dos elementos a 

seguir: 

 estratégias de atuação da empresa no mercado; 

 recursos, ou formas de operação, da empresa; 

 nível de prioridade para investimentos e valor associado a cada um deles; 

 suporte tecnológico a ser transferido ao processo produtivo, em termos de 

gestão, habilitação do pessoal, equipamentos, materiais, operações, 

informações ou ambiente de trabalho; 

 formas e níveis de intensidade de envolvimento da mão-de-obra, além de 

métodos de alocação, formação ou qualificação do pessoal. 

A política de qualidade envolve decisões fundamentais para o funcionamento da 

empresa. Em geral, essas decisões referem-se: 

 à utilização da qualidade como estratégia de administração, e não como um 

conjunto de técnicas específicas da avaliação de produtos e processos; 

 à prioridade à qualidade nas decisões da empresa, independentemente do 

momento; 
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 a um conjunto de normas, métodos e procedimentos devidamente 

formalizados, cujo acesso deve ser garantido a todos; 

 à prioridade aos recursos, às situações e aos pontos mais críticos da empresa 

em relação à produção da qualidade; 

 à definição de uma noção abrangente de perda, incluindo os desperdícios e a 

inadequação do produto ao uso; 

 à introdução da qualidade como um hábito, um procedimento usual e rotineiro 

e que também seja prioritário em qualquer situação. 

Portanto, a política da qualidade deve ser objetiva e bem compreendida, além 

disso, é necessário dar ênfase aos recursos humanos da empresa e conscientizá-los em relação 

a tal política, fazer com que ela seja difundida em todos os setores (PALADINI, 2008). A 

Tabela 2.1 apresenta um resumo dos princípios da política da qualidade e sua relação com os 

aspectos conceituais da qualidade. 

Tabela 2.1. Política de Qualidade. Fonte: Paladini, 2008 

Justificativa Princípio da política da qualidade 

A qualidade é um fenômeno dinâmico. 

Deve sempre alterar-se na direção de melhorias 

contínuas. 

A qualidade é um processo evolutivo. 

A qualidade depende de mudanças na forma de pensar, 

nas prioridades e nos valores. 

Não é um processo abrupto, rápido. 

A qualidade é obtida a partir de ações cada 

vez mais amplas e efetivas. 

A qualidade depende de todos os esforços. 

Ninguém pode omitir-se. 

A qualidade envolve a todos. De cada um 

esperam-se resultados que devem ser bem 

definidos e conhecidos. 

Não se produzem melhoras significativas de forma 

intuitiva, em um processo de ensaio e erro. 

A qualidade requer base técnica e exige 

competência de quem se propõe produzi-la. 

Não se pode excluir nada nem ninguém no esforço pela 

qualidade. 
A ação pela qualidade é abrangente. 

É necessário o efetivo envolvimento de todos os 

recursos da organização para produzir qualidade. 

A ação pela qualidade é participativa. 

Não há forma de excluir quem quer que seja do esforço 

pela melhoria contínua. Não há justificativas para 

omissões ou envolvimentos “parciais”. 

A ação pela qualidade é compulsória. 

A sobrevivência da empresa depende de seu 

direcionamento para o mercado. 

O cliente é a razão de ser da empresa. 

 

2.2.2.3 O gerente da qualidade 
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Segundo Paladini (2008), no processo de gestão existe um elemento básico: o 

agente de decisão, ou seja, aquele que define as metas da qualidade e as formas de envolver os 

recursos da empresa no esforço de atingi-las. Esse agente pode ser um grupo de pessoas, uma 

área técnica da empresa ou uma pessoa. Dessa forma se define o agente da qualidade ou o 

representante da direção, mais conhecido como RD. 

O item 5.5.2 do PBQP-H Referencial Normativo Nível “A” do SiAC (o Sistema 

de Certificação de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil ) estabelece que a 

direção da empresa deve indicar um membro da empresa construtora que, independente de 

outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para: 

a) assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade 

sejam estabelecidos de maneira evolutiva, implementados e mantidos; 

b) assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda 

a empresa; 

c) relatar à direção da empresa o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade 

e qualquer necessidade de melhoria. 

O perfil de um RD abrange três grupos de características básicas: as 

características comuns, as desejáveis e as necessárias. 

São características comuns: liderança, oportunidade de motivação, controle de 

informação, dinamismo e planejamento. 

São características desejáveis: visão horizontal da empresa e conhecimento do 

produto e do processo. 

São características necessárias: relacionamento humano, capacidade de interação e 

capacidade de compreensão do mercado. 

Sendo assim, o papel básico do RD é estimular nos funcionários da empresa o 

desejo de produzir com qualidade, sem deixar de lado todas as características inerentes a um 

gestor. 

2.2.2.4 Recursos humanos  
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Em termos de qualidade, os recursos humanos são os agentes de transformação 

dentro das organizações, são eles que mudam efetivamente o modo de produzir dentro da 

empresa. Portanto, são os que merecem maior enfoque no processo de implantação de um 

sistema de qualidade. 

Segundo Paladini (2008), é o recurso de mais difícil compreensão, porque envolve 

aspectos subjetivos, diferentes capacidades de aprendizado e motivação, é um recurso que 

possui vontade própria e capacidade de análise crítica, e é um dos que exigem maior 

envolvimento no processo de integração, pois o seu engajamento depende de muitas variáveis. 

Porém, deve-se salientar que é o recurso capaz de oferecer as mais altas taxas de retorno, pois 

consegue estabelecer maneiras mais produtivas de se realizar determinadas atividades, tem 

condições de determinar as formas mais eficazes de direcionar seu trabalho, pode prever 

situações relacionadas a seu serviço e é capaz de ser criativo e desenvolver-se dentro da 

organização. 

Assim, no processo de implementação de um SGQ, deve-se garantir investimentos 

no envolvimento dos funcionários da organização no que diz respeito à filosofia da qualidade. 

E nesse processo de conscientização é necessário destacar a importância dos objetivos a se 

alcançar, do ambiente de trabalho e dos recursos que serão utilizados e seu desenvolvimento 

se opera por quatro ações: alterações de postura e de estrutura, treinamento, motivação e 

relações de reciprocidade. 

“Todo o processo começa na definição dos objetivos a serem alcançados, ou seja, 

Política da Qualidade” (PALADINI, 2008); a partir daí deve-se determinar o que deverá ser 

feito para garantir o envolvimento dos funcionários. Em geral, deve-se fazer que o objetivo 

alcançar a qualidade seja comum a todos. Definidos os objetivos, deve-se destinar os recursos 

necessários para que as ações necessárias para alcançá-los possam se realizar. Por fim, a 

estruturação de um ambiente adequado ao envolvimento das pessoas depende da interação das 

pessoas entre si e da interação pessoa-organização, pois essa interação cria um contexto de 

forte impacto motivacional, aumento do espírito de equipe e maior preocupação em relação a 

conforto ambiental, segurança no trabalho e outros fatores que beneficiam os trabalhadores 

dentro da empresa. 

Segundo Paladini (2008), as ações a serem tomadas em relação aos recursos 

humanos não podem ser somente baseadas em palestras, orientações, estudos de norma e 
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outras atividades de cunho mais teórico. Os funcionários precisam participar do processo para 

darem credibilidade ao SGQ. É necessária uma mudança de postura na atuação dos gerentes e 

da alta administração, ou seja, o gerente precisa participar de reuniões dos grupos de trabalho, 

ouvir mais as pessoas (e falar menos), discutir idéias com os funcionários, ter maior 

organização (se possível com a adoção de programas como o 5S); no geral, muda-se a postura 

em relação aos erros, não se procura necessariamente um culpado, mas procura-se saber por 

que a falha ocorreu. Além disso, impactos maiores ocorrem se houver mudanças estruturais 

tais como mudanças na remuneração, implementando salários relativos ao desempenho, 

regras mais definidas para promoções, planos de carreira dentro da organização, programas 

formais de sugestões, incentivo à formação de grupos para discussão de problemas, entre 

outras atitudes que valorizem o funcionário e o faça sentir importante e parte essencial da 

empresa. 

Deve-se, também, investir em treinamentos, pois são instrumentos de 

envolvimento quando ministrados de forma correta. Segundo Paladini (2008), o treinamento 

deve ser uma resposta ao interesse que os funcionários manifestaram sobre uma questão, ou 

seja, o treinamento não deve ser imposto, mas um desejo dos funcionários. Assim, o gerente 

deve saber induzir, de forma sutil, o interesse nos funcionários, fazendo com que a idéia do 

aprendizado parta deles e não seja somente uma imposição da administração. 

Portanto, a motivação é um fator determinante do envolvimento dos recursos 

humanos na implantação e manutenção do SGQ. Sabe-se que a motivação não é transferível, 

sendo assim, necessário criar condições que faça o funcionário a se interessar pelo processo 

da qualidade. 

 A motivação decorre da participação, de incentivos promocionais e de obstáculos 

a superar, ou seja, deve-se fazer a busca pela qualidade tarefa de todos na empresa através de 

campanhas motivacionais como slogans, cartazes, entre outros, mostrando que todo 

empregado tem uma contribuição útil a fazer e, dessa forma, motivar as pessoas a transporem 

obstáculos, superarem-se. Dessa maneira, quando o funcionário vê melhorias que o 

beneficiam diretamente, pode-se esperar seu empenho na busca do resultado esperado pela 

organização.  

2.2.2.5 Cultura da empresa e certificação 
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Há discussões a respeito dos elementos mais relevantes para a efetiva implantação 

e manutenção de programas de qualidade nas organizações. Segundo Paladini (2008), há 

correntes que defendem a normalização dos procedimentos como chave para o sucesso do 

programa, outras pregam a otimização de recursos, reengenharia, estatística, entre outros. 

“A qualidade depende, fundamentalmente, do quanto a organização 

(representada pela alta administração) e seus integrantes (representados por seus 

funcionários) consideram a qualidade como algo relevante.” (Paladini, 2008 p.170) 

 

Assim, deve-se observar que o sentido do SGQ não é somente receber uma 

certificação, a busca pela qualidade deve ser parte intrínseca da organização, deve estar 

presente no dia-a-dia dos funcionários e ser um aspecto relevante em toda atividade realizada 

em nome da empresa, assim, com esse tipo de filosofia, a certificação é somente uma 

consequência. 

A certificação é somente a comprovação por algum órgão certificador externo à 

empresa de que o SGQ implementado na organização satisfaz aos requisitos do sistema 

escolhido, tais como ISO 9001 ou PBQP-H. Na certificação, o auditor do órgão certificador 

analisa os documentos, atividades realizadas na organização e a adequação à Política da 

Qualidade definida, ou seja, o auditor verifica se a empresa está cumprindo o que se 

comprometeu a fazer e se os aspectos relativos à qualidade foram difundidos entre os 

funcionários. 

2.3.  MANUTENÇÃO DO SGQ 

Após a certificação, os processos relacionados à qualidade não podem ser 

deixados de lado, pois um dos princípios presentes nas Políticas da Qualidade é a melhoria 

contínua, ou seja, a melhoria dos processos e da empresa é um objetivo almejado pela 

organização e que deve ser constantemente implementado. 

Para tanto, existem alguns mecanismos destinados ao controle dos processos de 

acordo com o ciclo PDCA. As chamadas ferramentas da qualidade utilizam-se de dados para 

avaliar o desempenho do SGQ e do índice de defeitos e retrabalhos existentes no decorrer dos 

processos produtivos. A partir dos resultados obtidos com essas ferramentas, pode-se avaliar a 

eficácia do SGQ: se está havendo desperdícios, se os processos avaliados estão controlados, 

conformes, ou evoluindo de acordo com o esperado. 
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2.4.  SISTEMA DA GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÂO  

O Governo Federal criou no ano 2000 o Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade da Construção Habitacional, chamado PBQP-H (YAZIGI, 2008). O PBQP-H é 

normalizado pelo Sistema de Certificação de Empresas de Serviços e Obras da Construção 

Civil, denominado SiAC, válido para empresas que atuam no subsetor de edificações. 

O SiAC possui caráter evolutivo, estabelecendo níveis de qualificação 

progressivos, segundo os quais os sistemas de gestão da qualidade das empresas construtoras 

são avaliados e classificados.  

Segundo Yazigi (2008), o SiAC tem como objetivo estabelecer o referencial 

técnico básico do sistema de qualificação evolutiva adequado às características específicas das 

construtoras atuantes no subsetor de edifícios, e se baseia nos seguintes princípios: 

 Referencial da norma ISO 9001; 

 Caráter evolutivo: o referencial estabelece níveis de qualificação progressivos, 

segundo os quais os sistemas de gestão de qualidade das empresas são 

avaliados e classificados. Isso visa induzir e dar às organizações o tempo 

necessário para a implantação evolutiva de seu sistema de qualidade; 

 Caráter pró-ativo, visando à criação de um ambiente de suporte que oriente o 

melhor possível as empresas, no sentido que estas obtenham o nível de 

qualificação almejado; 

 Caráter nacional: o sistema é único e se aplica a todos os tipos de contratantes e 

a totalidade das obras de edifícios, em todo o Brasil; o que varia são os prazos 

de exigência dos contratantes; 

 Flexibilidade: o sistema baseia-se em requisitos que possibilitam a adequação 

ao sistema de organizações de diferentes regiões, que utilizem diferentes 

tecnologias e que atuem na construção de edifícios; 

 Transparência; 

 Independência; 

 Caráter público: o SiAC não tem fins lucrativos. 
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O SiAC estabelece alguns requisitos a serem cumpridos por aqueles que se 

comprometem a implantar um sistema de gestão da qualidade. Segundo o PBQP-H (2000), 

para implantar um Sistema de Gestão da Qualidade, a empresa construtora deve atender a 

requisitos gerais, como:  

 realização de um diagnóstico da situação da empresa ; 

 definição clara dos subsetores e tipos de obras abrangidos pelo SGQ; 

 estabelecimento de listas de serviços e materiais controlados. 

Além dos requisitos gerais, a empresa construtora deve atender a requisitos de 

documentação, como estabelecer um Manual da Qualidade, controlar documentos e controlar 

registros. Deve, também, haver comprometimento da direção da empresa, foco na satisfação 

do cliente, definição de uma política da qualidade, planejamento do sistema SGQ, 

estabelecimento de objetivos da qualidade, definição de um representante da direção, 

realização de análises críticas do SGQ pela direção, gestão de recursos, planejamento das 

obras, controle sobre produtos e serviços adquiridos, além de medição, monitoramento e 

análise de dados relativos à obra e ao Sistema de Qualidade. 

2.5.  FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

Segundo Oliveira (1995 apud Saran 2007) “A qualidade não pode estar separada 

das ferramentas estatísticas e lógicas básicas usadas no controle, melhoria e planejamento da 

qualidade. Essas ferramentas foram largamente difundidas, porque fazem com que o 

envolvimento no controle de qualidade seja através de seus dados, compreensão da razão dos 

problemas, e determinação de soluções. 

Em um Sistema de Gestão da Qualidade, além da implantação de políticas, 

realização de treinamentos e reuniões de conscientização, é muito importante que se analise 

dados, ou seja, para que se coloque o ciclo PDCA em prática, é preciso coletar dados e 

analisá-los a fim de saber se o sistema está realmente funcionando. É nesse contexto que as 

ferramentas da qualidade entram em cena. 

Os objetivos das ferramentas da qualidade são: 

 Facilitar a visualização e entendimento dos problemas; 
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 Sintetizar o conhecimento e as conclusões; 

 Desenvolver a criatividade; 

 Permitir o conhecimento do processo; 

 Fornecer elementos para o monitoramento dos processos. 

Entre as ferramentas tradicionais do controle da qualidade, podem ser citadas: 

 Folha de Verificação 

 Diagrama de Pareto 

 Histograma 

 Diagrama de Causa e Efeito 

 Fluxograma 

 Brainstorming  

2.5.1 Folhas de Verificação 

As Folhas de Verificação são formulários planejados para serem preenchidos de 

forma fácil e concisa e utilizados nas coletas de dados. Elas podem ser utilizadas na 

verificação do processo de produção, no recebimento de materiais ou serviços e para análises 

de índices de retrabalhos. 

Quando se quer coletar dados de amostras de produção, utiliza-se as FVs para 

anotar-se o desenvolvimento do processo, a partir dos dados coletados produz-se histogramas 

e analisa-se seu comportamento, verificando se a atividade está se comportando de acordo 

com o esperado ou se há alguma diferença (caso haja, deve-se procurar saber o porquê) entre 

o planejado e o executado. 

Além da coleta de dados sobre a produção, as FVs também podem ser elaboradas 

para se analisar a conformidade dos materiais que serão recebidos para a realização das 

atividades dentro da organização. Com elas pode-se verificar se os produtos recebidos estão 

de acordo com as especificações técnicas, dentro de suas datas de vencimento, se estão de 

acordo com as exigências da empresa e se não existe algum defeito ou item não-conforme. A 

Figura 2.2 apresenta um exemplo de ficha de verificação. 
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Figura 2.2 – Ficha de Verificação de Material. Fonte: BRANDSTETTER (2008) 

Pode-se usar as Folhas de Verificação para as seguintes atividades: 

 Tornar os dados fáceis de serem obtidos e de utilizados;  

 Apresentar os dados de uma forma mais organizada; 

 Verificar a distribuição do processo de produção; 

 Verificar itens defeituosos, saber o tipo de defeito e sua porcentagem; 

 Fornecer dados para a verificação das causas dos defeitos;  

 Obter dados da amostra da produção; 

 Determinar o turno, dia, hora, mês e ano, período em que ocorre o problema; 

 Servir de base de informação para várias ferramentas, tais como: diagrama de 

Pareto, histograma, etc. 

2.5.2 Diagrama de Pareto 

Segundo Karatsu e Ikeda (1985 apud Rossato 1996), “é um diagrama que 

apresenta os itens e a classe na ordem dos números de ocorrências, apresentando a soma total 

acumulada”, ou seja, o diagrama de Pareto dá o número de itens apresentados em cada classe 

e, também, o somatório dos itens de todas as classe. Dessa forma, pode-se analisar qual o peso 



29 
Análise de falhas relativas à qualidade em processos construtivos de uma empresa construtora goiana 

 

M. C. Caetano, P. V. M. Franco 

que cada classe possui dentro do processo analisado. Ele é representado por barras dispostas 

em ordem decrescente, cada barra representa uma causa, exibindo a contribuição de cada uma 

em relação à total. 

O diagrama de Pareto fornece uma relação entre o todo e a influência das classes 

analisadas neste todo. Dessa forma, o diagrama auxilia na determinação dos itens mais 

importantes ou recorrentes dentro do processo analisado, possibilitando uma maior agilidade 

na implementação de ações preventivas ou corretivas para garantir o bom andamento das 

atividades realizadas. 

Para elaborar-se um diagrama de Pareto deve-se: 

 Decidir o que vai ser analisado, o tipo de problema; 

 selecionar o método e o período para coletar os dados. Coletar os dados de 

acordo com sua causa e assunto.  

 estabelecer um período de tempo para coletar dados, tais como: horas, dias, 

semanas, meses, etc; 

 reunir os dados dentro de cada categoria; 

 traçar dois eixos, um vertical e um horizontal de mesmo comprimento. No eixo 

vertical da direita, fazer uma escala de 0% a 100%, e na esquerda uma escala 

de 0% até o valor total. No eixo horizontal fazer uma escala de acordo com o 

número de itens.  

 Listar as categorias em ordem decrescente de freqüência da esquerda para a 

direita. Os itens de menos importância podem ser colocados dentro de uma 

categoria outros que é colocada na última barra à direita do eixo.  

 Calcular a freqüência relativa e a acumulada para cada categoria, sendo que a 

acumulada será mostrada em uma curva descrita acima das barras de itens.  

A Figura 2.3 apresenta um exemplo de diagrama de Pareto. 



30 
Análise de falhas relativas à qualidade em processos construtivos de uma empresa construtora goiana 

 

M. C. Caetano, P. V. M. Franco 

 

Figura 2.3 – Diagrama de Pareto 

2.5.3 Histograma 

Segundo Rosales (1994 apud Rossato, 1996), "é uma ferramenta que nos 

possibilita conhecer as características de um processo ou um lote de produto permitindo uma 

visão geral da variação de um conjunto de dados.", ou seja, ele descreve como as frequências 

com que os processos e as formas de distribuição dos dados variam no geral. 

O histograma pode ser utilizado para analisar diversas atividades, tais como:  

 verificar o número de produtos não-conforme;  

 determinar a dispersão dos valores de desvios nos processos; 

 para analisar se o índice de produtividade do processo encontra-se dentro do 

padrão esperado; 

 analisar número de retrabalhos dentro de uma determinada atividade. 

Para se construir um histograma, precisa-se determinar o que vai ser avaliado, se é 

índice de produtividade de algum serviço ou número de retrabalhos de alguma atividade; 

coletar os dados, um número grande, se possível, para ter-se a real representação do processo; 

ao analisar-se algum tipo de índice deve-se prosseguir da seguinte forma: determinar a 

amplitude, determinar o número de classes do histograma, determinar o intervalo de cada 

classe, determinar o limite da classe, determinar a média de cada classe, determinar a 

frequência de cada classe, desenhar o histograma. Se apenas o número de retrabalho ou de 

produtos produzidos for analisado, deve-se anotar as atividades analisadas como classes e 

atribuir-lhes seus respectivos números já no desenho do histograma, sem necessidade de se 

encontrar intervalo ou amplitude, etc. As Figuras 2.4 e 2.5 apresentam exemplos de 

histogramas. 
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Figura 2.4 – Histograma para variável contínua 

 

Figura 2.5 – Histograma para variável discreta 

2.5.4 Diagrama de Causa e Efeito 

Segundo Oliveira (1995 apud Rossato, 1996), é uma representação gráfica que 

permite a organização das informações possibilitando a identificação das possíveis causas de 

um determinado problema ou efeito. 

Também chamado de diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, ele 

permite mostrar as possíveis causas principais de uma ação e dirigir o foco para as sub-causas, 

consequentemente, com a análise das possibilidades levantadas e do processo, chega-se à(s) 

causa(s) final(is). 
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Para elaborar um diagrama de causa e efeito, é necessário: 

 definir o problema a ser analisado de forma objetiva; 

 escrever o efeito ou problema em um retângulo no lado direito do gráfico, e na 

espinha dorsal ao lado esquerdo, as causas primárias e secundárias, 

perguntando-se "por que isto ocorre?"; 

 realizar um Brainstorming  sobre as causas possíveis;  

 anotar as possíveis causas e quando houver uma quantia razoável de idéias, 

agrupá-las por afinidade, preenchendo o diagrama;  

 revisar todo o diagrama para verificar se nada foi esquecido  

 analisar o gráfico no sentido de encontrar a causa principal, observando as 

causas que aparecem repetidas, se estas causas estão relacionadas com o efeito.  

A Figura 2.6 apresenta um exemplo de diagrama de causa e efeito ou Ishikawa. 

 

 

Figura 2.6 – Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa). Fonte: Brandstetter, 2008 

2.5.5 Fluxograma 

Segundo Gitlow (1993 apud Rossato, 1996), é um resumo ilustrativo do fluxo das 

várias operações de um processo. Este documenta um processo, mostrando todas as etapas 
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deste. Ou seja, o fluxograma descreve em si algum processo ou alguma atividade, 

demonstrando o que deve ser feito de acordo com sua evolução. 

É basicamente formado por 3 modos: 

 Início (entrada) – assunto a ser considerado; 

 Processo – determinação e interligação dos módulos que englobam o 

assunto; 

 Fim (saída) – fim do processo. 

Deve-se utilizar o fluxograma para se analisar o fluxo atual ou ideal de um 

processo, além disso, o fluxograma permite uma visão mais simplificada do processo como 

um todo, permitindo, de forma ágil, verificar e analisar todas as etapas pertencentes à 

atividade, um benefício em relação à comunicação com o trabalhador que mais bem 

informado virá a cometer menos falhas dentro do processo. 

Para se elaborar um fluxograma, precisa-se conhecer o processo a fundo, todas as 

suas etapas, de onde deve-se partir, as atitudes a serem tomadas a partir de qualquer decisão 

dentro de uma das etapas, consequências de cada decisão e onde deve-se chegar. O 

fluxograma é construído com uma simbologia própria, onde cada símbolo determina um 

procedimento (início, arquivamento, descarte, fim, etc.). 

A Figura 2.7 apresenta um exemplo de fluxograma. 

 
Figura 2.7 – Fluxograma. Fonte: Brandstetter, 2008  
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2.5.6 Brainstorming  

Essa é uma ferramenta que se destina a identificar e a solucionar os problemas, 

através de discussões levantamento de hipóteses. É um grupo de pessoas que, face ao um tema 

exposto, busca respostas através de livre associação de pensamento. 

Segundo Oliveira (1995 apud Saran, 2007) a filosofia básica do brainstorming  é 

possibilitar a afloração de todas as idéias possíveis, sem criticar durante a sua exposição. O 

objetivo é obter o maior número possível de sugestões, para fazer posteriormente o 

julgamento. O brainstorming  não determina uma solução, mas propõem muitas outras.  

Assim é, basicamente, uma reunião (ou conjunto de reuniões) para se discutir algo 

a fundo. Nessa reunião são anotadas todas as idéias que surgem em relação ao assunto tratado 

e que serão analisadas num segundo momento.  

Essa ferramenta é utilizada para corrigir algum problema, analisando suas causas 

e soluções; desenvolvimento de um novo produto, colocando-se em foco as características 

desejadas pelos clientes, características que o produto deverá apresentar, etc. Portanto, é a 

partir do brainstorming  que muitas das soluções para os problemas surgidos dentro da 

empresa aparecem. 

Para se organizar uma reunião de brainstorming  é necesssário que haja: 

 Organização do grupo de pessoas; 

 Seleção de um líder e um secretário para o grupo; 

 Definição do problema a ser discutido; 

 Anotação de todas as idéias sugeridas; 

 Manutenção de todos os participantes envolvidos; 

 Tentativa de obter o maior número de idéias; 

 Análise e julgamento de todas as idéias; 

 Identificação das idéias mais adequadas ao objetivo. 



35 
Análise de falhas relativas à qualidade em processos construtivos de uma empresa construtora goiana 

 

M. C. Caetano, P. V. M. Franco 

CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada neste presente trabalho bem como 

as etapas que compõem o método, os dados utilizados e as ferramentas utilizadas, bem como 

sua ordenação. 

3.1.  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

O objetivo do trabalho é analisar problemas relativos à qualidade (enfatizando as 

falhas externas) em uma edificação residencial multifamiliar de uma construtora localizada na 

cidade de Goiânia. Dessa forma, o estudo de caso configura-se como o tipo de pesquisa 

realizado. 

YIN (2005) afirma que o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não está claramente definida e várias fontes de evidência podem ser 

utilizadas.  

O método, muitas vezes, é colocado como sendo mais adequado para pesquisas 

exploratórias e particularmente útil para a geração de hipóteses (YIN, 2005). Entre as 

situações nas quais o estudo de caso é indicado, pode-se citar quando o caso em estudo é 

crítico para se testar uma hipótese ou teoria explicitada, como o que ocorre no presente 

trabalho. 

3.2.  INSTRUMENTAÇÃO DA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Este tópico apresenta como foi feita a escolha da obra e a instrumentação da 

coleta e da análise dos dados utilizados neste presente trabalho. 

Para a análise das falhas relativas à qualidade de processos construtivos, três 

fontes de dados foram buscadas: banco de dados da assistência técnica da empresa, dados das 

fichas de verificação relativas à execução dos serviços realizados na obra do estudo de caso e 

dados do check list da etapa de entrega da edificação do caso estudado. 
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3.2.1Caracterização da escolha da obra do estudo de caso 

Entre as obras da empresa, a obra escolhida do estudo de caso foi uma obra que 

estava próxima da data de entrega. Cerca de 90 % dos serviços já estavam concluídos, 

portanto era possível analisar todas as fichas de verificações dos serviços escolhidos para 

estudo. Além disso, nesta obra estava sendo realizado o procedimento de check-list, que foi 

um dado utilizado neste estudo. 

3.2.2 Dados da assistência técnica 

Os dados referentes à assistência técnica foram fornecidos pela empresa. A 

empresa forneceu os seguintes relatórios: 1° semestre de 2008, 2° semestre de 2008, 1° 

semestre de 2009 e 2° semestre de 2009. 

O departamento de assistência técnica da empresa funciona da seguinte maneira: a 

partir do momento que o cliente solicita uma assistência técnica é criada uma ficha padrão 

(Figura 3.1), que possui o nome de: solicitação e ordem de serviços de assistência técnica 

(SOS). Cada ficha possui um número, dados do cliente, empreendimento, telefones e as 

descrições das ocorrências feitas pelo cliente. Posteriormente um técnico é solicitado para 

verificar as ocorrências, dando assim seu parecer técnico na ficha e aprovando os reparos. 

Depois dos reparos concluídos a ficha é finalizada através da assinatura e aprovação dos 

serviços pelo cliente.  

O departamento de assistência técnica arquiva a SOS, criando um banco de dados 

e, em um período de seis meses, é feito um relatório de assistência técnica, no qual são 

classificados os serviços em: assoalho de madeira, azulejos e pisos cerâmicos, esquadria de 

alumínio, esquadria de madeira, ferragem, forro de gesso, forro de madeira, 

impermeabilização, instalação hidráulica, instalação de gás, instalação elétrica, louças 

sanitárias, metais sanitários, pinturas, pisos vinílicos, portas de alumínios, portas de madeiras, 

revestimentos argamassados, vidros, banheiras, telhados, recobrimento de ferragem, gesso 

corrido em teto, portais e outros. 
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Figura 3.1 – Solicitação de ordem de serviço de assistência técnica da empresa 

Com os relatórios fornecidos pela empresa, foi criada uma planilha para 

quantificar o número de ocorrência de cada serviço por semestre, e no fim um somatório total. 

Para facilitar a análise, foi criado um Diagrama de Pareto. Através do mesmo foi possível 

analisar que um grande número de problemas é causado por um pequeno número de serviços, 

ou seja, cerca de 80% dos problemas da assistência técnica é causado por menos de 20% dos 

serviços. 

3.2.3 Serviços analisados 

Através da análise dos dados da assistência técnica foram escolhidos os seguintes 

serviços: 
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 Instalações hidráulicas 

 Instalações elétricas 

 Revestimento cerâmico interno (azulejo e piso cerâmico). 

 Reboco Paulista/Emboço 

Para um melhor entendimento de cada serviço, foram inseridos no capítulo 4 seus 

respectivos procedimentos de execução elaborados pela construtora estudada. 

3.2.4 Dados das fichas de verificação – FVS 

A empresa possui em suas obras fichas de verificações de serviços. Estas fichas 

são padrão em todas as obras. Existe uma ficha para cada serviço, em um total de 66 serviços 

padronizados. Ela possui os seguintes campos: n° da obra, unidade/local de serviço, processo, 

identificação, critério de medição, quantidade, itens de verificação, itens de liberação, 

procedimentos de execução, fechamento, assinatura do engenheiro (Figura 3.2). 

O procedimento de manuseio destas fichas funciona da seguinte maneira: antes de 

liberar qualquer serviço, o mestre ou engenheiro ou o encarregado confere se todos os itens de 

verificação para liberação do serviço estão sendo atendidos; caso esteja, é marcado conforme 

“C”, caso não esteja é marcado não conforme “NC”. A ficha é colocada ao lado da execução 

do serviço e ao concluir o serviço é feito o mesmo procedimento de verificação para o 

recebimento do serviço. Após o fechamento da ficha, estas são arquivadas em pastas na obra. 

Foram analisadas as fichas de verificação dos serviços escolhidos no bloco 01 da 

obra em estudo. Foi criado um banco de dados para cada serviço, quantificando assim o 

número de conformidades e o número de não conformidades de todas as fichas de verificação 

em estudo. Com estes dados foi gerado um gráfico de barras com a porcentagem de “NC” 

encontrada em cada serviço analisado, ou seja, a quantidade de vezes que o determinado 

serviço apresentou alguma falha em sua execução, analisado pela pessoa encarregada de 

conferir o serviço.  
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Figura 3.2 – Modelo padrão da ficha de verificação da empresa . 

3.2.5 Dados do check-list da entrega da edificação 

O check list é feito pela empresa no final da obra para verificar possíveis erros dos 

serviços antes da entrega da obra. É criada uma ficha para cada pavimento (Figura 3.3), 

dividindo as ocorrências em tipo de ocorrência e em local da ocorrência. 
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Figura 3.3 – Modelo de check list utilizado pela empresa. 

Este check list é repassado para os encarregados de cada bloco da obra para 

realizarem os reparos apontados antes da entrega final da obra, diminuindo assim possíveis 

assistências técnicas. 

Foi quantificado o número de ocorrência do check list do bloco 01 da obra em 

estudo. Foi criada uma planilha quantificando o número de ocorrências apontadas pelo check 

list dos serviços em análise. Através desta quantificação foi calculada a porcentagem de 

ocorrência de cada serviço em relação ao total de ocorrências, e por fim gerando um gráfico 

de barras para analisar estes dados. 
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3.2.6 Análise de dados da etapa final 

No final, foi criado um histograma com os dados da assistência técnica, fichas de 

verificações e do check list. Este histograma facilitou a análise final, pois compara as três 

fontes de dados analisadas, chegando assim a conclusões finais. 

Realizou-se uma reunião entre os autores do presente trabalho e funcionários da 

empresa estudada, onde se levantou as possíveis causas para os defeitos analisados. A partir 

do brainstorming  elaborou-se um diagrama de Ishikawa com as causas e subcausas prováveis 

para cada serviço escolhido. A partir destes diagramas, uma análise final foi feita 

considerando todas as falhas de qualidade observadas em relação aos serviços estudados. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DE DADOS 

Neste capítulo será apresentada a caracterização da empresa e da obra estudada, os 

procedimentos de execução padrão da empresa dos serviços escolhidos, além da apresentação 

da análise dos dados da assistência técnica, fichas de verificações e do check list de entrega da 

edificação. 

4.1.  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

Os dados utilizados nesse trabalho fazem parte de uma coleta de dados feita em 

uma empresa de construção civil da cidade de Goiânia. A empresa atua a mais de 26 anos no 

mercado, com mais de 170 obras públicas, particulares, institucionais, residenciais e 

comerciais concluídas. Possui cerca de cinco obras em andamento, com mais de 350 

funcionários. Atua nas cidades de Goiânia e Brasília, nos ramos de construção, incorporação e 

vendas de imóveis, construindo edificações residenciais de médio e grande porte. 

A empresa possui a certificação ISO 9001 desde 2001, concedida pelo Instituto de 

Certificações Brasil – ICQ BRASIL, através do sistema FIEG. Além da certificação ISO, a 

empresa também possui a certificação PBQP-H Nível A – Máximo (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat). 

4.2.  CARACTERIZAÇÃO DA OBRA  

A obra escolhida para o estudo de caso está localizada no bairro Eldorado, na 

cidade de Goiânia. A Figura 4.1 apresenta uma foto ilustrativa da obra.  

A obra é do tipo residencial multifamiliar, com quatro torres de 16 pavimentos 

cada. Cada pavimento possui quatro apartamentos, com 71,12 m². Cada apartamento possui 

duas suítes, office, cozinha americana, área de serviço e varanda gourmet. A Figura 4.2 

apresenta o layout do apartamento. 
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Figura 4.1- Figura ilustrativa da obra 

A área de lazer possui: piscina adulta e infantil, deck molhado, sauna, praça com 

espelho d’água e fonte, praça das mães, playground, salão de festas, churrasqueiras, etc. 

 

Figura 4.2- Layout do apartamento padrão 
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A obra teve início em junho de 2006 e terá o término de duas torres e parte da área 

de lazer em junho de 2010 e as outras duas torres em junho de 2011. 

 

Figura 4.3- Torre 1 da obra em estudo. Foto tirada em fevereiro de 2010 . 

4.3.  ANÁLISE DOS DADOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

Dentre um total de 432 ocorrências apontadas nos dados de assistências técnicas 

dos anos de 2009 e 2008 (Tabela 4.1), observa-se que a maioria dos problemas envolve a área 

de sistemas prediais (instalações hidráulicas e elétricas), revestimentos cerâmicos e 

revestimentos argamassados. 
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Tabela 4.1 – Dados da assistência técnica da empresa estudada 

Através do diagrama de Pareto (Figura 4.4), percebe-se que esses serviços citados 

acima respondem por cerca de 70% dos problemas apontados nas assistências técnicas 

analisadas. Portanto se as falhas relativas a estes quatro serviços forem resolvidos, cerca de 

70% dos problemas da assistência técnica serão diminuídos.  
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Por este motivo os serviços de instalações hidráulicas, instalações elétricas, 

revestimentos cerâmicos e revestimentos argamassados foram escolhidos para serem 

analisados na obra em estudo. 

 

Figura 4.4 – Diagrama de pareto dos serviços da assistência técnica  

4.4.  SERVIÇOS ESCOLHIDOS 

Foram escolhidos quatro serviços para análise na obra estudada, como dito 

anteriormente. A seguir será descrito o procedimento padrão de execução de cada serviço 

escolhido da empresa. 

4.4.1 Instalações hidráulicas 

O serviço de instalações hidráulicas foi o que mais apresentou problemas na 

assistência técnica. Na empresa este serviço é feito em três etapas diferentes: prumadas, 

ramais (isométrico e esgoto aéreo) e instalação de louças e metais. 
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Primeiramente é executado o serviço de prumada. Este serviço é executado após a 

conclusão da estrutura do edifício e antes da execução da alvenaria. O procedimento padrão 

da empresa para a execução consiste nas seguintes etapas: 

 Marcar na forma as posições de passagens e caixas conforme projeto ou executar furos 

com perfuratriz. 

 Fixar caixas de passagem (se for o caso). 

 Fazer as proteções das caixas de passagem (se for o caso). 

 Após a concretagem e desforma proceder à limpeza das caixas de passagem (se for o 

caso). 

 Executar as instalações obedecendo ao projeto hidro-sanitário e as recomendações do 

fabricante. 

 Chumbar as tubulações utilizando argamassa impermeável. 

Posteriormente são executados os serviços de ramais, que correspondem aos 

serviços de isométrico e esgoto aéreo. Estes serviços são executados após a execução 

alvenaria e antes dos serviços de gesso placa e reboco. O procedimento padrão da empresa 

para a execução abrange as etapas: 

 Definir as cotas verticais, o ponto definido para contrapiso, portais e esquadrias. 

 Definir as cotas verticais e horizontais das tubulações e peças tendo como referência o 

revestimento acabado. 

 Executar as instalações obedecendo ao projeto hidro-sanitário e as recomendações do 

fabricante. 

 Executar a fixação das tubulações aéreas, utilizado de fitas (metálicas ou plásticas), 

isoladas da tubulação por elementos de borracha ou similar. 

 Submeter as tubulações a teste de estanqueidade. 



48 
Análise de falhas relativas à qualidade em processos construtivos de uma empresa construtora goiana 

 

M. C. Caetano, P. V. M. Franco 

Por fim é executado o serviço de instalações de metais e louças. Este serviço é 

executado após colocação de portas e antes da limpeza final. O procedimento padrão da 

empresa para a execução possui as etapas: 

 Montar as peças obedecendo ao projeto e recomendações do fabricante. 

 Rejuntar as louças, com silicone, massa de calafetar ou rejunte flexível. 

 Submeter as peças a teste de estanqueidade. 

4.4.2 Instalações elétricas 

O serviço de instalação elétrica foi o segundo serviço com mais problemas na 

assistência técnica. Este serviço é realizado em quatro etapas na obra: instalação da tubulação 

embutida na estrutura, instalação tubulação embutida na alvenaria, instalação fiação e 

cabeação e instalação tomadas, interruptores e disjuntores. 

Primeiramente é executado o serviço de instalação embutida na estrutura. Este 

serviço é realizado ao mesmo tempo da execução da estrutura. O procedimento padrão para 

execução abrange os itens: 

 Marcar a posição das passagens e caixas na forma, conforme projeto. 

 Fixar curvas e flanges na armadura. 

 Fixar na forma as caixas de passagens e de teto. 

 Preencher com pó de serra, molhado, as caixas e as passagens. 

 Instalar os eletrodutos após a montagem da ferragem positiva da laje se for possível. 

 Fixar os eletrodutos de forma a evitar serem quebrados ou amassados durante a 

concretagem. 

 Evitar o acúmulo de eletrodutos na mesma região, evitando assim a formação de 

brocas no concreto. 

 Evitar o cruzamento de eletrodutos e passagens de gás. 

 Limpar as caixas de passagens após a desforma da laje. 
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Posteriormente, é feita a instalação de tubulações embutidas na alvenaria (Figura 

4.5). Este serviço é executado após a conclusão da alvenaria e antes do reboco. O 

procedimento padrão para execução deste serviço é:  

 Locar os pontos, nivelar e aprumar. 

 Definir a cota vertical com base no nível de referencia para contrapiso e esquadrias. 

 Chumbar a caixas de acordo com o taliscamento, com 5mm de profundidade com 

relação a acabamento final. 

 Marcar a passagem das tubulações, cortar, se for necessário, passar e fixar com a 

mesma argamassa de reboco paulista. 

 Quando a área de cobertura do eletrodutos for grande deve se utilizar tela de estuque 

por cima dos mesmos. 

 

Figura 4.5 – Funcionário executando o chumbamento dos eletrodutos embutidos em alvenaria  

Posteriormente é executada a instalação da fiação e cabeação. Este serviço é 

executado após a conclusão do revestimento cerâmico e antes da instalação interruptores e 

disjuntores. O procedimento padrão para execução deste serviço é:  

 Passar os fios e cabos de acordo com as especificações de projeto, normas brasileiras e 

da concessionária local. 
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 Devem-se separar os fios/cabos por cores e bitolas, conforme convenções. 

 Deve- se identificar os circuitos, por piques ou etiquetas. 

 As pontas dos fios dentro do quadro de distribuição deve ficar com o comprimento de 

duas vez  o comprimento do quadro. 

 O fechamento da enfiação deve ser feito com fita isolante ou solda e protegidos. 

Por fim são executadas as instalações, tomadas, interruptores e disjuntores. Este 

serviço é executado depois da instalação fiação e cabeação e antes da limpeza final. O 

procedimento padrão para execução deste serviço é:  

 Instalar os disjuntores seguindo o projeto, as especificações e as recomendações dos 

fabricantes, deixando os fios e cabos  bem conectados. 

 Instalar as tomadas, interruptores e as luminárias seguindo o projeto, as especificações 

de norma e as recomendações do fabricante, deixando os fios bem conectados. 

 Montar as tomadas e interruptores alinhados, nivelados e aprumados. 

4.4.3 Revestimento cerâmico interno (azulejo e piso cerâmico) 

O serviço de revestimento cerâmico interno foi o terceiro serviço com mais 

problemas na assistência técnica. Este serviço é executado depois dos serviços de emboço e 

contrapiso. O procedimento padrão para execução deste serviço abrange os itens: 

 Verificar prumo, esquadro e planicidade do fundo com régua de alumínio. 

 Estudar paginação, caimentos, desníveis desenhos do revestimento. 

 Retirar o pó da superfície com vassoura e  ou lavar, no caso do piso deve ser lavado. 

 Executar juntas horizontais a nível e verticais a prumo com espessuras uniformes. 

 Identificar o ponto mais baixo da laje. 
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 Fixar uma linha para definir o alinhamento das peças. 

 Utilizar argamassa colante industrializada para fixação, previamente aprovada no teste 

de tempo de abertura. 

 Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada em panos de no máximo 2,0 

m². 

 Aplicar revestimentos nos ambientes sempre com a mesma cor, tonalidade, calibre e 

lote. 

 Executar a rastreabilidade do revestimento aplicado, com base nos dados acima. 

 Aplicar o revestimento comprimindo-os manualmente e aplicando pequenas pancadas 

com madeira ou martelo de borracha. 

 Manter limpa a superfície do revestimento e as juntas. 

 Arrematar os cantos com azulejos sobrepostos mantendo a espessura das juntas. 

 Arrematar as arestas com cantoneiras de alumínio se especificado 

 Fazer os recortes a nível e a prumo junto aos contramarcos, obedecendo a espessura das 

juntas 

 Fazer recortes junto aos pontos de instalações do tamanho das caixas e saídas dos 

ramais 

 Bloquear o acesso ao ambiente por um período mínimo de 48 horas, para pisos 

4.4.4 Reboco paulista/emboço 

O serviço de reboco paulista/emboço foi o quarto serviço com mais problemas na 

assistência técnica. Este serviço é executado depois do serviço de alvenaria e antes do serviço 

de revestimento interno. O procedimento padrão para execução deste serviço é: 
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 Conferir o prumo e o esquadro das taliscas. 

 Proteger as caixas de passagem elétricas. 

 Chapar a argamassa, seguindo o taliscamento. 

 Recolher o excesso de argamassa do piso, podendo reaproveitar caso não tenha 

passado 2,5 horas da mistura. 

 Não utilizar argamassa com mais de 2,5 horas depois de preparada. 

 Solicitar somente a quantidade de argamassa suficiente para realização do trabalho. 

 Sarrafear, desempenar assim que tiver condições. 

 Executar perfeito acabamento dos cantos, requadros e contramarcos. 

 Executar o acabamento desempenado fino, para o reboco e desempenado grosso para 

o emboço. 

A Figura 4.6 ilustra um momento da execução deste serviço. 
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Figura 4.6 – Pedreiro com as ferramentas utilizadas na execução de revestimentos argamassados. 

 

4.5. ANÁLISE DOS DADOS DAS FICHAS DE VERIFICAÇÕES  

 De acordo com a análise das fichas de verificações (Figura 4.7), os serviços de 

instalações elétricas e instalações hidráulicas não apresentaram nenhuma não conformidade 

segundo verificações feita pelo encarregado de instalações. Já os serviços de revestimento 

cerâmico e revestimento argamassados apresentaram cerca de 25% de não conformidades 

segundo verificações feitas pelo encarregado de pedreiro. Ou seja, esses dois últimos serviços 

tiveram ao todo 25% de retrabalho de acordo com as fichas de verificações. 



54 
Análise de falhas relativas à qualidade em processos construtivos de uma empresa construtora goiana 

 

M. C. Caetano, P. V. M. Franco 

 

Figura 4.7 – Histograma dados das fichas de verificações  

4.6.  ANÁLISE DOS DADOS DO CHECK LIST DA ENTREGA DA 

OBRA  

A análise de dados feita com os dados do check list da entrega da obra (Figura 

4.8) indica que cerca de 55% dos problemas apontados no check list estão relacionados a 

revestimento cerâmico. Problemas de instalações hidráulicas, elétricas e revestimentos 

argamassados quase não são vistos no Histograma e cada um não representa mais que 5% do 

total de problemas apontados no check list. 
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Figura 4.8 – Histograma com dados do check list 

 A seguir serão mostradas fotos (Figura 4.9 e Figura 4.10) de problemas que 

foram apontados no check list final da torre 01 da obra em estudo. 

 

Figura 4.9 – Problema de instalação hidráulica apontada no check list 
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Figura 4.10 – Problema de revestimentos cerâmicos apontadas no check list 

4.7. ANÁLISE COMPARATIVA  

 Com a análise comparativa da assistência técnica, fichas de verificações e 

check list (Figura 4.11), percebe-se que em instalações elétricas e hidráulicas não foram 

apresentadas nenhum problema na fase de execução e quase nenhum da fase da verificação da 

entrega da obra. Porém esses dois serviços apresentam vários problemas de assistência técnica 

posteriormente. Já os serviços de revestimentos cerâmicos e argamassados apresentaram 

problemas verificados nas fichas de verificações e nas verificações feitas antes da entrega da 

obra. Já a assistência técnica desses dois serviços são menores em relação às instalações 

hidráulicas e elétricas. 
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Figura 4.11 – Histograma comparativo 

 

4.8. DIAGRAMA DE ISHIKAWA   

 A seguir serão apresentados os Diagramas de Ishikawa ou Causa e Efeito de 

cada serviço escolhido. Tais diagramas foram construídos a partir da realização de 

brainstorming s entre os pesquisadores e pessoas envolvidas com a execução da obra. Nos 

diagramas serão apontadas as possíveis causas das falhas na execução de cada um dos 

serviços escolhidos. 
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Figura 4.12 – Diagramade Ishikawa dos serviços de instalações hidráulicas 

 

Figura 4.13 – Diagramade Ishikawa dos serviços de instalações elétricas 



59 
Análise de falhas relativas à qualidade em processos construtivos de uma empresa construtora goiana 

 

M. C. Caetano, P. V. M. Franco 

 

Figura 4.14 – Diagramade Ishikawa dos serviços de revestimentos cerâmicos 

 

Figura 4.15 – Diagramade Ishikawa dos serviços de revestimentos argamassados 
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4.9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Umas das grandes discordâncias em relação aos dados da assistência técnica e das 

fichas de verificações foram que os serviços de instalações elétricas e serviços de instalações 

hidráulicas que mais apresentam problemas na assistência técnica não apresentaram nenhuma 

não conformidade nas fichas de verificação analisadas de uma das obras da empresa em 

estudo. 

O grande motivo desta divergência é a falta de verificação destes serviços 

acabados. As fichas de verificações têm a função de padronizar a verificação dos serviços, 

fazendo que todos os serviços sejam realmente verificados. Pode-se presumir que nesta obra 

em estudo os responsáveis pelas verificações destes serviços não estavam verificando os 

mesmos, ou seja, o preenchimento das fichas de verificação serve tão somente para cumprir o 

protocolo do sistema de qualidade, deixando evidente a falha na eficácia do ciclo PDCA 

aplicado a este processo, em especial ao que se refere à etapa de verificação. 

A principal falha em relação ao serviço de revestimento cerâmico é erro na 

execução do projeto de vergas e contra-vergas. Na obra em estudo, percebeu que mais de 80% 

das cerâmicas com defeitos estão ao lado de esquadrias e portas. Isto evidencia a falha tanto 

nas etapas de planejamento quanto de execução deste serviço, novamente indicando a 

ineficácia do ciclo PDCA neste processo. 

As principais falhas do serviço de revestimento argamassado são a falta de 

aferições dos equipamentos e falha no procedimento em relação à falta de aferições das 

ferramentas. Na obra estudada verificou-se que as aferições não são feitas de maneira correta, 

somente aferindo para cumprir protocolo do sistema da qualidade. Sem aferição das 

ferramentas, os revestimentos argamassados apresentam problemas como falta de esquadro, 

dentre outros, comprometendo a etapa de execução do ciclo PDCA aplicado a este processo. 

Várias subcausas apontadas nos Diagramas de Ishikawa podem ser solucionadas 

na empresa a partir de ações relacionadas ao treinamento da mão de obra envolvida na 

execução. Tais ações podem vir a minimizar os problemas de negligência em relação às 

verificações dos serviços, melhoria das finalizações dos serviços acabados, controle de 

recepção do serviço pelo funcionário que recebe o serviço da etapa anterior, direcionamento 

de informações relativas aos materiais e equipamentos utilizados, melhoria da orientação dos 
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superiores e principalmente conscientização em relação à necessidade do cumprimento do 

controle na execução dos serviços. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresentou uma análise das ocorrências das assistências 

técnicas comparadas com as verificações realizadas em obra durante o processo executivo e 

os check lists de entrega de obra. 

A metodologia buscou analisar, através de ferramentas de controle, os dados 

coletados em canteiro e no departamento responsável por fornecer assistências técnicas aos 

clientes da empresa e, a partir deles, estudar os serviços que apresentaram o maior número de 

notificações de retrabalhos. As ferramentas de controle utilizadas mostraram grande 

aplicabilidade na análise dos dados e direcionamento de ações de melhoria. 

A busca pela diminuição dos índices de retrabalhos dentro de uma organização é 

de grande importância para evitar gastos não programados anteriormente; o fato de sanar 

imediatamente os problemas que surgem durante a execução dos serviços é menos 

dispendioso do que saná-lo após sua finalização e entrega ao cliente. A entrega de produtos de 

qualidade evita desgastes futuros para empresa e a possível perda de uma imagem já 

consolidada dentro de um mercado cada dia mais competitivo. 

As análises realizadas podem servir de orientação para o departamento da empresa 

responsável por garantir a melhoria contínua do SGQ, além de todos os responsáveis 

envolvidos no processo produtivo. 

O trabalho apontou em especial para o fato de que um grande número de serviços 

realizados pela assistência técnica poderia ser minimizado caso as verificações que precedem 

a liberação para entrega do produto ao cliente final detectassem os problemas. 

A partir dos dados coletados na empresa e reuniões realizadas com os 

funcionários envolvidos no processo produtivo pôde-se levantar possíveis causas responsáveis 

pelos defeitos encontrados. A análise em profundidade de cada uma destas causas pode 

permitir a empresa investir em uma reformulação do seu planejamento estratégico de modo a 

garantir a melhoria contínua preconizada pelas próprias certificações que já possui. 

Realizar todas as etapas do ciclo PDCA é de extrema importância para o bom 

caminhar da empresa e seu destaque dentro do mercado, porém é necessário o envolvimento 
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de todos os funcionários da empresa e de fiscalização rigorosa para garantir o cumprimento 

das tarefas necessárias da forma mais correta possível. 

5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Podem ser sugeridas as seguintes propostas para continuação deste trabalho: 

 Estudo dos custos envolvidos nas assistências técnicas realizadas pela empresa; 

 Investigação aprofundada de cada uma das causas das falhas dos serviços 

estudados; 

 Análise detalhada do ciclo PDCA dentro do processo construtivo com o 

desdobramento de cada uma de suas etapas; 

 Estudo e desenvolvimento de políticas e técnicas que garantam o desempenho 

do ciclo PDCA na empresa; 

 Construção de um plano de ação para a empresa para implementação das 

propostas de melhorias apontadas pela pesquisa. 
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