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RESUMO

0 maior desafio que as empresas enfrentam é conseguir atingir a perfeição no que se refere
qualidade e à produtividade sem incremento em seus custos, objetivando a redução dos
mesmos. Tais objetivos são fatores de sobrevivência num mercado cada vez mais exigente e
competitivo, requerendo alternativas para superar as dificuldades e facilitar a tomada de
decisões. Os programas de qualidade implementados pelas empresas brasileiras, conciliados
com um eficiente gerenciamento de informações oriundas da engenharia e da contabilidade,
podem trazer bons resultados operacionais em termos de ganhos de produtividade e aumento
de lucratividade das empresas. A implantação de um programa de qualidade requer recursos
humanos, materiais e financeiros. Por meio deles, é possível detectar falhas e desperdícios no
processo produtivo. E, pela aplicação de medidas de controle dos custos da qualidade, esses
programas podem oferecer informações para gerar melhores resultados. Uma ferramenta
eficaz para verificar os beneficios decorrentes da implantação dos programas de qualidade,
bem como direcionar as ações de melhorias implementadas, é a identificação e mensuração
dos Custos da Qualidade. Serve, ainda, como incentivo à continuidade do programa de
qualidade, por apresentar os resultados práticos de forma a facilitar a visualização e
entendimentos dos envolvidos. Por meio da pesquisa bibliográfica seguida do estudo de caso
realizado em uma empresa do ramo de construção civil pretende-se analisar os aspectos
positivos e negativos do PBQP-H, verificando-se a viabilidade de sua implantação. No
primeiro capitulo são apresentados os objetivos que se pretende alcançar, justificando em
seguida o motivo da realização do estudo e por fim é demonstrada a metodologia aplicada
para a realização do presente trabalho. No segundo capitulo faz-se a revisão bibliográfica na
qual se encontra o que os autores já publicaram sobre qualidade, custos da qualidade,
qualidade para fins gerenciais e a aplicação dos mesmos no setor da construção civil. No
terceiro capitulo, efetuou-se o estudo de caso na aplicação do PBQP-H em uma empresa do
ramo de construção de edificios de Florianópolis, fazendo-se a análise de vários aspectos de
sua implantação e os benefícios que o mesmo pode trazer para empresa.

Palavras-Chave: Qualidade, Construção Civil, Controle.

ABSTRACT

The biggest challenge that the companies face is to reach the quality and the productivity
without increment in its custs, objectifying the reduction of the same ones. Such objectives
are factors of survival in a market each more demanding and competitive, requiring
alternative to surpass the difficulties and to facilitate the taking of decisions. The programs of
quality implemented by the Brazilian companies, conciliated with an efficient management of
deriving information of engineering and the accounting, can bring good operational results in
terms of productivity profits and increase of profitability of the companies. The implantation
of one quality program requires human resources, material and financial. Through this, is
possible to detect imperfections and wastefulnesses in the productive process. And, through
the application of measures of control of the custs of the quality, these programs can offer
information to generate better results. An efficient tool to verify the decurrent benefits of the
implantation of the quality programs, as well as directing the actions of implemented
improvements, is the identification and measures of the Custs of the Quality. Still it serves as
incentive to the continuity of the quality program, by showing practical results intending to
easier the visualization and understanding of the involved ones. Through bibliographical
research followed of the studied case carried through a middle company of civil construction
it is intended to analyze the positive and negative aspects of the PBQP-H, verifying the
viability of its implantation. In the first chapter it is presented the objectives intends to reach,
justifying after that the reason of the accomplishment of the study, and finally the applied
methodology for the accomplishment of the current work is done. In the second chapter it is
the bibliographical revision where can be found what the authors already had published on
quality, custs of the quality, quality for managemental and the application of the same ones in
the sector of the civil construction. In the third chapter, the study of case in the application of
the PBQP-H in a company of civil construction in Florianópolis, analysing some aspects and
the benefits that can bring to companies.

Keywords: Quality, Civil Construction, Control.
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1 INTRODUÇÃO

Esta primeira parte consiste em apresentar o tema da pesquisa, identificando os
motivos e o contexto no qual o problema de pesquisa foi identificado. Logo a seguir, têm-se
os objetivos que se pretende alcançar com a mesma, justificando em seguida o motivo da

realização do estudo e por fim é demonstrada a metodologia aplicada para a realização do
presente trabalho.

1.1 Considerações Iniciais

Para PICCHI (1993) a indústria da construção civil, tanto no Brasil quanto no
exterior, apresenta particularidades que a caracterizam como diferente dos demais setores
industriais e dentre elas, a característica mais marcante é a sua baixa produtividade.
SOUZA (1997) corroba com esse argumento e completa a firmando que apesar de ter
evoluído nas últimas décadas, tanto na parte da engenharia propriamente dita, como no
modelo de comercialização e financiamento de seu negócio, o nível de produtividade nos

canteiros de obra (processo produtivo) continua muito aquém do desejado.
A utilização de novos materiais, processos de montagem e padrões de acabamento

podem contribuir para a transformação dos canteiros de obras. Atualmente os canteiros de
obras passaram a ser ambientes industrials de encaixe e de personalização de detalhes, de

acordo com demandas especificas, ao contrario do antigo modelo construtivo que era
realizado de forma artesanal e com a utilização de muita força bruta.
Segundo CROSBY (1994), a maioria das empresas gasta um tempo excessivo
tentando corrigir problemas com a qualidade de sua produção, ao invés de tentar soluciona-los
e descobrir quais são eles ainda durante o seu processo produtivo. Esse descompasso agravase mais ainda no atual contexto em que o consumidor moderno e informado exige qualidade e
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preço acessível ao produto que adquire. As construtoras, produzindo de maneira incorreta,
geram desperdícios, retrabalho e os custos de sua produção elevam-se, implicando baixa
lucratividade.
PICCHI (1993) diz que o índice de desperdícios na construção civil é bastante
elevado, conotando a ideia de que as obras são desorganizadas, a mão de obra é
desqualificada, a segurança 6. reduzida, entre outras. Essa idéia, porém, começou a mudar
desde que as empresas, preocupadas com sua sobrevivência, começaram a se envolver com
processos de melhoria de qualidade, com a da implementação de sistemas de gestão da
qualidade.
Por sua concepção, essas sistemas são benéficas a longo prazo, para a empresa, já
que contribuirão para reduzir os custos, permitindo uma melhor utilização e desenvolvimento
dos custos da produção.
Sua implantação requer a utilização de ferramentas de controle em busca da
qualidade, com um retomo dos investimentos aceitável para a organização. Além disso, faz-se
necessária a mobilização de todos dentro da empresa, pois a qualidade é o resultado do
esforço de cada um em seu trabalho rotineiro, em consonância com o conjunto do sistema
organizacional.
Surge, assim, uma reorganização interna para a qual o comprometimento da direção
é suporte indispensável.
A questão da qualidade nas empresas, tendo como princípio a conformidade e o
trabalho sem erro começa a ser vista como solução e produz uma reviravolta nos modos
tradicionais de gestão. 0 foco passa a ser o atendimento is especificações prometidas,
assegurando-se ao cliente resultados conforme contrato estabelecido.
REIS (1998) afirma que essa nova gestão vem provocando mudanças na maneira de
pensar de empresários, levando o pais a uma nova fase de grande destaque das questões
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relacionadas A qualidade.
Nesse contexto, começaram, então, a surgir Programas de Qualidade específicos para
empresas construtoras, já que a maioria dos Sistemas de Gestão da Qualidade foi
desenvolvida para aplicação em indústrias de produtos acabados. Dentre esses programas,
destacam-se o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H),
instituído pelo Governo Federal em 1990, e o Programa da Qualidade na Construção
Habitacional do Estado de São Paulo — QUALIHAB, em 1996, promovido pela Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de são Paulo — CDHU.
Esses programas trabalham em parceria com diferentes entidades como
universidades, institutos de pesquisa e SINDUSCONS (Sindicatos da Industria e Construção
Civil), pelo estabelecimento de acordos setoriais entre essas entidades e os contratantes ou os
agentes de financiamento, de âmbito local, regional ou nacional.

1.2 Tema

Análise dos aspectos positivos e negativos na implantação do PBQP-H (Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat) em uma empresa do ramo de construção
civil.

1.3 Problema

Para manterem a sua sobrevivência de forma competitiva no mercado atual, as
empresas apresentam grande interesse pelos novos métodos de trabalho, desde o planejamento
até o controle financeiro. Dessa forma, o programa de qualidade tem como finalidade orientar
e aperfeiçoar o processo produtivo, minimizando os custos de produção.

15
Diante dessa perspectiva, este trabalho pretende solucionar o seguinte problema:

viável a implantação do PBQP-H em uma empresa do ramo da construção civil,
considerando-se a relevância de seus aspectos positivos e negativos?

1.4 Justificativa

A competitividade no ramo da indústria e construção civil faz com que cada vez mais
o mercado exija qualidade nos imóveis e melhores condições de pagamento.
Com isso as construtoras tern aderido ao programa PBQP-H (Programa Brasileiro
Qualidade e Produtividade do Habitat) para fins de controle interno dos processos e
construção, financiamento junto a bancos e até como instrumento de marketing.
Para auxiliar no processo de redução dos custos em busca da qualidade desejada,
porém, toma-se necessário que a Area da contabilidade da empresa esteja preparada e
informatizada para receber e processar as informações dos diversos departamentos da
empresa. Além disso, a Area de contabilidade dará suporte à direção da empresa, apresentando
dados financeiros, que permitam a tomada de decisões no sentido de redução dos custos em
busca de um produto de qualidade.
Ai reside a justificativa maior deste estudo, contribuir, de maneira geral, com as
empresas envolvidas com esses sistemas de gestão da qualidade, analisando a viabilidade de
sua implantação diante das exigências do governo e de entidades financiadoras balizando-as
pelas melhorias advindas dessa iniciativa.
De maneira especifica, este estudo mostra sua relevância, ao apresentar os resultados
obtidos com a pesquisa feita, possibilitando uma reflexão sobre o sistema implantado na
empresa objeto deste Estudo de Caso.
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1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo Geral

Analisar os aspectos positivos e negativos da implantação do PBQP-H em uma
empresa do ramo de construção civil de Florianópolis.

1.5.2 Objetivos Específicos

Os objetivos especificas são:
verificar as dificuldades de implantar um programa de qualidade;
averiguar a viabilidade do programa de qualidade;
- analisar a relação custo-beneficio com a implantação e sustentação do programa de
qualidade.

1.6 Metodologia

Para se de fi nir 0 delineamento do processo de pesquisa, primeiramente, analisa-se a
metodologia a ser aplicada para facilitar a compreensão do assunto.
Para LAKATOS e MARCONI (1997, p.40-41):
o mdtodo é um conjunto das atividades sistemáticas e racionais que com maior
segurança e economia, permite alcançar o objetivo, traçando o caminho a ser
seguido, detectando erros e avaliando decisacs do cientista.

O presente estudo consistirá em uma monografia apresentada corno trabalho de
conclusão de curso de Ciências Contábeis e sell realizado por meio de um estudo de caso em
uma empresa do ramo de construção
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Segundo LAKATOS e MARCONI (1997), monografia é um estudo sobre um tema
especifico ou particular, com suficiente valor representativo e que obedece à rigorosa
metodologia. Investiga determinado assunto não só em profundidade, mas também em todos
os ângulos e aspectos, dependendo dos fins a que se destina.
A abordagem sera qualitativa, porque não faz uso de métodos ou técnicas estatísticas,
o ambiente natural será a fonte direta para coleta dos dados, e o pesquisador é instrumento

chave tanto para o levantamento, quanto para a análise indutiva das informações.
Para TESCH (1991), a análise qualitativa deve ser feita em constante interação com
os dados. Costumeiramente, os dados são palavras escritas, obtidas de documentos escritos ou
documentos orais que foram previamente transcritos, como entrevistas e depoimentos.
A pesquisa sera exploratória quanto aos objetivos. Esse tipo de pesquisa expõe maior
familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explicito.

Como entende TRIVIN- OS (1990, p. 109):
permite ao pesquisador, baseado numa teoria, elaborar um instrumento ou uma
escala de opinião para ser aplicado numa determinada população. Com esse
procedimento, o pesquisador planeja um estudo exploratório para encontrar os
elementos necessários que lhe permitem, em contato com determinada população,
obter os resultado que deseja.
Desse modo, o planejamento da pesquisa sera feito a partir de levantamento
bibliográfico, necessidades levantadas na indústria da construção e análise comparativa de

exemplos ou situações semelhantes para estimular a compreensão dos fatos estudados.
RUIZ (1977) afirma que a pesquisa bibliográfica é o estudo de material já existente,
para levantamento e análise do que já se produziu sobre um determinado assunto. 0 material
utilizado na pesquisa bibliográfica é principalmente extraido de livros e artigos científicos.
Os dados e informações serão obtidos de fontes primárias e secundárias, tais como:
livros, revistas, manuais, jornais, regulamentos e contatos com construtoras, escritórios
contábeis e de consultoria, por meio de questionários e entrevistas.
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O questionário pode ser definido como um instrumento de coleta de dados
constituídos por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo
informante, sem a presença do pesquisador.
GIL (1999) define o questionário como uma técnica de investigação composta por
um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito as pessoas, tendo
como objetivo o conhecimento de suas opiniões, crenças,

sentimentos, interesses,

expectativas, situações vivenciadas.
O questionário é diferente de entrevista que é uma técnica de informação em que o

investigador apresenta-se pessoalmente à população selecionada e formula perguntas, com o
objetivo de obter dados necessários para responder à questão estudada. Funciona como uma
forma de diálogo em que um dos elementos busca coletar dados e o outro é a fonte de
pesquisa, assim defmida por BEUREN etal.(2003, p.130).
As informações =alisadas serão apresentadas visando a um melhor gerenciamento e

controle de materiais e produtividade dos funcionários nas empresas de construção civil.
Ressalva-se que, por ser um estudo de caso, e os resultados desta pesquisa
restringem-se apenas

a

uma empresa, objeto do estudo. Isso significa que os resultados

poderão ser outros se implantado o programa ern uma outra empresa.
Para GIL (1988) o estudo de caso apresenta limitações, do que decorre a dificuldade
de generalização dos resultados obtidos, pois pode ocorrer que a unidade escolhida para

investigação seja bastante anormal ern relação as muitas de sua espécie.
Enfim, este trabalho sera desenvolvida uma pesquisa bibliográfica seguido de um
estudo de caso e a aplicação de uma entrevista formal, acompanhado de entrevistas informais
para esclarecimentos de dúvidas em uma empresa do ramo de construção civil, que sera
apresentada e servirá de enfoque para o desenvolvimento da pesquisa proposta.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo apresenta-se uma revisão bibliográfica, ou seja, a base literária, a
estrutura conceitual do trabalho, na qual se encontra o que os autores já publicaram sobre
qualidade, custos da qualidade, qualidade para fins gerenciais e a aplicação dos mesmos no
setor da construção civil.

2.1 Qualidade — Conceitos

A preocupação com a qualidade já existe há muito tempo, embora não houvesse,
uma noção muito clara do que fosse qualidade.
Segundo ALGARTI e QUINTANILHA (2000) a qualidade começou a ser
incorporada à produção industrial a partir da década de 1920, para impedir que produtos com
defeito chegassem As mãos dos clientes. Com o advento da produção em massa, para atender a
mercados em crescimento, foram sendo introduzidas técnicas de controle estatístico da
qualidade.
Esse conceito evoluiu, para a garantia da qualidade, que consiste na demonstração,
perante clientes e público em geral, de que determinados produtos e serviços possuem
qualidade.
SANTOS e MELLO (2001) definem qualidade como sendo um conjunto de
características contidas num produto ou serviço que atende e, por vezes, supera as

expectativas dos clientes. Engloba: qualidade propriamente dita, o preço adequado, o prazo
adequado e pós-venda ou pós-transação.
Percebe-se assim, que a busca pela qualidade não envolve somente o controle da
produção, abrange também a satisfação dos clientes e a valorização da mão-de-obra.
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Para PALADINI (1997, p.10):
A qualidade total não é um conjunto de ideas, conceitos e recursos teóricos, sem
nenhum compromisso com a prática. Na verdade, ao enfatizar resultados que a
adoção dos Programas de Qualidade Total obtém nas organizações como um todo,
observando-se a atenção e o zelo dedicado ao processo de implantação dos conceitos
e estratégias que compõem tais programas. E justificam-se os esforços para a
estruturação de meios perfeitamente adequados à organização para tal fim.
V8-se, pois que a garantia da qualidade envolve a empresa como um todo,
incorporando visão de planejamento e de sistemas, ou seja, deve haver um comprometimento

direto de representantes da administração dando apoio em termos de fornecer recursos,
participar de reuniões do comitê da qualidade, além de cobrar resultados.

Segundo TEBOUL (1995, p. 31):
Qualidade é aquilo que não cria problemas e pode ser esquecido; que é feito de
maneira impecável e do qual não se fala; respeita as especificações, ao orçamento e
aos prazos de entrega; que funciona e é de fácil utilização; tem uma resposta rápida e
adequada; um produto seguro que dura bastante é econômico, resistente e de fácil
manutenção.

A qualidade muitas vezes é associada ao valor do produto, ou seja, quando o cliente
fica satisfeito com o produto adquirido, não reclama do preço pago.
JURAN (1993) diz que as definições de qualidade não são sucintas e realmente

precisas, mas uma defmiçã'o obteve larga aceitação: qualidade é adequação ao uso. Esse
conceito fornece um rótulo curto e compreensível, mas não com a profundidade necessária.

Pode-se dizer que a qualidade é um processo utilizado para garantir o atendimento As
necessidades e expectativas dos clientes.

De acordo com estudos de pensadores como KOTLER e ARMSTRONG (1995), DAY
(2001) e HAMMER (2002), a qualidade do produto final é fortemente vinculada A percepção

de seus clientes com relação A marca e aos beneficios que o produto agrega.
A marca seria um nome ou símbolo que serve para identificar um produto ou serviço
dos seus concorrentes no mercado, como exemplos conhecidos têm-se: "Coca-Cola",
"McDonald's". Essas são marcas conhecidas mundialmente e geralmente são tidas como

referências entre as melhores ou a melhor, por se tratar de marcas que vendem muitos
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produtos, elas já criaram uma imagem no mercado e satisfazem às necessidades imediatas dos
clientes. Dessa forma, estabelecem-se desafios como fornecer produtos e serviços capazes de
encantar o cliente, atendendo As suas novas necessidades.
De acordo com HAMMER (2002), já houve um esforço das melhores empresas na
redefmição de processos na produção, no papel dos gerentes e nos sistemas de mensuração.
Essas praticas, porém, restringiram-se a poucos, inclusive como resposta estratégica diante
dos desafios cada vez mais crescentes do mercado.
Faz-se necessário, portanto, repensar as relações industriais com base em seus
processos, a otimização desses mesmos processos e vinculação na cadeia logística, tanto com
fornecedores quanto com clientes.
HAMMER (2002) diz, ainda, que se os processos de trabalho forem concebidos para
a sua própria conveniência, e não para o beneficio dos clientes, estes arcarão com prejuízos
que, a longo prazo, recairão sobre a empresa.
Quanto maior for a dificuldade de fazer negócios, maiores serão os anus e os custos
para o cliente; comprometendo, obviamente a competitividade da empresa. A qualidade deve
ser considerada do ponto de vista do cliente, no entanto não se deve perder de vista o custo
para atingi-la.

2.2 Custos da Qualidade

Os custos da qualidade estão associados com a produção, identificação, prevenção ou
retrabalho de produtos que não estão conforme as especi ficações. A definição de custo da
qualidade pode variar conforme a definição de qualidade e as estratégias adotadas em cada
empresa.
BARRETO e SOARES (1996) definem custos da qualidade como sendo aqueles que
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representam a diferença entre o custo atual de um produto ou serviço e o custo ideal, se não
houvesse o serviço fora do padrão, falha de produtos, ou defeitos na manufatura.
Nessa definição, os custos da qualidade são uma medida dos custos associados com o
atendimento das especificações (requerimentos) do produto.
Segundo CROSBY (1994), os custos da qua li dade estão relacionados com a
conformação ou ausência de conformação aos requisitos do produto ou serviço.
Pode-se dizer que os conceitos de custos da qualidade e o próprio conceito de
qualidade são, além de distintos, inversos quanto suas presenças. Enquanto a presença da
qualidade não é algo muito aparente, e sua ausência torna-se fundamental; o custo com a
qualidade tem sua presença obrigatória é considerada e sua ausência talvez nem seja
mencionada.
Para o CRC-SP (1995), os custos da qualidade são definidos como sendo os custos
incorridos na criação do controle de qualidade, na prevenção, na avaliação e na cone* do
trabalho defeituoso. A mudança de hábitos e formas de manipular materiais e/ou produtos
podem diminuir os custos de produção e com a qualidade.
Assim como aos custos de um produto são incorporados todos os desembolsos para
aquisição, criação, armazenagem e venda do mesmo, os custos com a qualidade também
envolvem um conjunto de ações, desde desembolsos com a criação ou implantação da
qualidade dentro da empresa até a prevenção e sustentação para que ela permaneça ativa
dentro das atitudes e atividades do seu cotidiano e não fique somente na parte burocrática e
documental.
Para CORAL (1996), os custos de prevenção são todos os custos incorridos para
evitar que falhas aconteçam, com objetivo de controlar a qualidade dos produtos, de forma a
evitar gastos provenientes de erros no sistema produtivo.
Os custos de avaliação são definidos pelo CRC-SP (1995) como sendo os gastos com
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atividades desenvolvidas na identificação de unidades ou componentes defeituosos antes da
remessa para os clientes.
Para FREITAS (2003, p.15) qualidade 6:
a medida em que um bem ou serviço se adapta aos padrões especi ficados. Quando
estes padrões estão ausentes, qualidade é uma questão de opinião, não sendo
controlável cientificamente. A falta de conformidade com os padrões de qualidade
preestabelecidos chama-se defeito, ocorrendo desperdícios e retrabalho.

Desperdício não pode ser visto apenas como o material refugado (rejeitos), mas sim
como toda e qualquer perda durante o processo. Portanto, qualquer utilização de recursos
além do necessário à produção de determinado produto é caracterizada como desperdício
classificado conforme seu controle, sua natureza e sua origem.
Retrabalho é fazer de novo aquilo que já foi feito, como corrigir urn produto
defeituoso ou refazer um serviço. É perda de tempo, aumenta os custos e faz a empresa perder
competitividade no mercado.
Esses requerimentos incluem as especificações de mercado, especificações de
produto e processo, pedidos de engenharia, desenhos e procedimentos operacionais e
administrativos, regulamentos governamentais e qualquer outro documento ou necessidade do
consumidor que possa afetar a definição do produto ou serviço.
Para MACEDO e POVOA FILHO (1994), conceituam custos da Qualidade como
sendo a parte dos aspectos econômicos da qualidade, considerando-se os gastos incorridos
para assegurar e garantir a qualidade, bem como as perdas incorridas quando a qualidade
satisfatória não é obtida.
As perdas podem ser qualquer tipo de material, produto e/ou tempo gasto
desnecessariamente para a produção de um bem ou serviço, devido A ausência ou falha da
qualidade.
MOTTA (1997, p.4.2) cita as seguintes definições, para uma melhor compreensão do
que são os custos da qualidade:
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a função da qualidade é o conjunto de todas as atividades, em todos os departamentos
da empresa, através das quais obtem-se produtos adequados ao uso, ou em
conformidade com as especificações e os custos da qualidade representam a quantia
de recursos gasta pela função qualidade.

Essa afirmação facilita a compreensão de que os custos da qualidade não são apenas
responsabilidade do departamento de controle da qualidade; pelo contrário, a maior parcela
dos custos da qualidade está fora desse departamento.
MOTTA (1997, p.43) afirma ainda que:
Os custos da qualidade Vein por objetivo principal determinar melhores oportunidades
para a redução de custos. Para isso é necessário conhecer as relações entre a causa e
efeito dos custos envolvidos, que é a função dos direcionadores de custo, e fazer com
que o sistema de custeio encaixe-se As necessidades do sistema de custos da
qualidade.

Uma atividade importante dentro do Gerenciamento dos Custos da Qualidade é o
tratamento das informações das falhas que ocorrem nos processos internos e no campo
(clientes). 0 sistema da qualidade da empresa deve prever uma sistemática de coleta, análise e
tratamento dessas informações e, com o uso de métodos de solução de problemas, melhorar
continuamente seus processos internos.

2.3 A Qualidade para fins Gereneiais

A empresa necessita, além de outros fatores externos, de um sistema de informações
internas para ser administrada eficazmente.
Nesse sentido, KAPLAN e COOPER (1998) mencionam que os gerentes desejam
informações precisas e adequadas sobre custos para tomar decisões estratégicas e conseguir
aprimoramentos operacionais. Dessa forma, se os gerentes possuírem informações
consistentes podem tomar decisões com mais segurança.
As empresas que estiverem supridas de informações internas pertinentes serão mais

flexíveis e adaptáveis As mudanças. Essa necessidade de informações toma-se presente em
todos os segmentos das atividades econômicas, independente do porte ou atividade
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desempenhada.
evidente que a qualidade da informação irá determinar a qualidade da decisão
tomada. Exemplo disso são relatórios de qualidade que quantifiquem monetariamente os
fatores da qualidade, o gestor da empresa dispõe de informações relevantes para iniciar ações
voltadas para melhoria continua pela da rninimização dos desperdícios e perdas do processo.
Esses documentos possibilitariam, também, o aumento de lucratividade por um controle mais
efetivo, sem a necessidade de aumentar as vendas.
Relatórios

de qualidade, combinados corn as avaliações do desempenho

departamental e da empresa como um todo, fornecem ao gestor oportunidade de implantar
ações corretivas no sentido de melhorar o desempenho.

2.4 0 Setor da Construção Civil

importante compreender o setor da construção civil para perceber a importância da
implantação de um Programa de Qualidade. É um setor que se insere na atividade imobiliária
que é considerada um segmento mais amplo que a construção civil, pois segundo COSTA
(2000, p,31):
Compreende o desmembramento de terrenos, loteamentos, incorporação de
imóveis, construção própria ou de condominios, locação de imóveis próprios ou de
terceiros e administração de centros comerciais, shopping centers e condomínios
residenciais.

Há também o conceito de empresa construtora que, segundo a Instrução Normativa
N° 18 do Instituto Nacional de Seguro Social — INSS 6:
A pessoa jurídica legalmente constituída, com registro no Conseil() Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, que executa obra ou serviços de
construção civil sob sua responsabilidade, podendo assumir a condição de
proprietário, dono da obra, incorporador, condomínio, empreiteira e subempreiteira.

Embora os dois termos popularmente podem até ser considerado a mesma coisa,
percebe-se que atividade imobiliária envolve uma categoria, na qual a construção civil esta
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inserida.
0 setor da construção civil apresenta uma série de peculiaridades, que o diferencia
dos demais setores industriais, dentre as quais PICCHI (1993, p35) destaca:
caráter nômade, com dificuldade de constância de materiais e processos; produtos
geralmente únicos e não seriados; produtos fixos e operários móveis, ao contrário
da produção em cadeia (produtos móveis e operários fixos), dificultando a
organização e controle; indústria muito tradicional, com grande inércia is alterações;
uso de mão de obra pouco qualificada, com possibilidades de promoção escassas;
longo ciclo de aquisição-uso-reaquisição, com pouca repercussão posterior da
experiência do usuário; responsabilidades dispersas e pouco definidas; grau de
precisão quanto a orçamento, prazos, características, muito menor de que em outras
indústrias.

Essas características refletem um desenvolvimento histórico diferenciado da
construção, em relação as demais indústrias.
SOUZA (1997, p.27) diz que:
a indústria da construção civil é uma das mais importantes do Brasil, qualquer que
seja o parâmetro que se contemple: volume de produção, capital circulante, número
de pessoas empregadas, utilidade dos produtos e outros. Apesar disso, do ponto de
vista da qualidade e, com todas as exceções que se façam, a construção em geral
aparece como uma indústria atrasada.

Por outro lado, esse setor ainda serve de maneira eficaz para retomar o crescimento e
diminuir o desemprego dada a sua capacidade de gerar vagas diretas e indiretas no mercado
de trabalho.
SOUZA (1997, p.28) diz ainda que a cadeia da construção civil tem passado por
significativas mudanças, tanto diretamente no segmento construtivo quanto ao longo da
cadeia. Afirma o autor que há claras pressões de mercado forçando a melhoria da qualidade
por parte dos consumidores finais e do público.
Os consumidores estão cada vez mais conscientes dos seus direitos, previstos no
Código de Defesa do Consumidor (1990), e o Poder Público tem utilizado sua capacidade de
compra para pressionar melhorias da qualidade.
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2.5 Custos na Construção Civil

Qualquer que seja o tipo de bem produzido sempre terá um custo, que será relevante
para delimitar o valor final do produto fabricado.
Da mesma forma, qualquer implantação de um programa de melhoria e controle de
qualidade gera custos para a empresa. No entanto, normalmente esses custos são muito

pequenos se comparados aos beneficios obtidos pela eficiência do processo produtivo após a
implantação.
PORTER (1996) argumenta que o conhecimento dos custos incorridos é um dos
principais tipos de vantagem competitiva que a empresa pode possuir. As empresas,
geralmente, têm grande dificuldade para avaliar as posições de custos dos concorrentes, uma
etapa essencial na avaliação de suas próprias ações. Elas recorrem a comparações simplistas
de custos de matéria-prima e mão-de-obra.

Conforme FERNANDEZ (1993), as variações de custos, mais especificamente no
setor da, construção civil, são oriundas das seguintes causas:

a) projetos: falta de projetos e ausência de detalhamentos;
b) mão-de-obra: falta de treinamento e qualificação;
c) equipamentos: operação, tempo de operação e manutenção;
d) materiais: de acordo com o preço de mercado e o modo de consumo.
Neste contexto, verifica-se a importância da contabilidade de custos que,
devidamente integrada com o departamento de engenharia, é fundamental para que se apurem

e analisem custos oscilantes, os quais certamente servirão de base para os empresários do
ramo tomarem as decisões necessárias e garantirem que seu produto continue no mercado

competitivo.
O setor da construção civil, em termos de custos, possui um diferencial sobre a
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maioria dos outros setores. Enquanto nestes é o produto que passa pelos centros de custos,
recebendo assim alocação de recursos a cada etapa transpassada, na construção civil são os
centros de custos que passam pelo produto, que aloca recursos a cada etapa concluída,
adquirindo assim características especificas para o seu custeamento.
Na indústria da construção civil, o processo inicia a partir do terreno, por onde
passam todas as etapas da construção, recebendo os diversos tipos de materials, até que o
imóvel seja concluído. Os principais custos de produção podem ser identificados pelos itens
matéria-prima, mão-de-obra e gastos gerais de fabricação.
A matéria-prima é classificada como todos os materiais (brutos ou elaborados)
utilizados num processo de produção. Sua composição varia de empresa para empresa, tendo
uma grande representatividade no custo da produção. Também são vistas como matérias a
serem transformadas.
0 custo de mão-de-obra, segundo RIBEIRO (1997), consiste em quaisquer
pagamentos efetuados a trabalhadores, a titulo de remuneração por contribuições fornecidas
ao processo produtivo, acrescido de todos os encargos decorrentes. Trata-se da contribuição
humana ao processo de produção de bens ou serviços.
O custo da mão-de-obra é composto basicamente de salário, horas extra, adicional,
honorário, refeições, estadias, encargos sociais e outros. Ou seja, são todos os gastos com o
pessoal envolvido na produção da empresa.
Já os gastos gerais de fabricação são os custos indiretos incidentes no processo de
fabricação. São todos os gastos necessários para se produzir em determinados bens, cuja
incidência no valor do bem não é tão evidente quanto os custos da matéria-prima e da mãode-obra.
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2.6 Programas de Qualidade

Com o avanço tecnológico, as Leis de Proteção ao Consumidor mais rígidas e os
produtos/serviços com ciclos de vida cada vez mais curto acabam tomando o consumidor
mais exigente. As empresas se vêem obrigadas a adotar algum modelo de gestão pela
qualidade, visando atender as necessidades dos consumidores.
A literatura especifica apresenta muitos sistemas de qualidade, antes, porém, de
descrever alguns deles, é necessário conceituar a expressão sistema de qualidade.
De acordo com a ABNT, em sua ISO 8402 (1994), sistema de qualidade 6 a
estrutura organizacional, procedimentos, processos e recursos necessários para implementar a
gestão da qualidade. Essa definição denota a necessidade da existência de uma organização e,
dentro dela, a presença de recursos financeiros e humanos para se colocar em pratica o
sistema.
De acordo com SILVA (1996), o sistema de gestão da Qualidade surgiu no Japão e
recebeu o nome de Total Quality Control

—

TQC, a partir de ensinamentos dos autores

Deming e Juran, com o objetivo de melhorar a imagem dos produtos japoneses no mercado
internacional, pela melhoria continua.
Nos Estados Unidos, é chamado de Total Quality Management

—

TQM. No Brasil,

esse mesmo sistema recebe o nome genérico de Gestão pela Qualidade Total — GQT, sendo
um sistema administrativo aperfeiçoado no Japão, a partir de idéias americanas introduzidas
após a Segunda Guerra Mundial.

Outro programa que auxilia na conquista da qualidade é o Programa 5S que, de
acordo com SILVA (1996), teve sua origem no Japão a partir da década de 50 e pode-se dizer
que ele é a primeira etapa para implementar a gestão da qualidade total.
Os 5S são as iniciais de cinco palavras japonesas relacionadas com arrumação,
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interpretadas como senso, que significa apreciar ou julgar.
Segundo VICTORINO (1999) os cinco sensos são: Seiri é o senso da utilização e

organização, Seiton é o senso de arrumação e ordem, Seiso é o senso da limpeza, Seiketsu é o
senso da salde e conservação e Shitsuke é o senso de disciplina consciente ou autodisciplina.

0 objetivo desse programa é criar um ambiente digno de trabalho, no qual o homem
possa sentir-se bem no seu local de trabalho, consigo mesmo e com aqueles que o rodeiam.
O local de trabalho deve estar sempre limpo, de maneira a proporcionar um

ambiente agradável que deixe os funcionários e clientes bem acomodados, fazendo o possível
para que os mesmos sejam impressionados e atraidos por esse ambiente.
Outro sistema é o QUALIHAB — Programa de Qualidade na Construção

Habitacional do Estado de São Paulo. Segundo PICCHI (2001), foi um dos primeiros
programas da qualidade para o setor de habitação popular no Brasil. Foi instituído pelo
Decreto Lei n° 41.337, de 25 de novembro de 1996, sendo coordenado e implementado pela

CDHU/SP — Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.
Esse programa envolve a cadeia produtiva da construção civil, na parte de projetos,

obra, materiais e componentes.

Ele acabou incentivando o desenvolvimento de outros

programas de qualificação de construtoras brasileiras, como o PBQP-H (Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade no Habitat), o QUALIESTRADA (Programa Qualidade nas
Estradas), o QUALIPAV (Programa Qualidade nas Pavimentações), entre outros.

2.7 Normatização da ISO 9000

De acordo com SILVA (1996), normatização é uma atividade que estabelece, em

relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas 6. utilização comum e
repetitiva com vistas it obtenção do grau ótimo de ordem em dado contexto.
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Os objetivos da normatização, de acordo com a Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT), são em relação aos aspectos de economia, comunicação, segurança,
proteção do consumidor e eliminação de barreiras técnicas e comerciais. Seus beneficios
podem ser quantitativos ou qualitativos.
Segundo CARRADORE, et.al. (2000, p.85):
a entidade ISO (International Organization for Standarrization) foi criada em 23 de
fevereiro de 1947, em Genebra, Silica e cerca de 102 países estâo envolvidos e
representados nesta Organizaçao, inclusive o Brasil, através da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

No Brasil, a ABNT adotou a mesma numeração da série ISO 9000, chamando-a de
série NB 9000. A serie ISO 9000 é um conjunto de normas denominadas: ISO 9000, ISO
9001, ISO 9002, ISO 9003 e ISO 9004.
Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO (2005) a ISO 9001 é a referencia normativa pela qual são feitas as certificações de
sistemas da qualidade das organizações, embora a certificação não seja concedida pela ISO,
mas sim por uma outra entidade devidamente credenciada.
No Brasil, foi estabelecido pelo CONMETRO (Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial) o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade,
tendo sido o INMETRO designado por aquele Conselho como organismo credenciador oficial
do Estado brasileiro.
Como a Norma ISO 9001 tem caráter voluntário, as certificações podem ser feitas
fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade por organismos credenciados ou
não pelo INMETRO.
De acordo com CARRADORE, et.al (2000, p.85), as normas 9001, 9002 e 9003 são
normas contratuais e auxiliam nas relações comerciais entre as empresas garantindo a
qualidade externa. A norma 9004 funciona como um complemento da ISO 9000, servindo
para ajudar a descobrir qual model() deve ser implantado numa determinada empresa,
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garantindo a sua qualidade interna, Elas do revisadas a cada cinco anos. As primeiras
revisões foram feitas em 1994 e 1998, sendo que nesta última a ISO 9001 passou a englobar
as non= 9002 e 9003.
Segundo OLIVEIRA (1996p, 27), essas certificações garantem a qualidade do
processo produtivo da empresa e não especificamente a qualidade do produto, já que:
a ISO 9001 especifica um modelo de Sistema da Qualidade para uso quando um
contrato entre duas partes requer a demonstraçao da capacidade do fornecedor em
projetar, produzir, instalar e prestar assistência pós-venda de -um produto.
A ISO 9002 e 9003 sao semelhantes a ISO 9001, porém a ISO 9002 é para Garantia
da Qualidade em produto, instalaçao e assistência técnica, nao incluindo projeto. E
a ISO 9003, é pars Garantia da Qualidade em inspeção final e ensaios somente.
.1A, a ISO 9004 fornece diretrizes para implantação de um Sistema de Gestão da
Qualidade e determina a extenso da aplicação de cada um dos elementos do
Sistema da Qualidade.

A ISO publicou urna série de normas que complementam as normas bisictts,
orientando a sua implementação. Na Figura 1 demonstra-se a relação das principais normas
ISO:
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NBR ISO 8402/1994
NBR ISO 9000-1/1994
NBR ISO 9000-2/1994

NBR ISO 9000-3/1993
NBR ISO 9000-4/1993
NBR ISO 9001/1994
NBR ISO 9002/1994
NBR ISO 9003/1994
NBR ISO 9004-1/1994
NBR ISO 9004-2/1993
NBR ISO 9004-3/1994
NBR ISO 9004-4/1993

Gestão da qualidade e garantia da qualidade - Terminologia
Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade
Parte 1: Diretrizes para seleção e uso
Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade
Parte 2: Diretrizes gerais para aplicação dos NBR ISO 9001, 9002
e 9003
Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade
Parte 3: Diretrizes para aplicação da NBR ISO 9001 ao
desenvolvimento, fornecimento e manutenção de "software"
Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade
Parte 4: Guia para a gestão do programa de dependabilidade
Sistemas da Qualidade - Modelo para a garantia da qualidade para
projetos /desenvolvimento, produção, instalação e serviços
associados
Sistemas da Qualidade - Modelo para garantia da qualidade em
produção, instalação e serviços associados
Sistemas da Qualidade - Modelo para garantia da qualidade em
inspeção e ensaios finais
Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade
Parte 1: Diretrizes
Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade
Parte 2: Diretrizes de serviços
Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade
Parte 3: Diretrizes para materiais processados
Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade
Parte 4: Diretrizes para melhoria da qualidade

NBR ISO 10005/1997

Diretrizes para plano da qualidade

NBR ISO 10007/1996

Diretrizes para a gestão da configuração

NBR ISO 10011-1/1993
NBR ISO 10011-2/1993
NBR ISO 10011-3/1993
NBR ISO 10012-1/1993
NBR ISO 10013-1/1995

Diretrizes para auditoria do sistema da qualidade
Parte 1: Auditoria
Diretrizes para auditoria de sistema da qualidade
Parte 2: Critérios para qualificação de auditores de sistemas de
qualidade
Diretrizes para auditoria de sistema da qualidade
Parte 3: Gestão dos programas de auditoria
Requisitos de garantia da qualidade para equipamento de medição
Parte 1: Sistema de comprovação metrológica para equipamento
de medição
Diretrizes para o desenvolvimento de manuais da qualidade

FIGURA 1 — Principais normas da ISO
Fonte: OLIVEIRA, 1996
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Após todo o processo de normatização, e sendo avaliada como conforme, é

concedida a entidade um certificado ISO 9000, que representa que a empresa esta conforme as
normas do referido padrão, que opera um sistema de gestão da qualidade, o qual assegura o

atendimento aos requisitos de garantia da qualidade, e possui procedimentos para lidar com
problemas de não-conformidade. Esse certificado é válido por um período de dois a três anos,
após esse prazo ele precisa ser renovado, além disso, o sistema a cada seis meses é auditado

para veri ficar se ele continua a atender aos requisitos da norma.

2.8 Certificações

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1994, p.17) conceitua
certificações como sendo:
um conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo independente da
relação comercial com o objetivo de atestar publicamente, por escrito, que
determinado produto, processo ou serviço esta em conformidade com os requisitos
especificados. Estes requisitos podem ser: nacionais, es tran geiros ou internacionais.

A certificação demonstra a clientes, concorrência, fornecedores, funcionários e
investidores que uma organização utiliza praticas respeitadas pela indústria.
Conforme a ABNT (1994) podem ser obtidos os seguintes certificados:

•

Certificado de Registro de Empresa ABNT - atesta a conformidade do Sistema

de Garantia da Qualidade de uma empresa (fabricante de produtos ou prestadora de serviços)
em relação aos requisitos de uma das Normas da série NBR ISO 9000.
•

Certificado de Sistemas de Gestic) Ambiental ABNT — para toda empresa que

possui um Sistema de Gestão Ambiental implantado segundo a norma NBR ISO 14001, que
atesta a conformidade de seu sistema em relação aos requisitos da norma em referência.
•

Certificado de Marca de Conformidade ABNT - atesta a qualidade e aptidão ao

uso do produto de acordo com as Normas Brasileiras.
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•

Certificado de Marca de Segurança ABNT - atesta a que um produto atende às

características de segurança especificadas nas Normas Brasileiras.

•

Certificado de Conformidade ABNT - quando as empresas necessitam

demonstrar que seus produtos e serviços cumprem com especificações técnicas ou Normas
Brasileiras, Internacionais ou Estrangeiras. Esses Certificados têm finalidades especificas
como, por exemplo, quando as peculiaridades do produto não permitem a aposição da Marca
de Conformidade ABNT (Q), ou no caso de lotes para exportação ou ainda em serviços
certificados.

•

Certificado do Rótulo Ecológico ABNT - Qualidade Ambiental - É o

certificado que atesta que um produto está em conformidade com critérios ambientais de
excelência estabelecidos para uma determinada categoria de produtos. Portanto, identifica os
produtos com menor impacto ambiental em relação a outros produtos comparáveis,
disponíveis no mercado.

•

Certificado de Manejo Florestal sustentável ABNT /CERFLOR - É o

certificado concedido a uma unidade de manejo florestal manejada segundo os Princípios,
Critérios e Indicadores de sustentabilidade florestal ABNT /CERFLOR. Com esse certificado,
o produtor florestal pode comprovar que a madeira vem de origem sustentável.

Para TAKASHINA e FLORES (apucl TEIXEIRA, 1999) a qualificação do processo
pode ser atestada pela utilização de indicadores, os quais são formas de representação
qualificáveis das características de produtos e processo. São utilizados pela organização para

controlar e melhorar a qualidade e o desempenho dos seus produtos e processos ao longo do
tempo.
Segundo TEIXEIRA (1999) os indicadores são importantes para as empresas, pois são
sinais vitais da organização. Eles informam o que é importante para toda a organização: a
estratégia da gerência do primeiro escalão e o controle e melhoria dentro do processo.
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As empresas medem continuamente os seus desempenhos, contudo não é a simples
obtenção do indicador que garantirá a melhoria na organização. A partir dos dados analisados
é possível organizar um planejamento quanto: à redução de desperdícios, à melhoria da
qualidade, as previsões para o futuro, A. visão da empresa no mercado, entre outros.
Para comprar com confiança, um consumidor precisa acreditar em um produto de
determinada empresa que tenha um histórico confidvel de venda de produtos.
Segundo a EMBRAPA (1999, p.240), a facilidade na identificação de selos dos
produtos certificados agrega um novo valor de mercado ao produto no que se refere a sua
aceitação em função da qualidade e "segurança ambiental" oferecidas, tomada de decisão
diante da escolha de produtos similares e recomendações de compra.
Assim, o valor agregado não se reflete, necessariamente, em valores monetários, mas
na decisão de compra por parte do consumidor e, portanto, na garantia de mercado para os
produtos produzidos.
ISRAELIAN et al (1996) apontam alguns dos beneficios trazidos para uma empresa
certificada:
Abertura de novos mercados, maior conformidade e atendimento is exigências dos
clientes, menores custos de avaliação e controle, melhor uso de recursos existentes,
aumento da lucratividade, maior integração entre os setores da empress, melhores
condições para acompanhar e controlar os processos e a diminuição dos custos de
remanufattu-a.

Para as empresas que atuam no mercado internacional, a certificação é algo
necessário, uma vez que as normas ISO 9000 foram elaboradas para padronizar os critérios de
qualidade, de forma que o conceito de qualidade de um produto em um pais também seja
considerado em outro pais.
OLIVEIRA (1996) acredita que a política de comércio tende para o processo de
Certificação de Sistemas da Qualidade, cuja certificação sera fundamental para negociar
produtos e serviços em âmbito mundial.
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2.9 Qualidade na Construção Civil

A qualidade é um importante fator de competitividade em todo o processo produtivo,
porém deve-se defini-la, produzi-la, comprová-la, demonstrá-la e documentá-la. Pode-se dizer
que a busca pela qualidade só terá êxito se os empresários criarem novos mecanismos para
preservarem seu pessoal mais qualificado e se forem melhor avaliados os métodos utilizados
na produção, principalmente, as formas de organização e de relacionamento no trabalho.
Segundo PICCHI (1997), os conceitos gerais da qualidade, apesar de terem sido
desenvolvidos em setores industriais com realidades diferentes ao da construção civil, têm se
demonstrado como universais podendo ser adaptados as particularidades de determinados
setores, para maior eficiência.
0 CRC-SP (1995, p.13) a fi rma que:
o controle da qualidade na construção civil é realizado através do controle de
materiais recebidos e serviços realizados na obra e, dependendo do material,
ensaios de laboratório. Porém, esse tipo de controle só detecta problemas depois
que os mesmos já ocorreram, servindo apenas para repará-los, não agregando valor
ao produto. Portanto, é necessário que sistemas de qualidade sejam desenvolvidos
ao longo de toda a cadeia de produção de uma edificação de forma a não apenas
detectar falhas, mas, antes disto, evitá-las.

A preocupação com a qualidade tem gerado o diagnóstico não só de infrações das
normas técnicas, mas de falhas nos processos produtivos e na gestão desses negócios. Mais
ainda, muitos problemas ocorrem por falta de coordenação de ações e interesses entre os elos
da cadeia produtiva. Assim, esses gargalos podem ser divididos entre aqueles diretamente
impactantes nas relações com outros elos (qualidade do produto, por exemplo) e os

inicialmente internos as empresas (gestão financeira, por exempla).
Além dessas condições objetivas, que demandam ações e adequações das empresas,
ressalta-se a própria importância desse como um dos mais complexos de toda a economia.
Segundo SANTOS e MELLO (2001) em 1990, o governo federal lançou o Programa
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Brasileiro de Qualidade e Produtividade - PBQP, cujo principal objetivo era modernizar a
cadeia produtiva nacional, dar orientação e auxiliar as empresas no enfrentamento da abertura
comercial brasileira.
A estratégia era mobilizar os diferentes segmentos com vistas a promover o aumento
da qualidade e produtividade que resulta em maior competitividade de bens e serviços
produzidos no pais.
SANTOS e MELLO (2001) a fi rmam que se instituiu, então, em 1998, com a
assinatura da Portaria no 134, do então Ministério do Planejamento e Orçamento, o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação — PBQP-H, cujo objetivo era elevar
para 90%, até o ano 2002, o percentual médio de conformidade com as normas técnicas dos
produtos que compõem a cesta básica de materiais de construção. No ano 2000, foi
estabelecida a necessidade de uma ampliação do escopo do Programa, que passou a integrar o
Plano Plurianual (PPA) e, a partir de então, englobou também as Areas de Saneamento e Infraestrutura Urbana. Assim, o "H" do Programa passou de "Habitação" para "Habitat", conceito
mais amplo e que reflete melhor sua nova area de atuação.
PINTO e PINTO (1995, p.11) dizem que:
o PBQP-H se propõe a organizar o setor da construção civil em torno de duas
questões principais: a melhoria do habitat e a modernização produtiva. Envolve um
aspecto relativamente amplo de ações, entre as quais se destacam: qualificação de
construtoras e de projetistas, melhoria da qualidade de materiais, formação e
requalificaçao de mão de obra, normalização técnica, capacitação de laboratórios,
aprovação técnica de tecnologias inovadoras e comunicação e troca de informações.

Com essas ações, espera-se o aumento da competitividade no setor, a melhoria da
qualidade de produtos e serviços, a redução de custos e a otimização do uso dos recursos
públicos. 0 objetivo de longo prazo é criar um ambiente que propicie soluções mais baratas e
de melhor qualidade para a redução do deficit habitacional no pais e, em especial, atender as
famílias consideradas de interesse social.
Segundo SANTOS e MELLO (2001), o movimento pela melhoria da qualidade no
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setor de edificações da construção civil vem tomando vulto nos últimos anos, alicerçado por
empresas lideres de vários estados da Unido. Essas empresas, entendendo que o setor
necessita de um choque de gestão com foco na lucratividade e no cliente, vêm promovendo a

repercussão de casos de construtoras que, sustentadas pela adoção de gestão da qualidade, têm
seus produtos e serviços diferenciados perante a concorrência, passando inclusive a trabalhar
de forma mais enxuta.
0 Ministério das Cidades (2004) definiu alguns objetivos do programa de qualidade,
entre eles estão:
a otimização da qualidade dos materiais, componentes, sistemas construtivos,
projetos e obras nos empreendimentos; o estabelecimento de acordos setoriais de
qualidade, com os segmentos da construção civil; a implantação de processos de
qualificação, homologação e certificação de produtos (materiais, componentes e
sistemas) e serviços (projetos e obras), visando à melhoria das obras contratadas.

Os resultados alcançados em âmbito nacional com adesão de dezesseis estados e
agentes financeiros, como a Caixa Econômica Federal, BRADESCO S.A, BANCO ITAU S.A

e ABN AMR° Bank S.A, credenciam o programa a se constituir num legitimo modelo para
unificação das demais certificações hoje existentes.
O PBQP-H é estruturado em projetos que solucionam problemas específicos na área
da qualidade, organizados inicialmente para a área de construção habitacional em diferentes

níveis de desenvolvimento.
Os projetos que estruturam o PBQP-H são:
a) Estruturação e Gestão do PBQP-H;
b) Sistema Nacional de Aprovações Técnicas;
c) Apoio A. utilização de Materiais;
d) Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras;
e) Qualidade de Materiais e Componentes;
O Sistema Nacional de Comunicação e Troca de Informações;
g) Formação e requalificação dos profissionais da cons trução civil
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h) Qualidade de laboratórios;
i) Aperfeiçoamento da normalização técnica para a habitação;
j) Assistência técnica a Auto -Construção e ao mutirão.
O PBQP-H foi desenvolvido para abranger toda a cadeia produtiva da construção

civil, desde os agentes financiaclores aid o cliente final.
Pode-se definir cadeia produtiva como sendo um conjunto de atividades, desde os
insumos básicos até o produto final, incluindo distribuição e comercialização.

MO Etapas do PBQP H
-

0 programa de qualidade é dividido em quatro níveis de qualificação, podendo ser
ilustrado conforme Figura 2.

FIGURA 2— Pirâmide de Evolução do PBQP-H
Fonte: Do autor (2005).
Inicialmente 6 realizado um diagnóstico para avaliação da situação da empresa com
relação aos requisitos da qualidade, sendo que este servirá para direcionar as ações de
implementação do programa.
No nível inicial (nível D) é considerada a base do programa, a estruturação pela qual
definida e documentada a Politica da Qualidade, incluindo objetivos e o comprometimento
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de todos com a mesma. Ocorre a divulgação da sua política para todos os funcionários,
segundo uma estratégia de sensibilização previamente definida. 114 todo um planejamento de
indicadores da qualidade, os quais serão utilizados para avaliar a evolução da empresa em

direção aos objetivos estabelecidos.
Nesse nível, a empresa deve definir uma lista com, no mínimo, vinte e cinco serviços
que serão controlados pela empresa e uma lista de, no minim), vinte materiais empregados

nesse serviço.
Após a conclusão desse nível, ocorre a certificação e o programa di, continuidade,
com o nível C, no qual além de cumprir as exigências do nível anterior, são acrescentados

alguns controles, como:
a) controle do processo de aquisição;
b) treinamento de pessoal;
c) controle do manuseio e armazenamento dos materiais em obra.

Para cada um desses controles há normas que especificam os processos e todos
devem ser documentados, com o objetivo de padronizar todos os processos produtivos.
A transição do nível C para o nível B inclui uma grande quantidade de controles da
empresa, tais como:
a) analise critica de contrato;
b) análise da direção sobre o sistema;

c) controle de projetos;
d) controle de registros;

e) verificação do produto adquirido;
f) qualificação e avaliação de fornecedores.
g) controle de 40% dos serviços e de 50% dos materiais.

Ocorrendo a certificação do nível B, o programa prossegue, agora com o nível A,
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pelo qual hi um controle de 100% dos processos relativos h. obra (materiais e serviço),
aquisição (fornecedores), i entrega da obra aos clientes e à medição dos indicadores para
avaliação do cumprimento das metas pré-estabelecidas.

Como o próprio PBQP-H indica, para a implantaçüo do programa é fundamental a
participaçgo das empresas no que se refere à definição e estabelecimento de prazos que

permitam que elas habilitem-se nos diversos níveis do programa.
Enfim, com a exigência do mercado por produtos e serviços cada vez mais
competitivos, a qualidade se mostra uma ferramenta praticamente essencial para as empresas

nos dias de hoje.
Neste contexto, os custos da qualidade auxiliam as gestores das empresas, no que se
refere ao combate dos desperdícios e ao conseqüente aumento da lucratividacie por meio da
busca pela satisfação dos clientes.
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3 ESTUDO DE CASO

Neste capitulo são demonstrados os reflexos da implantação do sistema de gestão da
qualidade, abordando-se os motivos que levaram a empresa a buscar a certificação, bem como
os beneficios trazidos à. empresa.
Essa demonstração é feita com os dados obtidos da entrevista realizada (Apêndice A)

e visita nas obras da empresa colocada em análise.

3.1 Caracterização da empresa

O estudo de caso foi realizado numa empresa do ramo de construção civil, localizada
em Florianópolis, estado de Santa Catarina, aqui denominada de Empresa X.
A Empresa X foi fundada na década de setenta e, no inicio construía apenas casas.
Com o tempo, foi se aperfeiçoando e atualmente sua principal atividade é a construção de
edificios residências e comerciais, tendo como filosofia a construção de alto padrão, sempre
buscando a qualidade dos empreendimentos. Para manter essa qualidade, a empresa optou por
construir poucos edificios simultaneamente, no máximo três, seguindo os seguintes critérios:
um empreendimento em fase de acabamento, o segundo na fase de estrutura e o terceiro na
fundação. Possui o programa 5s de qualidade, implantado desde 1995.
A unidade possui em seu quadro cerca de 110 funcionários, sendo 95 funcionários
trabalhando na obra e 15 no escritório sede da empresa. A maioria possui como grau de
escolaridade o ensino fundamental completo.
A estrutura organizacional da Empresa X possui apenas três níveis hierárquicos. Isso
proporciona A. empresa uma administração mais ágil. Na Figura 3, pode-se constatar essa

característica pelo do organograma adotado.
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FIGURA 3 - Organograma da empresa
Fonte: Setor de Qualidade da Empresa X
A Empresa X possui basicamente sete setores na parte administrativa.
0 setor de engenharia dispõe de quatro profissionais: dois engenheiros e duas

técnicas em edificações, sendo que dessas, uma atua como desenhista e uma como secretária
da qualidade, trabalhando apenas com a organização e manutenção do sistema de qualidade
da empresa. Conta, ainda, com um estagiário que atua predominantemente na parte de
coordenação de projetos, auxiliando os engenheiros e, sempre que necessário, faz a ponte
entre escritório e obra.
Atualmente o setor de engenharia atua junto com o setor de produção (obra) e, apesar
de estarem fisicamente em lugares distintos, a comunicação entre ambos é constante.
Dentro do setor de produção, tem-se o encarregado geral das obras ou gerente geral,

o encarregado da obra e, para cada atividade, existe um mestre, que seria a pessoa responsável
em supervisionar as atividades especificas de determinada função. Como exemplo dessa
função tem-se que: para executar a parte inicial de uma obra, são necessários carpinteiros, e a
orientação de como fazer o serviço, será feita pelo mestre dos carpinteiros. Caso ocorra
alguma falha, ele será o responsável e saberá quem executou o serviço devido ao
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planejamento da obra. Na Figura 4, é demonstrado o organograma, de forma simplificada,
com as funções desempenhadas dentro do canteiro de obras.

Engenheiro
Projetistas

Trabalham
juntos

Mestre Geral das
Obras

OBRA 1

OBRA 2

OBRA 3

Mestre da Obra

Mestre de
Função 1

Mestre de
Função 2

Mestre de
Função 3

Mestre de
Função N

Funcionários
Atividade A

Funcionários
Atividade B

Funcionários
Atividade C

Funcionários
Atividade X

FIGURA 4— Organograma das Funções da Obra
Fonte: Do autor (2005)
As atividades desempenhadas na obra são realizadas pelas seguintes funções além
dos mestres: carpinteiros, pedreiros, serventes de obras (auxiliares), pintores, guincheiros,
eletricistas, armadores, encanadores, almoxarife e técnico em edificações.
0 setor jurídico é terceirizado, nele um advogado atua diariamente na empresa e
contratam-se outros de outras empresas, dependendo da necessidade.
As vendas da empresa são realizadas exclusivamente por uma corretora de imóveis,
situada no mesmo endereço da construtora. Essa, por sua vez, conta com seus corretores e
funcionários próprios.
O setor de fmanças possui dois funcionários que exercem atividades distintas, um
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cuidando da parte de pagamento a fornecedores e recebimentos dos imóveis vendido, e o
outro da parte de aluguéis.

Para executar a contabilidade, a empresa dispõe de duas funcionárias que têm a
função de auxiliar contábil. As mesmas executam atividades da parte contábil, fiscal e

pessoal. A empresa conta ainda com uma empresa de contabilidade e auditoria para prestar
assessoria a qual fica responsável pela movimentação do setor.

E por ultimo, a empresa possui o setor de informação o qual dá assistência na parte
de informática e telefonia.

3.2 Situação da empresa antes do Programa de Qualidade

Desde da fundação da Empresa X há mais de 25 anos, as funções de tomada de
decisão, como: comprar, administrar, organizar e gerenciar eram realizadas pelo sócio
majoritário. Não havia controles formais, informatizados ou documentados; todos os
procedimentos eram realizados de maneira informal e confiava-se sempre na visão dessa
pessoa.

A empresa não possuía controle de projetos e material, o que por vezes ocasionava
desperdícios e retrabalho, pois não se tinha conhecimento da última versão do projeto enviado
para todos os responsáveis da obra.
Assim, se numa versão do projeto havia alterações e na anterior não, executava-se o
serviço e logo se verificava que deveria ter sido feito de maneira diferente. Além do que, o
escritório não sabia qual a atividade estava sendo executada na obra em tempo real.
0 setor de compras sempre foi de responsabilidade da direção da empresa. Após

algum tempo, criou-se um cargo de Auxiliar de Compras para executar compras menores e
orçamentos de forma documentada. Ficou, então, a cargo da direção a negociação final e o

48
fechamento do pedido, embora continuasse um processo não informatizado e sem controle
adequado de estoques.
A Empresa X constatou que nesse sistema de administração apresentavam-se erros. A
quantidade de material que havia em estoque em cada obra não era conhecida pelo setor de
compras, assim como pelo restante da empresa. Perdia-se muito tempo para a identificação da
quantidade de material em estoque. Ern conseqüência, ocorriam algumas vezes compras de
materiais que havia em estoque, ou na separação do material para entrega no setor de
produção era detectada a falta de parte do material, acarretando assim pedidos com urgência.
Esse erro se agravava quando o material solicitado possuía um prazo de entrega mais longo,
atrasando assim a produção e resultando em prejuízo financeiro para a empresa.

3.3 Implantação do Programa de Qualidade

A Empresa X aderiu ao PBQP-H — Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
no Habitat, no ano de 2001, quando as instituições SENAI - Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial e SEBRAE - Serviço de Apoio As Micro e Pequenas Empresas
lançaram programas de apoio, constituídos de workshops e consultorias, em empresas do ramo
de construção civil, com a fmalidade de conduzir e implantar as ações advindas desse
Programa.
Antes de iniciar a implantação do Programa de Qualidade na empresa, foi realizado
um diagnóstico, com o objetivo de avaliar a situação da mesma com relação A qualidade. Este
diagnóstico foi efetuado por um questionário aplicado A empresa pelo SENAI/SEBRAE,
composto por perguntas direcionadas aos tipos de controle adotados pela empresa nos seus
processos produtivos e administrativos como forma de garantir um produto final de qualidade.
Por meio desse diagnóstico, a construtora apresentou maior deficiência no setor de
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obras, seguindo pelo setor de compras, como pode ser visto na Figura 5.

FIGURA 5 — Setores que apresentam as maiores deficiências
Fonte: SENAI / SEBRAE, 2001
Os fatores que mais contribuíram para a implantação do programa na empresa foram:
a) exigência da Caixa Econômica Federal para realização de financiamentos, tanto da
parte da empresa quanto do cliente;
b) necessidade de melhoria nos processos administrativos e operacionais;

c) redução dos custos e desperdícios.
A Empresa X acredita que, com a crescente exigência dos clientes por produtos de
melhor qualidade a preços compatíveis, as empresas devem buscar melhorias nos seus
processos produtivos para atender As necessidades dos seus clientes; garantindo, assim, sua
sobrevivência num mercado globalizado e altamente competitivo.
Os representantes da administração afirmam que há o comprometimento direto da

direção, dando apoio em termos de fornecer recursos, participar de reuniões do comitê da
qualidade, além de cobrar resultados.
A principio o programa de qualidade foi visto pelos funcionários como aumento da

quantidade de papel dentro da empresa, ou seja, mais burocracia nos processos produtivos e
administrativos. Percebia-se uma certa resistência por parte da maioria dos funcionários,
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principalmente da parte administrativa, em aceitar os novos procedimentos. Assim a empresa
percebeu que deveria mudar o modo de repassar as informações, já que a principio as mesmas
eram impostas aos funcionários.
Fazendo uma avaliação, o coordenador da qualidade afirma que os investimentos
realizados no inicio são muitos grandes e o retomo é lento, por se tratar de um sistema
evolutivo. Somente após a implementação de grande parte dos requisitos das normas é que a
empresa teve condições de executar as adaptações frente As necessidades. Adaptações são
necessárias para que a empresa alcance a mellioria continua de seus processos.
Uma das dificuldades encontradas na implantação foi o treinamento e conscientização
da melhoria para a qualidade, seguido pelo cumprimento dos procedimentos e adequação dos
serviços executados is normas pertinentes, devido h. mudança cultural gerada.
Por outro lado, segundo o Coordenador da Qualidade, muitos foram os beneficios
advindos da implantação do programa de qualidade, embora exista ainda uma dificuldade de
comprovação e levantamento de dados precisos em todos os setores. Isso porque se trata de
um programa ainda recente do qual não foi obtido todo o beneficio que esse sistema pode
proporcionar.
Ele ainda a firma que d incontestável o retomo fmanceiro obtido mediante cada
certificação, principalmente no que se refere à redução de perdas de material, embora muitas
vezes seja dificil de quantificar esse retomo, principalmente quando não se tem um indicador
que possa medi-la e /ou quando as perdas são acidentais, ou seja, ocorrem por falhas do
sistema.
Para realizar o estudo de caso na Empresa X, foram coletados dados dos anos de 2001
a 2004 quando a empresa foi certificada no nível B. Para o nível A, foram orçados valores e os
mesmos ainda não haviam se concretizado até a data da última entrevista.
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3.4 Etapas do PBQP-H na Empresa X

O PBQP-H possui quatro níveis de certificação, iniciando-se pelo nível D, seguido
pelos níveis C, B e, por último o nível A.
Mesmo com as dificuldades de mensuração, foram obtidos alguns dados dos custos
despendidos com a certificação de cada nível, bem como os beneficios fmanceiros.
Foram coletados dados dos anos de 2001, quando teve inicio a implantação do
Programa de qualidade PBQP-H até o final do ano de 2004.

3.4.1 Nível D

O processo qualificação iniciou-se com o diagnóstico realizado na empresa para
identificar sua realidade em seus procedimentos. A diretoria formou uma Equipe da
Qualidade, com o objetivo de ser a responsável por todos os procedimentos de implantação do
programa (Anexo A).
Logo após foi definida a Política da Qualidade e seus objetivos visando: à melhoria
dos processos e produtos, à relação com os clientes internos e externos e à qualidade continua.
Nesse nível de qualificação, os requisitos necessários não são implantados na obra,
eles dizem respeito à parte da organização e planejamento do programa de qualidade, além
disso neste momento são definidas as estratégias para sua implantação.
A Política da Qualidade e seus objetivos foram divulgados em todos os setores da
empresa. Essa divulgação foi realizada com da exposição de cartazes nas Areas de maior
circulação de funcionários, reuniões informais e etiqueta no recibo de salário.
Segundo o Coordenador da Qualidade, no inicio da divulgação, houve uma certa

resistência dos funcionários. Diante disso, foi utilizada a seguinte estratégia: criou-se o
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"quadro emocional para funcionários", nesse quadro, diariamente, os funcionários
expressavam seu contentamento ou desapontamento indicando suas necessidades. com relação
ao programa e era visto apenas como muita burocracia e pouco resultado.
Apesar de certas necessidades serem semelhantes, não foi adotado um padrão ou
receita de como lidar com os funcionários, isso porque esses profissionais têm características
particulares e isso exigiu um tratamento diferenciado, respeitando-se as individualidades.
Várias melhorias foram implantadas com idéias dos próprios trabalhadores,
demonstrando-se, assim, a capacidade e a criatividade destes em desenvolver ferramentas
capazes de facilitar os procedimentos de execução dos serviços.
Mesmo não sendo exigência do programa de qualidade, a empresa mudou o padrão da
área de convivência dos funcionários. Ela foi reconstruída, seguindo as normas de saúde e
segurança, proporcionando mais conforto, fazendo com que o funcionário se sintisse melhor
no seu ambiente de trabalho.
A empresa reorganizou seus processos administrativos, que inclui parte documental
referente à obra e escritório. Todos os setores passaram por um processo de descarte, pelo qual
todos os materiais não utilizados nas funções do dia-a-dia foram para o arquivo permanente e
aqueles que não possuíam uso foram jogados no lixo.
0 Coordenador da Qualidade afirma que a empresa optou em implantar o programa
de forma mais lenta, com a assessoria do SENAI, em que várias empresas são orientas juntas e
os custos são divididos entre as mesmas. Ela poderia ter optado por outras formas de implantar
o programa como, por exemplo, ter contratado uma empresa privada que prestasse assistência
somente a ela em particular.
Implantando de forma mais lenta, possibilita maior adaptação As novas normas e
processos definidos pela empresa, segundo o coordenador.
A partir dos modelos de documentos fornecidos pelo SENAI, a empresa criou o seu
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manual da qualidade, o qual especifica todos os procedimentos internos da empresa com
relação ao programa.
A empresa formulou o seu planejamento de indicadores (Anexo B) que especifica
como serão avaliados os requisitos para que se alcancem os objetivos. Para cada objetivo foi
descrita a ação a ser realizada, os indicadores e como os mesmos serão avaliados.
Formulou também o plano de medição dos indicadores (Anexo C) que descreve os
indices de satisfação do cliente, melhoria dos processos, treinamentos e empenho dos
colaboradores. A elaboração de questionários de satisfação do cliente (Anexo

D) e os

indicadores de produtividade permitem que a empresa avalie os resultados da implantação do
PBQP-H.
Para calcular o índice de empenho dos colaboradores, foram estabelecidos níveis
operacionais para os trabalhadores, aos quais foram atribuidas cores indicando seu grau de
treinamento, conforme Figura 6, a seguir.

LÍDER
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LiD,ER

LÍDER

FAIXA BRANCA

T NÍVEL

r N ÍVEL

OPERACIONAL

OPERACIONAL

1° NÍVEL
OPERACIONAL

FIGURA 6— Estrutura hierárquica do PBQP-H na empresa
Fonte: Setor de Qualidade da Empresa X
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Segundo a secretária do programa de qualidade, para mudar de faixa o trabalhador
deverá atender metas em termos de produtividade e número de "não-conformidades"
(presença de alguma falha) no serviço do qual participa, além de participar de um número
minima de horas de treinamento.
Com a exigência de controlar os serviços e materiais a partir desse nível de
qualificação, segundo o Coordenador da Qualidade, a equipe da qualidade definiu uma lista de
vinte e cinco serviços (Anexo E) e trinta e seis materiais (Anexo F) que passaram a ter
controle dentro da empresa, sendo que alguns são definidos pelo PBQP-H como obrigatórios.
Criou, também, suas próprias instruções de trabalho (Anexo G), que especifica passo
a passo o procedimento para recebimento e aplicação dos materiais.
Na Figura 7, são demonstrados os valores relevantes, gastos com o PBQP-H no
primeiro nível de certificação, que teve inicio em julho de 2001, com certificação realizada em

RECURSOSHUMANOS
DA EMPRESA

SISTEMA DE
INFORMAÇÃO

TREINAMENTOS /
CURSOS

CERTIFICAÇÃO

TOTAIS

915,00

170,00

0,00

0,00

2.735,00

i w-01

570,00

600,00

480,00

ago-01

570,00

330,00

450,00

0,00

set-01
out-01

570,00

550,00

490,00

570,00

250,00

nov-01

570,00

MESES

co)
6A
',9
i

swan

MATERIALS
ESCRITÓRIO
DIVERSOS

0,00

CONSULTORIA
SENAI

CONFRATERNIZAÇÃO
/ REUNIÕES

março de 2002.

927,00

170,00

0,00

0,00

2.447,00

0,00

932,00

170,00

0,00

0,00

2.712,00

480,00

300,00

932,00

1.520,00

0,00

0,00

4.052,00

535,00

390,00

0,00

1.398,00

520,00

0,00

212,00

3.625,00

dez-01

570,00

342,00

480,00

250,00

1.398,00

900,00

0,00

212,00

4.152,00

jan-02

570,00

505,00

430,00

0,00

1.103,00

230,00

350,00

212,00

3.400,00

fev-02

570,00

380,00

438,00

220,00

1.253,00

250,00

0,00

212,00

3.323,00

mar-02

570,00

370,00

460,00

0,00

1.258,00

230,00

490,00

212,00

3.590,00

770,00

10.116,00

4.160,00

33,5%

14%

TOTAL 5.130,00 3.862,00 4.098,00
17%

13%

13,5%

2,5%

FIGURA 7- Despesas com o PBQP-H no nível D
Fonte: Setor de Qualidade da Empresa

840,00 1.060,00 30.036,00
3%

3,5%

100%
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A empresa teve um gasto R$ 30.036,00 na primeira etapa da implantação do
programa PBQP-H, conforme Figura 7, que demonstra as principais despesas com o programa
de qualidade. Esse valor é relevante, considerando o contexto anterior em que a empresa não

possuía gastos com a qualidade.
Percebe-se que o item recursos humanos é o que apresenta maior relevância, nele
33,5% do montante total foram destinados aos que estão ligados diretamente com o programa,

o qual inclui a secretária da qualidade e parte da remuneração do engenheiro que atua também
como coordenador da qualidade.
Os itens confraternizações/reuniões e treinamentos/cursos, com 2,5% e 3%
respectivamente, são os que menos expressam relevância nessa etapa do programa.
As despesas com o nível D podem ser visualizadas na Figura 8, a seguir.

IN Consultoria SENAI

12.000,00
• MatEscritorio

10.000,00
O Impressões

8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00

o Confrat /Reuniões
O Recursos Humano

• Sistemainformatização
• Treinamentos/Cursos

ci Certificação

FIGURA 8— Gráfico das despesas com o PBQP-H no nível D
Fonte: Do autor (2005)
Durante o período de implantação e adaptação do programa, a Empresa X
documentou todas as etapas que foram realizadas, passou por diversas auditorias internas e,
por último, foi realizada uma auditoria externa por uma entidade devidamente credenciada
junto ao INMETRO. Dessa auditoria, obteve a certificação do nível da qualidade D, atestando
a conformidade de requisitos equivalentes aos da NBR ISO 9002.
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3.4.2 Nível C

Dando continuidade is exigências implantadas no nível D, a empresa teve que
assegurar que sua Política de Qualidade era compreendida, implementada e mantida em todos
os setores, além de estabelecer novos requisitos.
A empresa passou a controlar alguns dos materiais da lista definida no nível D,
estabelecendo procedimentos de compra de materiais e contratação de serviços. Para cada
controle a ser realizado, a empresa elaborou procedimentos documentados, com o objetivo de
padronizar todos os processos.
As instruções de trabalhos indicam todo o procedimento a ser realizado nos serviços
dentro da obra. Para os serviços realizados fora, foram discriminados os procedimentos a
serem realizados no seu recebimento, conforme Anexo G, que especifica como se deve
proceder para o recebimento de concreto na obra.
0 setor de compras foi informatizado, agilizando a comunicação entre obra, escritório
e fornecedor. Foi desenvolvido um software especifico para os setores de compras e
engenharia.
Como urn dos objetivos do programa de qualidade é padronizar os procedimentos, a
empresa passou a padronizar seus documentos, obedecendo a uma estrutura. A solicitação de
material da obra, assim como o orçamento enviado aos fornecedores e o pedido de compra são
documentos padronizados, que facilitam a comunicação obra-escritório-fornecedor, conforme
modelo em Anexo H.
No novo sistema de administração de materiais, foi realizado um planejamento pelo
setor de produção. Os materiais necessários para a realização desse planejamento são passados
para o setor de almoxarifado em cada obra. Então, é consultada no sistema computacional
(software)

a quantidade de material existente no estoque de cada obra.
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Verificada a existência em outra obra, é feito contato telefônico para averiguação da
necessidade desse material e, dependendo da situação, é feita a transferência desse
determinado material para a obra necessitada. Caso contrário, se existir a necessidade de
compra desses materiais, é implantado um pedido no sistema, pelo preenchimento do
formulário para geração de pedido de orçamento e ordem de compra.

O setor de almoxarifado consulta o sistema e verifica o dia e o período de entrega do
material, preparando-se para o recebimento, com alocação de espaço fisico para armazenagem

e disponibilidade de acesso ao veiculo de transporte. Na chegada do material, é cumprido o
requisito de recebimento, sendo feita a inspeção e avaliação do fornecedor. Estando o material
de acordo com o pedido, é aceito e assinado o canhoto da nota fiscal. No caso de haver alguma
no conformidade com o pedido, o material é recusado até que seja solucionada a não
conformidade.
Esse material é adicionado ao estoque assim que é dado como recebido pelo sistema.

A

medida que é requisitado pela produção, é dada baixa do estoque, sendo registrado qual

funcionário retirou o material. Todo esse sistema pode ser consultado e realizado pela Internet
por qualquer pessoa autorizada.
Com o nível C, foram gastos os itens, conforme Figura 9.
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abr-02

570,00

258,00

445,00

250,00

1.872,00

230,00

0,00

212,00

0,00

3.837,00

mai-02
jun-02

570,00

435,00

475,00

0,00

1.893,00

230,00

0,00

212,00

0,00

3.815,00

570,00

238,00

480,00

330,00

1.982,00

230,00

450,00

212,00

0,00

4.492,00

j u 1-02

600,00

188,00

450,00

240,00

1.973,00

230,00

450,00

280,00

0,00

4.411,00

600,00

339,00

460,00

0,00

2.006,00

230,00

450,00

280,00

0,00

4.365,00

2.132,00
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450,00
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5.140,00
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I:4

ago-02
set-02
out-02

600,00

452,00

465,00

0,00

600,00

335,00

445,00

330,00

nov-02

600,00

179,00

450,00

0,00

3.217,50

255,00

450,00

280,00

300,00

5.731,50

dez-02

600,00

338,00

230,00

520,00

3.217,50

255,00

450,00

280,00

300,00

6.190,50

jan-03

600,00

350,00

460,00

0,00

2.145,00 255,00

450,00

280,00

300,00

4.840,00

fev-03

600,00

252,00

470,00

0,00

2.138,00

255,00

450,00

280,00

300,00

4.745,00

mar-03

600,00

198,00

475,00

210,00

2.231,00

255,00

450,00

300,00

300,00

5.019,00

abr-03

600,00

236,00

465,00

0,00

2.123,00 255,00

450,00

300,00

300,00

4.729,00

mai-03

600,00

350,00

475,00

0,00

2.123,00

255,00

450,00

300,00

300,00

4.853,00

j u n-03

600,00

236,00

480,00

220,00

2.198,00 255,00

450,00

300,00

300,00

5.039,00

jul-03

600,00

252,00

2.204,00

300,00

5.166,00

450,00

330,00

255,00

450,00

325,00

600,00

138,00

470,00

0,00

2.310,00

255,00

450,00

325,00

300,00

12%

6%

9%

3%

46%

5%

8%

6%

5%

4.848,00
ago-03
set-03
600,00
250,00 460,00 221,00 2.305,00 255,00 450,00 325,00 300,00 5.166,00
136,00 445,00
0,00
2.356,00 255,00 450,00 325,00 300,00 4.867,00
out-03 600,00
TOTAL 11.310,00 5.160,00 8.550,00 2.651,00 42.571,00 4.695,00 7.650,00 5.376,00 4.500,00 92.463,00
100%

FIGURA 9 - Despesas corn o PBQP-H no nível C
Fonte: Desenvolvido pelo setor de Qualidade da Empresa
Pela Figura 9, percebe-se que novamente o item recursos humanos é o que apresenta
maior relevância no programa de qualidade, com 46% dos gastos. Os itens de consultoria,
sistema de informatização, certificação, treinamentos /cursos e aperfeiçoamento tecnológico
possuem valores iguais em todos os meses devido ao contrato pré-estabelecido entre a
empresa e a fornecedora do serviço com parcelas fixas mensais, sofrendo pequenas
modificações no período.
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Os gastos com o nível C são ilustrados na Figura 10, a seguir.
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FIGURA 10 — Gráfico das despesas com o PBQP-H no nível C
Fonte: Do autor (2005)
Outros requisitos também tiveram que ser inseridos e /ou adaptados à empresa.
0 item aperfeiçoamento tecnológico, apresentado na Figura 9 e 10, refere-se ao
controle do concreto. Quando se executa a concretagem em um edifício, conforme o
planejamento interno, são tiradas amostras, chamadas de corpo de prova (devidamente
identificadas com o nome da empresa que executou a concretagem, a data, hora, local, e
funcionários envolvidos) e efetuados testes de resistências em laboratórios contratados. Caso
apresente uma não conformidade em um dos testes, a empresa sabe exatamente identificar
qual a parte da obra pode apresentar falha.
Os funcionários que executam tarefas específicas foram qualificados com base nas
instruções ou treinamentos. As instruções são documentos elaborados pelo setor de qualidade
que mostra passo a passo como o serviço deve ser executado, assim como o manuseio e
armazenagem dos materiais. Os treinamentos são realizados periodicamente com todos os
funcionários dentro e fora da empresa, dependendo da necessidade.
A empresa passou a inspecionar seus procedimentos, sendo verificada sua
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conformidade dos materiais controlados antes de utilizá-los. No caso de situações de
emergência, nas quais um dos materials tenha que ser aplicados antes de ter sido controlado, o
mesmo

é

formalmente identificado, permitindo sua localização posteriormente e a realização

das correções que se fizerem necessárias, no caso de não atendimento As exigências feitas.
Os processos devem estar em conformidade com os procedimentos documentados,
evidenciados pelas inspeções realizadns durante a produção. Segundo o coordenador do
programa de qualidade, é importante a continua monitoração dos processos, bem como a
manutenção dos equipamentos segundo o cronograma interno. Acrescenta ainda, que deve
ocorrer a interferência da equipe da qualidade garantindo a satisfação dos clientes externos e
internos.
Após o cumprimento de todos os requisitos e realizações das devidas auditorias
internas e externas, a empresa foi certificada em outubro de 2003, no nível C.

3.4.3 Nível B

Segundo o coordenador da qualidade, a transição do nível C para o nível B incluiu
uma quantidade grande de controles dentro da empresa como:
a) análise critica de contratos;
b) análise da direção sobre o programa de qualidade;
c) qualificação e avaliação de fornecedores
d) controle de projetos
e) verificação do produto adquirido
f) controle de produto não conforme;
g) ação corretiva; e
h) controle dos registros.
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Nesse nível, a empresa reorganizou sua estrutura da obra, atribuindo
responsabilidades aos projetistas, aos funcionários que executam o serviço, aos clientes e
demais intervenientes.
Estabeleceu também procedimentos para análise de contratos, pelo quais antes da
aceitação do mesmo, deve-se verificar se todos os requisitos estão adequadamente definidos,
documentados e verificar se hi capacidade de atender a todos os requisitos contratuais.
Os fornecedores passam a ser qualificado conforme seu desempenho na entrega dos
materiais e na execução dos serviços controlados, tomando como base a capacitação do
fornecedor em atender aos requisitos especificos nos pedidos de compra e contratos de
prestação de serviço. Todas as informações dos fornecedores, da qualidade dos materiais que
são fornecidos e dos serviços executados, são mantidas e atualizadas possibilitando consultas
futuras para aquisição de novos materiais eiou serviços.
Com o tifvel B foram gastos os seguintes itens, conforme Figura 11, a seguir:
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nov-03

600,00

250,00

465,00

0,00

2.275,00

255,00

280,00

350,00

325,00

4.800,00

dez-03

600,00

128,00

490,00

550,00

2.195,00

255,00

280,00

0,00

325,00

4.823,00

jan-04

620,00

210,00

475,00

330,00

2.236,00

275,00

280,00

0,00

325,00

4.751,00

fev-04

620,00

138,00

765,00

0,00

2.350,00

275,00

280,00

230,00

330,00

4.988,00

mar-04

620,00

197,00

460,00

221,00

2.346,00

275,00

280,00

0,00

330,00

4.729,00

abr-04

620,00

235,00

470,00

0,00

2327,00

275,00

280,00

350,00

330,00

4.887,00

mai-04

620,00

350,00

475,00

0,00

2.328,00

275,00

280,00

350,00

330,00

5.008,00

jun-04

620,00

298,00

480,00

230,00

2.349,00

275,00

280,00

0,00

330,00

4.862,00

jul-04

620,00

210,00

459,00

230,00

2.298,00

275,00

280,00

450,00

330,00

5.152,00

ago-04

620,00

330,00

438,00

0,00

2.302,00

275,00

280,00

330,00

330,00

4.905,00

t

set-04

620,00

250,00

465,00

221,00

2.315,00

275,00

280,00

0,00

330,00

4.756,00

out-04

620,00

236,00
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FIGURA 11 - Despesas com o PBQP-H no nível B
Fonte: Desenvolvido pelo setor de Qualidade da Empresa
0 nível B teve inicio em novembro de 2003 e, até final do ano de 2004, foram gastos

R$ 68.023,00 dos quais 47% com o item recursos humanos.
A maioria dos treinamentos são realizados dentro da empresa pela secretaria da
qualidade, com supervisão do coordenador da qualidade. Isso faz com que a empresa não
tenha muitos custos com treinamentos realizados por outros profissionais de fora da empresa.
A partir da analise de não-conformidades e do desempenho dos processos, os gerentes
trimestralmente identificam as necessidades de treinamentos.
A eficácia dos treinamentos pode ser avaliada pela observação do preenchimento de
uma Ficha de Verificação de Serviços, que registra a situação de inspeção e reinspeção,
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indicando o nível de retrabalho nos respectivos serviços nos quais os funcionários foram
treinados.
Os gastos com o nível B são ilustrados na Figura 12.
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FIGURA 12— Gráfico das despesas com o PBQP-H no nível B
Fonte: Do autor (2005)
Na Figura 12 é possível visualizar a proporção com os gastos em cada item. Percebese que recursos humanos é o item que mais obteve atenção. A justificativa para isso está na
importkwia do envolvimento das pessoas com o programa o que implica mais gastos.
Após a adaptação dos procedimentos e da auditoria externa, a empresa foi certificada
no nível B, no inicio do ano de 2005.

3.4.4 Nível A

No nível A, a empresa passará a controlar 100% dos processos relativos à obra
(materiais e serviços), aquisição (fornecedores), A. entrega da obra aos clientes e à medição dos
indicadores para avaliação do cumprimento das metas pré-estabelecidas.
No inicio da implantação desse nível, a Empresa X já estabeleceu procedimentos para
assistência técnica, que abrangem: recebimento e registro de reclamações vindas dos clientes,
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análise e comunicação do atendimento ao cliente quanto A cobertura em garantia, execução do
serviço e verificação do atendimento As especi fi cações e análise de ações conetivas e
preventivas decorrentes.
Para a execução de ações preventivas, devem ser utilizadas fontes apropriadas para
detectar, analisar e eliminar causas potenciais de não-conformidade.
Após a aplicação de questionários, logo após a venda e após um ano da venda, a
empresa estabeleceu ações corretivas que eliminam as causas de não-conformidade e incluem

o efetivo tratamento de reclamações do cliente e de relatórios de não-conformidade, a
investigação das causas das não-conformidades e a aplicação de controles para assegurar que
a ação se torne efetiva.
A empresa estabeleceu critérios para a correta identificação de situações não
conformes durante as inspeções, para que fossem tomadas ações que eliminassem as causas
dessas não conformidades.
Pelo Manual do Proprietário e do Sindico, a empresa fornece ao cliente as
orientações necessárias relacionadas A. forma mais adequada de utilização da edificação,
incluindo instruções para operação, uso, conservação e manutenção, além de esclarecimentos
sobre as responsabilidades envolvidas e garantias fornecidas pela empresa.
Está à disposição do cliente, 24 horas, o serviço de assistência técnica pós-entrega
para ocorrências consideradas de sua responsabilidade.
Como a certificação ocorreu somente no ano de 2005 e a empresa não teve como
disponibilizar os gastos com esse nível, foi disponibilizada, para efeitos deste estudo, uma

previsão de despesas com o mesmo.
Na Figura 13, são demonstrados os gastos orçados para o nível A.
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Nivel A 9.600,00 4.500,00 6.500,00 5.600,00 35.000,00 4.300,00 15.000,00 2.900,00 5.500,00 88.900,00
TOTAL 9.600,00 4.500,00 6.500,00 5.600,00 35.000,00 4.300,00 15.000,00 2.900,00 5.500,00 88.900,00

11%

5%

7%

6%

39%

5%

17%

3%

6%

100%

FIGURA 13 — Despesas orçadas com o PBQP-H no nível A
Fonte: Setor de Qualidade da Empresa

Segundo a secretária da qualidade, essa previsão dos custos foi elaborada pela equipe
da qualidade juntamente com o SENAI e teve como base os gastos referentes aos níveis
anteriores e gastos ocorridos em outras empresas as quais o SENAI também prestou
consultoria.
Na Figura 14 são demonstrados os gastos orçados da empresa para o nível A.
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FIGURA 14— Gráfico das despesas orçadas com o PBQP-H no nível A
Fonte: Do autor (2005)
Assim como ocorreram nos níveis anteriores, o item recursos humanos é o que mais
consumirá recursos. Em seguida, tem-se o item de certificações que, ao contrário dos demais
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níveis, apresenta um valor acima do esperado, isso porque é o último nível de qualificação e

com ele a empresa irá obter a certificação completa do programa de qualidade.
A empresa pretende estar de acordo com as normas e obter a certificação até a metade
do ano 2006.

3.5 Expectativa da empresa após a certificação

Por se tratar de um sistema evolutivo e a empresa ainda estar em fase de implantação
dos requisitos das normas, ainda não se podem observar todas as melhorias advindas dos
controles e quais pontos podem ser modificados para que se atinjam as metas.
O coordenador da qualidade diz que a empresa espera continuar aumentando a

qualidade de seus produtos pelo processo de melhoria continua, qualificando sempre seus

fornecedores e motivando seus funcionários.
Dessa forma, pretende aumentar sua competitividade no mercado, tendo flexibilidade
para reagir rapidamente diante de oportunidades, tentando sempre compreender as

necessidades atuais e futuras dos clientes de modo a satisfazê-los.
Também buscará manter seus processos produtivos organizados, reduzindo seus
custos da produção e conseqüentemente aumentando sua lucratividade.
Na Figura 15, são ilustradas as perspectivas da empresa com o programa PBQP-H.
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FIGURA 15 — Perspectivas da empresa
Fonte: Do autor (2005)
3.6 Análise dos Aspectos Positivos e Negativos

Por meio do questionário, da entrevista realizada e da visita na obra podem ser
levantados os seguintes aspectos positivos sobre a implantação do PBQP-H:
1. Satisfação dos clientes

0 consumidor final está cada vez mais exigente e espera adquirir um produto de
qua lidade que atenda a suas necessidades.
A empresa permite que o cliente faça um acompanhamento da obra, tanto visitando a
mesma, como também disponibilizando em seu site oficial planilhas contendo informações
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sobre os estágios já construidos e os que estão sendo executados.
Esses fatores agregam valor ao cliente que, por acompanhar a evolução da obra, pode
perceber a qualidade dos materiais utilizados e pode solicitar alterações tanto de material como
de estrutura do imóvel.
O programa de qualidade especifica que deve haver um indicador que mensure as
expectativas dos clientes.

Com a aplicação de um questionário após a venda e entrega do imóvel, o cliente
avalia o produto que adquiriu e os serviços prestados pela empresa durante o período de
garantia (cinco anos).
Por um do sistema informatizado que foi implantado, integrando todos os setores, é
possível ter um atendimento ágil e personalizado, permitindo detectar melhor as falhas,
melhorando o atendimento e transformando as expectativas do cliente em produto final com
qualidade.
2.

Padronização dos Procedimentos

Em todos os níveis do PBQP-H, a norma exige o controle de materiais e serviços de
forma gradativa permitindo as adaptações necessárias.
Com a elaboração de procedimentos documentados definindo como será realizado
cada serviço, ha a garantia de que ele sera sempre executado da mesma maneira, conforme as

instruções, independente da pessoa que o esteja executando. Isso promove a estabilização do
processo, a previsibilidade dos itens de controle, minimizando a variabilidade do processo e do

resultado esperado.
3.

Qualificação da mão-de-obra

A partir do nível C, é exigida a implantação de treinamento de pessoal. Os mesmos

são realizados periodicamente com os funcionários dentro e fora da empresa, possibilitando
que a empresa assegure que as atividades executadas sejam qualificadas.
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Além dos treinamentos, a empresa realiza uma avaliação dos funcionários, com
conversas informais, reuniões e questionários, verificando se a função desempenhada esta de
acordo com a pessoa que a executa, tomando o serviço mais eficiente, evitando perdas.
Todas as observações são anexadas a ficha de registro do funcionário visando manter
a história de crescimento profissional, para que os trabalhadores se sintam responsáveis pelas
mudanças ocorridas.

4. Motivação dos funcionários
Com treinamentos e palestras, a empresa motiva seus funcionários e demais
colaboradores a fim de atingir seus objetivos.

O "quadro de presença emocional" teve resultados positivos com relação is
diferenças, interesses e necessidades de cada pessoa. Dessa forma a Empresa X, pode
compreender melhor seus funcionários, analisando todas criticas e sugestões e colocando em

prática aquelas que realmente julga ser vial/el.
Os funcionários se conscientizando que são fator importante no desempenho das
atividades e da evolução do programa, eles se sentem motivados a exercer suas atividades para
apresentar resultados positivos.

5. Contratação de novos funcionários e criação de novas funções
Com o programa de qualidade, ocorre a criação de novas funções dependendo da
necessidade do serviço ou atividade que passa a ser executada.
No caso da Empresa X, foram treinados os funcionários que já faziam parte da
empresa, para a realização de novos procedimentos, e novos funcionários, devido A
especialização da mão-de-obra.
Para a melhor divisão e coordenação dos serviços foram criadas novas funções.
Exemplo é a função dos Gerentes de Atividades. A partir dessa nova função, toda atividade
passa a ter um mestre que coordena o serviço e toma-se responsável pelo mesmo, tomando
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assim o serviço dos mestres de obras e do mestre geral de obras mais eficaz, pois eles passam
a ter o contado com um niimero reduzido de pessoas.

6. Qualificação dos fornecedores
Com a implantação do nível B, a empresa passa a qualificar e avaliar seus

fornecedores.
Todos passam a ser cadastrado no banco de dados da empresa que contém,

informações sobre cada fornecedor e o indicador da qualidade com que forneceu seu produto
ou serviço. Possibilitando futuras consultas para aquisição dos mesmos e rastreamento do
produto em caso de não conformidade.
A avaliação é feita por aqueles que mantem contato direto com a compra e
recebimento dos materiais e por aqueles que supervisionam o serviço. Essa função cabe ao

funcionário do departamento de compras, ao engenheiro, ao mestre geral de obras e aos
mestres de obras e de função.
7.

Aumento da qualidade dos projetos

0 projeto assume uma das maiores responsabilidades sobre a qualidade do produto
final, pois é o elemento que orienta a maioria das ações, ou seja, ele será o gerador e o

responsável pelo bom andamento de todas as atividades posteriores ao seu desenvolvimento.
Com o estabelecimento de parâmetros e exigências a serem atendidas nas relações
entre os participantes e com o controle informatizado da versão de projeto que está sendo
utilizada, aumenta-se a qualidade do serviço que sera executado diminuindo a

incompatibilidades entre obra e escritório.
A qualificação dos fornecedores também se aplica para os projetistas terceirizados,
que devem cumprir a normatização da ABNT em seus projetos.

8. Redução dos custos da produção
Com a mão-de-obra qualificada e os procedimentos controlados, a empresa obtém um
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padrão em sua produção. Conseqüentemente, reduz o retrabalho e os desperdícios, tanto de
material quanto de tempo de mão-de-obra, reduzindo os custos com a produção.
Os custos não foram quantificados neste trabalho, pois seus valores não foram
disponibilizados pela Empresa X, porém a diretoria afirma que com a implantação do PBQP-H
ocorreram melhorias significativas para a produção Esse fato pode ser percebido visualmente
pela redução dos entulhos causados por desperdícios e retrabalho.
9.

Marketing

Além de proporcionar vários beneficios, o PSQP-H pode ser utilizado como um
instrumento de marketing, por ser um programa que atesta a qualidade da empresa em seus
procedimentos.
A empresa quando se reporta a um cliente sobre a qualidade do imóvel, cita o
programa de qualidade implantado, acreditando na expressão popular, da "propaganda de
boca", pela qual o cliente satisfeito passa a falar da empresa e do imóvel que adquiriu para
outras pessoas.

10. Melhoria na qualidade dos serviços executados
Com a padronização dos procedimentos e demais controles internos, os funcionários
passam a executar seus serviços com menos erros, evitando o retrabalho e os desperdícios.
mesmo ocorre com os serviços contratados realizados por empreiteiras.
Essa melhoria dos serviços pode ser atestada pelas visitas da empresa de consultoria e
a de auditoria no canteiro de obras, que verificam se todos os procedimentos documentados
estão sendo realizados.
11. Aumento da organização nas obras e na administração
Apesar da empresa já possuir o Programa 5S, que tem como objetivo a organização e
limpeza do ambiente, o PBQP-H trouxe significativas mudanças para os olhos dos gestores da
empresa.
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O programa 5S é diretamente executado sem nenhuma restrição e o mesmo foi
implantado somente nas obras, diferente do PBQP-H que é um programa que é realizado na
forma documental e é colocado em pratica somente após aprovação.
O PBQP-H apresenta normas de como estocar os materiais dentro da obra e de como
manuseá-los, isso fez com que a empresa reorganizasse seu local de estocagem, permitindo
melhor administração dos materiais.
A administração também passou por um processo de reorganização, na parte
documental. 0 setor de contabilidade, engenharia e compras foram os que mais sofreram
modificações.
O setor de engenharia e de compras sofreram essas alterações por estarem ligados
diretamente com o setor de produção (obras) e o setor de contabilidade, para fornecer
informações de forma mais ágil e eficiente.

12. Melhoria na qualidade do produto final
Apesar de o PBQP-H ser um programa que atesta a qualidade dos procedimentos, e
não do produto a empresa con firma que houve melhorias em seus imóveis.
Devido aos novos procedimentos controlados, as avaliações de fornecedores
garantiam a qualidade dos materiais fornecidos. A motivação dos funcionários para exercer
suas atividades dentro do cronograma da obra foi outro fator que influencia a qualidade do
produto final. Esse conjunto permitiu garantir um produto de qualidade e de competitividade
no mercado.
13. Satisfação dos Funcionários
No inicio da implantação do programa, ocorreu uma certa resistência por parte de

alguns funcionários, porém eles reconhecem que, apesar da burocracia existente e de toda a
mudança cultural da forma de trabalhar, houve beneficios para eles.
Em conversas informais com os funcionários, na visita realizada na obra, eles

73

contribuíram com este trabalho , expressando seu ponto de vista com relação ao programa. A
empresa tem consciência que o programa só evoluiu devido à participação e colaboração de
seus funcionários.
Também podem-se levantar alguns aspectos negativos do PBQP-H:

1. Aumento da burocracia nos processos produtivos e administrativos
Antes da implantação do PBQP-H, os procedimentos eram feitos com base na
confi ança da pessoa responsável pela obra e dos funcionários que executavam o serviço e as
comunicações, em sua maioria, eram verbais.
Com o PBQP-H, os procedimentos para execução dos serviços, comunicações
internas e externas são realizados por documentos que devem ser guardados, possibilitando
consultas futuras em caso de não conformidade ou aquisição de novos materiais e serviços.

2. Exigências dos agentes financeiros (bancos)
Os agentes financiadores oficiais de crédito habitacional passam a fornecer crédito
somente para as empresas que possuem ou estão em processo de certificação.
Independentemente de o crédito ser para a construção do edificio ou para o cliente que
pretende comprar um imóvel.
Apesar do PBQP-H trazer beneficios à empresa, é imposto pelos agentes
fmanciadores para aqueles que querem um financiamento. Isso faz com que ocorra maior
rejeição por parte da empresa e dos funcionários, pois é visto como uma obrigatoriedade.
Além do que, são exigidos padrões de orçamentação e prazos de construção das obras
estabelecidos pelo órgão financiador. Não se questiona a necessidade do estabelecimento de
prazos para a construção dos empreendimentos; há que se averiguar, porém, o tempo adequado
para que a empresa se adapte as exigências do programa, tais como: acréscimos nos custos
destinados ao investimento em treinamentos, equipamentos e recursos humanos. Dessa forma
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deve-se

colocar em análise a maneira mais adequada de se exigir das empresas o atendimento

dos prazos para a construção dos empreendimentos.
3. Custos de implantação são elevados
Segundo a empresa, o investimento no inicio é muito grande e o retorno é lento, por

se tratar de um sistema evolutivo.
Esses valores sao apresentados nos itens 3.4 deste trabalho.
4. Resultados são alcançados a longo prazo
Por se tratar de um sistema evolutivo, o mesmo precisa de tempo para fazer as

devidas adaptações e obter os resultados esperados.
No inicio, a empresa observou poucos beneficios (curto prazo), o que poderia causar
a desistência, por achar que o programa ntto era viável.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Toda entidade empresarial busca fornecer em seus produtos a qualidade maxima,

com a finalidade de se obter o máximo de aceitação dos seus clientes. Essa qualidade
almejada é obtida quando a entidade procura encontrar o ponto de equilíbrio entre as
necessidades dos clientes e a capacidade da entidade de fornecer produtos de padrão e de

acordo com as perspectivas do mercado.
Para se obter a qualidade do produto, de forma aceitável no mercado, a entidade
deve se cercar de diversas ferramentas, procedimentos e controles, e o principal é que seus
parceiros, colaboradores internos e externos, possuam a mesma finalidade, permitindo ações
corretas, amplas e de consenso, de modo a fornecer produtos confiáveis com venda garantida.
Encontra-se no mercado parceiros que, visualizando a necessidade das entidades,
criam programas que enfocam todos procedimentos que devem ser aplicados para que se
obtenha um produto de qualidade.
Neste trabalho monográfico, em um estudo de caso, procurou-se analisar o programa

PBQP-H, especifico para a atividade de construção civil, enfocando os aspectos positivos e
negativos na sua aplicação.
Disso se conclui que houve beneficio para a Empresa X que, mesmo tendo

implantado o sistema de forma lenta e gradativa, percebeu, no transcorrer dessa implantação,
uma grande conscientiza,ção de todos o que, certamente, deu a ela a certeza de que os
resultados seriam alcançados, mesmo sendo a longo prazo.
Apesar da burocracia exigida pelo programa ser grande, torna-se necessária para que
os processos sejam padronizados e regulamentados, permitindo maior controle da

administração.
As alterações ocorridas nos processos produtivos da empresa são facilmente
observadas nos canteiros de obras, com relação h. organização e limpeza, nos processos de
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compra e recebimento de materiais, relacionados à diminuição de materiais não-conformes
(com falhas) e, ainda, na execução dos serviços, confirmada pela diminuição dos serviços
reprovados e do retrabalho.
Verificou neste estudo que o programa trouxe grandes contribuições b. entidade,
tanto no que se refere à melhoria da qualidade dos imóveis oferecidos aos seus clientes, como
também na valorização de seus colaboradores , É visível dentro dos procedimentos de
implantação do programa, em todas as etapas de sua execução, a melhoria dos mesmos e o
incentivo aqueles que estão ligados direta ou indiretamente ao programa.
Pode-se perceber que o fator recursos humanos é o que apresenta maior relevância
na relação aplicação de recursos e obtenção de resultados. É importante lembrar que o sucesso
da aplicação dos níveis do programa fica condicionado à capacidade de quem for conduzi-lo e
aplica-lo, sejam eles membros da direção, gerentes, funcionários, fornecedores ou empresa de
consultoria.
0 conjunto de diretrizes que compõem o PBQP-H não tem formato de um modelo,
ele apenas especifica os procedimentos que devem ser cumpridos, sendo fundamental que a
empresa analise todos os itens apresentados e faça uma adequação para a sua realidade.
Conclui-se que os objetivos deste trabalho monográfico foram alcançados, porém
não se pretende esgotar a pesquisa, já que esta se limitou a uma entidade e a uma atividade
fim. Sugere-se que outros pesquisadores enfoquem outros programas, nas mais diversas
atividades, a fim de demonstrar que é possível sempre melhorar o que está pronto. 0 mercado
esta a cada dia mais exigente e para atendê-lo a entidade tem que garantir com todas as
ferramentas possíveis.
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APENDICE A — Entrevista Aplicada na Empresa
Dodos da Empresa

- RazAo Social:
- Data de Ftmdaglo:
Sócios:
- N° de funcionários do escritório:
N° de funcionários da obra:
- Histórico (pontos relevantes):

Responsivel pelas informações:
Nome:
Cargo:
Data da Entrevista:
1- Como a empresa tornou eonliecimento do Programe de Qualidade?
( ) Via SINDUSCON
( ) via SEBRAE
( ) via SENAI
( ) via revistas ou amigos

( ) outros. Qual?
2- Quando teve inicio a irnplantaçâo do Programa de Qualidade?
R.:
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3- De que forma ocorreu? Teve acessoria de alguma empresa?
R.:

4 - Qual os motivos que levarão a implantar o Programa de Qualidade?
R.:

5- Como a implantação do Programa foi vista pelos funcionários?
R..:

6- HA um comprometimento direto da diretoria? Em que sentido?
R.:

7- Com a implantação do Programa, houve uma reorganização na empresa?
R.:
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8- Surgiram dificuldades na implantaglo? Qmis?
R.:

9- A empresa observou alguma melhoria? Quais?
R.:

10-Quais as expectativas da empresa
It:

Comentários Observações:

a certificação do Pmgrama?

USTA DE

ANEXO A — Provedint I

4;1

o do Pro

ts

ANEXO B Planejamento dos Indicadores
ANEXO C — Medição dos Indicadores
ANEXO D — Questionários de Satisfavin do Cliente
ANEXO E — Lists de Serviços Controlados
ANEXO F — Lista de Materiais Controlados
ANEXO G — Instrução Trabalho
ANEXO H — Modelos dos Documentos do Setor de Compras

ANEXO A — Plano de Implantação do Sistema de Qualidade
Logo da Empresa

PADRÃO DE QUALIDADE

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE
NÍVEIS

REQUISITOS
1. Responsabilidade da Direção
1.1 Política da Qualidade
1.1.1 Divulgação da política da qualidade
1.1.2 Definição da Política e dos Objetivos da Qualidade
1.1.3 Planejamento dos indicadores da qualidade
1.1.4 Implementação da Política da Qualidade
1.1.5 Implantação do sistema de Medição de Indicadores
1.1.5.1 Índice de satisfação do cliente
1.1.5.2 Índice de melhoria nos processos
1.1.5.3 Índice de treinamento
1.1.5.4 Índice de empenho
1.1.6 Acompanhamento da evolução dos indicadores
1.2 Representante da Administração
1.3 Responsabilidade, Autoridade e Recursos
1.3.1 Responsabilidade e Autoridade
1.3.2 Recursos
1.4 Análise critica da Direção
1.4.1 Definir intervalos para analisar criticarnente Sistema da Qualidade
1.4.2 Manter registros analise criticas
2. Sistema da Qualidade
2.1 Sistema Evolutivo
2.2 Planejamento do desenvolvimento e implantação do sistema
2.3 Manual da qualidade e procedimentos
2.4 Plano da Qualidade de Obras
2,4.1 Organização de obras
2.4.2 Plano de controle de Qualidade de Obras
2.4.3 Procedimentos e listas de verificação de obras
2,4.4 Planejamento e controle de obra

CÓDIGO:
VERSÃO:
PAGINA:
DATA:

dez jan/ fey
/02 03 /03

ma/ abr mal Jun jul/
03 / 03 /03 /03 03

,

set/ out/ nov dez jan/ fey ma/ abr jun Jul ago set/ out
03 03 /03 /03 04 / 04 04 / 04 /04 / 04 /04 04 / 04

ag/
03

,
,

,

2.4.5 Plano de manutenção de equipamentos
2.4.6 Projeto de canteiro
2.4.7 Segurança do trabalho

NÍVEIS

REQUISITOS
2.4.8 Definir destino dos resíduos sólidos e liquidos produzidos na obra
3. Analise critica de contrato
5. Controle de documentos e dados
6. Aquisição
6.1 Materiais Controlados
6.1.1 Definição dos materiais controlados
6.1.2 Evolução do número de materiais controlados
6.1.2.1 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 20%
dos materiais
6.1.2.2 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 50% dos
materiais
6.1.2.3 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 100% de
materiais
6.1.3 Especificação de materiais controlados
6.2 Dados para aquisição
6.3 Qualificação e avaliação de fornecedores
6.4 Verificação do produto adquirido
7. Controle de produtos fornecidos pelo cliente
8. Identificação e rastreabilidade
8.1 Identificação
8.2 Rastreabilidade
9. Controle de processo
9.1 Condições controladas
9,1.1 Análise critica de projetos fornecidos pelo cliente
9.1.2 Coordenação e controle de recebimento de projetos contratados
9.2 Serviços de execução controlados
9.2.1 Definição dos serviços controlados
9.2.2 Evolução do número de serviços controlados
9.2.2.1 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 15% dos
serviços
9.2.2.2 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 40% dos
serviços
9.2.2.3 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 100% de
serviços
9.2.3 Procedimentos de execução de serviços controlados

dez jan/ fey
/02 03 /03

ma/ abr mai jun
03 / 03 /03 /03

Jul/ ago set/ out/ nov dez jan/ fey ma/ abr jun jul ago set/ out
03 /03 03 03 /03 /03 04 / 04 04 / 04 /04 / 04 /04 04 / 04
_

,

10. Inspeçães e Ensaios
11. Controle de equipamentos de medição e ensaios
12. Situação de inspeção e ensaios
13. Controle de produto não conforme
14. Ação corretiva e ação preventiva
14.1 Ação corretiva

NÍVEIS
REQUISITOS

jun jul/ ag/ set/ Ou no/ dez ja/

/01 01
14.2 Ação preventiva
15. Manuseio, armazenagem, embalagem, preservação e entrega
15.1 Controle do manuseio e armazenamento de materiais
15.2 Proteção dos serviços executados
15.3 Entrega da obra e manual do proprietário
16. Registros da qualidade
17. Auditorias internas da qualidade
18. Treinamento

01

01

/01 01

/01 02

Fe/ Ma abr ma Jun Jul agi set/ ou/ no/ dez ja/

02

/02 /02 /02 /02 02

02

02

02

02

/02 03

fey ma/03
/03

-

-

19. Serviços associados
20. Técnicas estatisticas

Legenda

I - Implantadas as exigências estabelecidas no nível D
EI - Implantadas as exigências estabelecidas no nível C
III - Implantadas as exigências estabelecidas no nivel 13
IV - Implantadas as exigências estabelecidas no nível A
0 acompanhamento do planejamento é realizado mensalmente pelo RA, responsável também pelo preenchimento do XXX - Monitoramento da

Qualidade.
Data de Preenchimento:

/

Implantação do Sistema da

I. Responsabilidade da Direção
1.1 Política da Qualidade
1.1.1 Divulgação da política da qualidade
1.1.2 Definição da Política e dos Objetivos da Qualidade
1.1.3 Planejamento dos indicadores da Qualidade
1.1.4 Implementação da Política da Qualidade
1.1.5 Imylantação do sistema de Medição de Indicadores
1.1.5.1 lndice de satisfação do cliente
1.1.5.2 Índice de melhoria nos processos
1.1.5.3 indice de treinamento
1.1.5.4 indice de empenho
1.1.6 Acompanhamento da evolução dos indicadores
1.2 Representante da Administração
1.3 Responsabilidade, Autoridade e Recursos
1.3.1 Responsabilidade e Autoridade
1.3.2 Recursos
1.4 Análise critica da Direção
1.4.1 Definir intervalos para analisar criticamente Sistema da Qualidade
1.4.2 Manter registros analise criticas
2. Sistema da Qualidade
2.1 Sistema Evolutivo
2.2 Planejamento do desenvolvimento e implantação do sistema
2.3 Manual da qualidade e procedimentos
2.4 Plano da Qualidade de Obras
2.4.1 Organização de obras
2.4.2 Plano de controle de Qualidade de Obras
2.4.3 Procedimentos e listas de verificação de obras
2.4.4 Planejamento e controle de obra
2.4.5 Plano de manutenção de equipamentos
2.4.6 Projeto de canteiro

(COM ITÊ)

QUALIDADE

SE CRETARIA DA

GERENTEDE
MANUTENÇÃO
(MANUTENÇÃO)

GERENTE
ADMINISTRATIVO DE
OBRAS(PRODUÇÃO)

ESCRITÓRIO

(CONTABILIDA DE)

GERENTE DE

(FINANÇAS)

AUX. FINANCEIRO

ENGENHARIA
(ENG ENHARIA)

r ERENTE
-------1
DE

GERENTE DE
VENDAS( VENDAS)

INFORMAÇÃO
(INFORMAÇÃO)

GERENTE DE

ASSISTENTE
JURIDIC°(JURÍDICO)

DIRETORADJUNTO
(DIRETORIA)

(DIRETORIA)

REQUISITOS

DIRE TOR

RESPONSÁVEIS

2.4.7 Segurança do trabalho
2.4.8 Definir destino dos resíduos sólidos e líquidos produzidos na obra
3. Analise critica de contrato
5. Controle de documentos e dados
6. Aquisição
6.1 Materiais Controlados
6.1.1 Definição dos materiais controlados
6.1.2 Evolução do número de materiais controlados
6.1.2.1 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 20% dos materiais
6.1.2.2 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 50% dos materiais
6.1.2.3 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 100% de materiais
6.1.3 Especificação de materiais controlados
6.2 Dados para aquisição
6.3 Qualificação e avaliação de fornecedores
6.4 Verificação do produto adquirido
7. Controle de produtos fornecidos pelo cliente
8. Identificação e rastreabilidade
8.1 Identificação
8.2 Rastreabilidade
9. Controle de processo
9.1 Condições controladas
9.1.1 Análise critica de projetos fornecidos pelo cliente
9.1.2 Coordenação e controle de recebimento de projetos contratados
9.2 Serviços de execução controlados
9.2.1 Definição dos serviços controlados
9.2.2 Evolução do número de serviços controlados
9.2.2.1 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 15% dos serviços
9.2.2.2 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 40% dos serviços
9.2.2.3 Elaboração, treinamento e implantação do controle para 100% de serviços

SECRETARIADA
QUALIDADE (COMITÊ)

MANUTENÇÃO
(MANUTENÇÃO)

GERENTE D E

OBRAS (PRODUÇÃO)

GERENTE

ADMINISTRATIVODE

ESCRITÓRI O

(CONTABILI DADE)

GEREN TE DE

(FINANÇAS)

AUX. FINANCEIRO

ENGENHARIA

( ENG ENHAR IA)

GERENTE D E

(VENDAS)

G ERENTE D EVENDAS

G ERENTED E
INFORMAÇÃO
(INFORMAÇÃO)

(JURÍDICO)

ASSISTENTEJU RIDICO

DIRETOR A DJUNTO
(DIRETORIA)

REQUISITOS

DIRETOR (D IRETORIA)

RESPONSÁVEIS

9.2.3 Procedimentos de execução de serviços controlados
10.Inspeções e Ensaios
11. Controle de equipamentos de medição e ensaios
12.Situação de inspeção e ensaios
13. Controle de produto não conforme
14.Ação corretiva e ação preventiva
14.1 Ação conetiva
14.2 Ação preventiva
15. Manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega
15.1 Controle do manuseio e armazenamento de materiais
15.2 Proteção dos serviços executados
15.3 Entrega da obra e manual do proprietário
16. Registros da qualidade
17. Auditorias internas da qualidade
18.Treinamento
19. Serviços associados
20. Técnicas estatísticas
LEGENDA
R = RESPONSABILIDADE
C = COLABORADOR
O = NÃO EXERCE RESPONSABILIDADE SOBRE O REQUISITO

(MANUTENÇÃO)

SECRETARIADA
QUALIDADE (COMITÊ)

GERENTEDE
MANUTENÇÃO

OBRAS (PRODUÇÃO)

GERENTE
ADMINISTRATIVODE

(CONTABILIDADE)

GERENTEDE
ESCRITÓRIO

AUX. FINANCEIRO
(FINANÇAS)

(ENGENHARIA)

GERENTE DE
ENGENHARIA

GERENTEDEVENDAS
(VENDAS)

GERENTEDE
INFORMAÇÃO
(INFORMAÇÃO)

ASSISTENTEJURIDIC°
(JURÍDICO)

DIRETORADJUNTO
(DIRETORIA)

REQUISITOS

DIRETOR (DIRETORIA)

RESPONSÁVEIS

Logo tilt Empresa

PADRÃO DE QUALIDADE

ITEM

PREVISTO

PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PBQP-H

GASTO

PREVISTO

A previsb de recursos é feita semestralmente.
O acompanhamento da previsito de recursos é feito pelo RA.
Data de preenchimento:
.

GASTO

PREVISTO

GASTO

PREVISTO

GASTO

CÓDIGO:
VERSÃO:
PAGINA:
DATA:

PREVISTO

GASTO

PREVISTO

GASTO

CÓDIGO:
Logo da Empresa

PADRÃO DE QUALIDADE

ETAPA (1)

MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE

DATA (2)

RESULTADO (3)

REPROGRAMAR (4)

(1): Mas e ano em que esta sendo realizado o monitoramento.
(2): Data de realizaçao do monitoramento do )0CX — Plano de Implanta9Ro do Sistema da Qualidade.
(3): Resultado da avaligio (ver legenda).
(4): Itens que devem ter seu prazo reprogramado (ex: 1.1.1 — 30/03 para 30/04)
(5): Data da emisslo do novo XXX — Plano de Implantaçao do Sistema da Qualidade.
(6): Rubrica do RA comprovando o acompanhamento das etapas realizadas.
Legenda:
OK: todos os requisitos alocados para o mês foram implantados.
R: existe necessidade de reprogramaclo do XXX — Plano de Implantacao do Sistema da Qualidade.

VERSA°:
PAONA:
DATA:

DATA (5)

MONITORAMENTO (6)

ANEXO B — Planejamento de Indicadores
Logo da Empresa

CÓDIGO:
VERSÃO:
PAGINA:
DATA:
RUBRICA:

PLANEJAMENTO DE IN'DICADORES

PADRÃO DE QUALIDADE
APROVACÃO:
OBJETIVO

AÇÃO

INDICADOR
ES

PLANEJAMENTO DOS INDICADORES
COMO SERA
MEDIDO

RESPONSÁVEL

PERIODICIDADE
-

1)

Elevar o índice
de satisfação do
cliente ,

2) Aprimorar os
processos
constr utivos

- Conforme XXX
(Plano de Medição
de indicadores

- Conforme XXX Plano de Implantação
do Sistema da
Qualidade ,

- Conforme XXX
(Plano de Medição
de indicadores), item
2

- Conforme XXX Plano de Implantação
do Sistema da
Qualidade.

Índice de
treinamento

- Conforme XXX
(Plano de Medição
de indicadores), item
3

- Conforme
Plano de Implantação
do Sistema da
Qualidade.

- ix / semestre

índice de
empenho

Conforme XXX
(Plano de Medição
de indicadores), item
4

Conforme XXX Plano de Implantação
do Sistema da
Qualidade.

- Anual

índice de
satisfação do
cliente ,

Padronizar, treinar e
implantar os processos
definidos no ›DOCX —
Lista de Serviços
Índice de
Controlados (conforme
melhoria nos
prazos estabelecidos no
processos
XXXX — Plano de
Implantação do Sistema da
Qualidade).

3) Elevar o nivel
de qualificação
dos funcionários
-

--

Aplicar pesquisa de
satisfação do cliente
quanto ao produto e
servi ço ,

Pesquisar as
necessidades de
treinamento.
Aplicar treinamentos.

—

Para serviços antes da
entrega (atendimento):
na entrega do Edificio
(a partir do Edificio x)
Para produtos (avaliação
pós-ocupação): primeira
medição um ano após
entrega, demais
mediçbes de três em três
anos durante dez anos.
fa_partir do Edificio xl

)ocx

-

- Conforme XXX (Plano de
Medição dos indicadores).

META DO OBJETIVO

- Estar no quadrante D do
quadro de satisfação x
Importância

- Conforme XXX (Plano de
Medição de indicadores).

-

-

-

-

XX horas/ano para o 1°
ravel operacional.
XX horas/ano para o 2°
e 3° niveis (operacional
e gerencial).
Conforme XXX (Plano
de Medição de

indicadores).

ANEXO C — Medição dos Indicadores
1) ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Pontuações:
4 Muito Satisfeito
Muito Importante

3 Satisfeito
Importante

2 Insatisfação
Pouco Importante

1 Muito Insatisfeito
Nada Importante

GRAU DE SATISFAÇÃO

ASPECTOS

1

2

3

4

GRAU DE IMPORTÂNCIA
2
3
4

1

Tabulação dos Questionários e Interpretação dos Resultados

Os resultados de satisfação e importância são tabulados separadamente.
Para cada aspecto avaliado é feito o registro do número de respostas dadas em cada nota na coluna
FREQÜÊNCIA.

Multiplicam-se as freqüências pelas notas e registram-se os resultados na coluna FREQÜÊNCIA X NOTA.
Soma-se o resultado de cada aspecto e anota-se na coluna SOMA.
Calcula-se a média ponderada de cada aspecto, dividindo-se a soma pelo total de respostas de cada questão
e registra-se na coluna MEDIA.
Tabulação dos Resultados
Número de questionários respondidos:

SATISFAÇÃO
TOTAL
FREMANCIA

FREQ. X NOTA

SOMA

RESPOST

MEDIA

AS
1

ASPECTOS/NOTA

2

3

4

1

2

3

4

IMPORTÂNCIA

TOTAL
FREQUENCIA

FREQ. X NOTA

SOMA

RESPOST

MEDIA

AS
1

ASPECTOSINOTA

2

3

4

1

2

3

4

Interpretação dos Resultados
A analise do resultado tem, como base a combinação entre o grau de satisfação e de importância dos
aspectos avaliados pelos clientes.

ASPECTOS

MEDIA

MEDIA

SATISFAÇÃO

IMPORTÂNCIA

QUADRANTE

AÇÃO

URGENTE

DESPERDICIO

MELHORIA

Quadro de Satisfação x Importância
4

3

A
MUITO SATISFEITO
POUCO IMPORTANTE
DESPERDÍCIO

2

MUITO SATISFEITO
MUITO IMPORTANTE
MELHORIA

C
POUCO SATISFEITO
POUCO IMPORTANTE
ECONOMIA

POUCO SATISFEITO
MUITO IMPORTANTE
AÇÃO URGENTE

1
3
4
2
1
QUADRANTE C — POUCO SATISFEITO/ MUITO IMPORTANTE
Os aspectos que obtiveram as maiores médias (3 a 4) na coluna importância são considerados os mais
relevantes pelos clientes. Entre estes aspectos, verifica-se quais obtiveram as menores médias (1 a 2) na
coluna satisfação. sac' os aspectos que deixam as clientes muito infelizes, pois sendo muito importantes,
foram negativamente avaliados. Sendo assim, constituem prioridades para as mudanças e correções. Estes
aspectos necessitam de AÇÃO URGENTE.
QUADRANTE A — MUITO SATISFEITO/ POUCO IMPORTANTE
Os aspectos de menores médias em importância e que obtiveram as maiores médias em satisfação. sac) os
aspectos avaliados positivamente, mas sem grande importância para o cliente. Estes aspectos indicam
DESPERDÍCIO.
QUADRANTE D — MUITO SATISFEITO! MUITO IMPORTANTE
Os aspectos que obtiveram boas médias nas colunas satisfação e importância. sac) aspectos importantes
para os clientes e avaliados positivamente, mas que oferecem espaço para MELHORIAS.
QUADRANTE B — POUCO SATISFEITO/ POUCO IMPORTANTE
Neste quadrante estão os aspectos que obtiveram média baixa tanto em satisfação como em importância.
Isso significa que os clientes estão insatisfeitos, mas consideram estes aspectos irrelevantes. Dependendo de
cada situação pode ser um DESPERDiCIO ou investir em MELHORIAS.
QUESTIONÁRIO
O Questionário deverá ser elaborado em dois niveis: Quanto aos serviços e quanto aos produtos.

2) ÍNDICE DE MELHORIA NOS PROCESSOS
Este índice será calculado através da avaliação de desempenho da empresa com relação aos serviços
controlados.
Os itens avaliados no serviço (ver tabela a seguir) serão medidos através de planilhas de verificação
contendo requisitos a serem estabelecidos pela empresa na ocasião da padronização dos processos.

Inicialmente, serão realizadas medições nos diversos
Após esta medição, serão escolhidos três serviços a serem aprimorados em projetos de melhoria a serem
conduzidos pelo 3 0 nível (definido no indicador 4).
•

0 termo MÉTODO significa que podem ser medidos para o serviço seu grau de conformidade
quanto aos requisitos para a qualidade de serviço serviços para a identificação dos processos
mais problemáticos da empresa.acabado ou seu grau de conformidade com relação aos requisitos
de processo estabelecidos.

0 "check list" dos serviços terá a seguinte forma:
REQUISITOS
RP
RE

FREQÜENCIA DE FALHAS

Falhas = definidas quando um evento não atende os requisitos de conformidade devidamente relacionados
no "check-list".
IF (INDICE DE FALHAS) =

FREQÜÊNCIA DE FALHAS POR CICLO DE MEDICAO
N.° DE ITENS AVALIADOS POR CICLO DE MEDIÇÃO

IF (INDICADOR MEDIO DE FALHAS) =

E IF( 1NDICE DE FALHAS DO EMPREENDIMENTO)

N.° DE PLANILHAS DE VERIFICAÇÃO DO SERVIÇO DO
EMPRENDIMENTO
•

0 termo MO significa que sera medida para o serviço a produtividade da mão de obra da seguinte
forma:

ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE NO CICLO DE MEDIÇÃO (IP)
IP= HH / Q.srv.

HH = SOMATÓRIO DAS HORAS GASTAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TODA A EQUIPE.
Q.srv. = QUANTIDADE DE SERVIÇOS
INDICADOR MÉDIO DE PRODUTIVIDADE (iP)

FP = I IP(INDICE DE PRODUTIVIDADE NO CICLO DE MEDIÇÃO DO EMPREENDIMENTO)
N.° DE PLANILHAS DE VERIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

METAS

ou aumento em x% do IP doTservigos escolhidos para melhoria conforme descrito no
- Redução de x% do IF —
parágrafo x da página três desse documento.

3) ÍNDICE DE TREINAMENTO
Roteiro para cálculo:
Fórmula

IT = NHT/ EM

VARIÁVEIS

CRITÉRIOS

•
•
Número total de horas de treinamento (NHT)
•
•
•
Efetivo médio (EM)

Periodicidade

Número total de horas de treinamento que os funcionários
(escritório e obra) da empresa receberam no trimestre.
Como treinamento entende-se: curso ministrado na
empresa ou fora dela, para um ou mais funcionários.
os professores de curso podem pertencer ou não ao
quadro de funcionários da empresa.
Deve haver um planejamento do conteúdo a ser ensinado.
Número médio de funcionário no trimestre:
EM = (M1 + M2) /2 onde,
M1 — número total de funcionários no primeiro dia de
trabalho
M2 — número total de funcionários no ultimo dia de
trabalho.

Calculado trimestralmente

4) iNDICE DE EMPENHO
Para calcular o índice de empenho dos colaboradores, foram estabelecidos níveis operacionais para os
trabalhadores, aos quais serão atribuidas cores indicando seu grau de treinamento.
Para mudar de faixa o trabalhador devera atender metas em termos de produtividade e número de não
conformidades no serviço do qual participa, além de participar de um número mínimo de horas de
treinamento.
1° NÍVEL (OPERACIONAL) — Pedreiros e serventes

As faixas brancas referenciam a identi ficação deste nível (1° nível operacional) e terão inscrições com as
letras C, B, A, serão de caráter evolutivo, referenciando as horas de treinamento para cada nível, utilizadas
após recomendação para os níveis "C", "B", "A" respectivamente do SIQ — Construtoras (ver fluxograma
anexo).
Os colaboradores operacionais terão treinamento de XX horas/ano para cada faixa.
Intenção da empresa para este nível: Buscar talentos para promoções para o 2° nível operacional e
gerencial.
lemp = % colaboradores do 1 ° nível que se mantém na faixa correspondente ao nível do SIQ —
Construtoras em que a empresa se encontra/ total de colaboradores do 1 ° nível.
Meta: lemp >XX% ()(X% dos colaboradores devem se manter na faixa correspondente ao nível do SIQ —
Construtoras que a empresa se encontra).
2° NÍVEL (OPERACIONAL E GERENCIAL) — Encarregados, almoxarifes e técnicos em edificações.

As faixas amarelas referenciam a identificação 2° nível operacional e as faixas azuis referenciam a
identificação 2° nivel gerencial. Estas faixas terão inscrições com as letras C, B, A e serão de caráter
evolutivo, referenciando as horas de treinamento para cada nível, utilizadas epos recomendação para os
níveis "C", "B", "A" respectivamente do SIQ — Construtoras (ver fluxograma anexo).
Os colaboradores operacionais e gerenciais tell() treinamento de XX horas/ano para cada faixa.
Compromissos do colaborador para este nível: gerenciar os indicadores, e manter os indicadores nos
níveis de qualidade.
temp = % colaboradores do 2 ° nível que se mantém na faixa correspondente ao nível do SIQ —
Construtoras em que a empresa se encontra/ total de colaboradores do 2 ° nível.
Meta: lemp >XX% (XX% dos colaboradores devem se manter na faixa correspondente ao nível do SIC) —
Construtoras que a empresa se encontra).

3° NÍVEL (GERENCIAL) — Engenheiros, gerente administrativo de obras e diretor adjunto

Os colaboradores deste nível serão identificados com a faixa preta com as letras B, A e serão de caráter
evolutivo, referenciando as horas de treinamento para cada nível. Os colaboradores terão XX horas/ano de
treinamento, e devem cumprir os seguintes compromissos:
- Elaboração de projetos de melhoria do sistema de qualidade:
Os projetos de melhoria conduzidos neste nível deverão agregar valor comprovadamente, documentar e
quantificar as melhorias.
- Promover talentos de alto desempenho do 1° e 2° nível.
Nesse nível os colaboradores s6 poderão trocar de faixa quando a empresa atingir o nível "A" do SIQ —
Construtoras.
Compromissos do colaborador para este nível: Elevar os resultados dos indicadores através das
melhorias dos processos.
lemp = número de colaboradores do 3 ° nível que implantam projetos de melhoria/número de
colaboradores do 3 0 nível.
Meta: lemp = XX% (XX% dos colaboradores do 3 ° nível devem implantar no mínimo um projeto por ano).

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: Todo novo colaborador começará pela faixa correspondente ao nível "C"
de cada nível e depois seguirá as normas do programa.

LÍDER
35 NÍVEL
GERENCIAL

FAIXA PRETA

LÍDER

LÍDER
2° NÍVEL
OERENCIAL

25 NÍVEL
DERENCIAL
FAIXA AZUL E AMARELA

LÍDER

LiDER
2° NIVEL
OPERACIONAL

2' NA/EL

OPERACIONAL

1_
FAIXA BRANCA

1° NiVEL
OPERACIONAL

ANEXO D — Questionários de Satisfação do Cliente

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES - ATENDIMENTO
Identificação (opcional):
Nome:

Apto:

Prezado Cliente,
Visando elevar nosso índice de satisfação de clientes, solicitamos a gentileza de responder o questionário
abaixo seguindo as Instruções:
Indique seu grau de satisfação com os aspectos relacionados no questionário, assim como o grau de
importância que você atribui a estes mesmos aspectos.
Marque com X o número correspondente à sua avaliação:
•
O número 4 signi fica que você está muito satisfeito e/ou que o aspecto é muito importante.
•
O número 1 significa que você está muito insatisfeito e/ou que o aspecto não tem a menor
importância.
• Os números 2 e 3 são posições intermediárias.

•
•

- GRAU DE SATISFAÇÃO
4. Muito Satisfeito

3. Satisfeito

2. Insatisfação

1. Muito insatisfeito

2. Pouco Importante

1. Nada Importante

- GRAU DE IMPORTÂNCIA
4. Muito Importante

3. Importante

RECE PÇ A

DEPTODE ENGE NHARIA

0

ASPECTOS
Cortesia: demonstra educação e cordialidade
Eficiência: Resolve o problema no primeiro contato
Receptividade: Responde a todas as solicitações,
reclamações e sugestões.
Cortesia: demonstra educação e cordialidade
Eficiência: Resolve o problema no primeiro contato
Conhecimento Técnico
Receptividade: Responde a todas as solicitações
reclamações e sugestões,
Personalização: Atendimento Diferenciado
Esclarecimentos e orientações prestadas durante a
execução do imóvel.

Eficiência: Resolve o problema no primeiro contato
Conhecimento Técnico
Receptividade: Responde a todas as solicitações,
reclamações e sugestões.
Personalização: Atendimento Diferenciado
Esclarecimento e orientações prestadas durante a
execução do imóvel

I

DEPTODEOBRAS

Cortesia: demonstra educação e cordialidade

GRAU DE

GRAU DE

SATISFAÇÃO
4 1 3 1 2 1 1

IMPORTÂNCIA
4 1 3 1 2 1 1

ASPECTOS

EM PREENDIMENTO

CORRETORES

Cortesia: demonstra educação e cordialidade
Eficiência: Resolve o problema no primeiro contato
Receptividade: Responde a todas as solicitações,
reclamações e sugestões.
Personalização: Atendimento diferenciado
Esclarecimentos e Orientações prestadas durante a
execução do imóvel
Cumprimento do prometido por ocasião da venda do
imóvel.
Apresentação: o empreendimento revela aparência e
arquitetura adequadas
Localização: o acesso é fácil
Instalações: são funcionais e causam boa impressão
Distribuição dos cbmodos e adequação ao produto
Materiais de Acabamento

ADMINISTRAÇÃO

Prazo de entrega: na data combinada
Prego: Prego Aceitável pelo mercado
Forma de Pagamento: Propicia condições satisfatórias

e flexibilidade na negociação
Divulgação: o nome da empresa e seus produtos /
serviços são bem conhecidos
Prestigio: tem ótimo conceito na praga
Credibilidade: cumpre o prometido
Website da empresa (Internet)

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE
SATISFAÇÃO
4 1 3 1 2 1 1

GRAU DE
IMPORTÂNCIA
4 1 3 1 2 1 1

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES — APÓS A ENTREGA
Identificação (opcional):
Nome:
Apto:
Prezado Cliente,
Visando elevar nosso índice de satisfação de clientes, solicitamos a gentileza de responder
o questionário abaixo seguindo as Instruções:
•
•

2. Insatisfação

1. Muito insatisfeito

- GRAU DE IMPORTÂNCIA
3. Importante
4. Muito Importante

2. Pouco Importante

1. Nada Importante

Ceram ic°

I Esquadrias
Ide Madeira

Revestimento

Telefôn ica

Hidráu l ica

Elétrica I

ASPECTOS

INSTALAÇÕES

I

- GRAU DE SATISFAÇÃO
3. Satisfeito
4. Muito Satisfeito

MATE R IAIS

I

Indique seu grau de satisfação com os aspectos relacionados no questionário, assim
como o grau de importância que você atribui a estes mesmos aspectos.
Marque com X o número correspondente à sua avaliação:
• O número 4 significa que você está muito satisfeito e/ou que o aspecto é muito
importante.
O
número 1 significa que você está muito insatisfeito e/ou que o aspecto não tem
•
a menor importância.
• Os números 2 e 3 são posições intermediárias.

Apresentou defeito ao longo da utilização
Quantidade e disposição das Tomadas e
Interruptores

Apresentou vazamento ou desgaste natural nos
registros ou torneiras
Qualidade do banho com Agua Quente
Apresentou defeito ao longo da utilização
Distribuição e Quantidade de pontos

Qualidade do Material
Rejuntamento (durabilidade)

Caimento do Piso em direção ao ralo de
escoamento
Qualidade das Portas
Fechaduras, Maçanetas e Dobradiças

GRAU DE
SATISF AÇÃO
4 1 3 1 2 1 1

GRAU DE
IMPORTÂNCIA
4 1 3 1 2 1 1

GRAU DE

ce

Louças

co)
at

e Meta is

Pintura

Esq uadrias
Alumín io

ASPECTOS

GRAU DE
IMPORTÂNCIA
4 1 3 I 2 1 1

SATISFAÇÃO
4 I 3 1 2 1 1

Praticidade na Utilização
Vedação das Esquadrias
Acabamento e Integridade das Paredes
Durabilidade
Qualidade do Material
Funcionamento

ur

g

ATENDIMENTO

I—

Elevadores: Qualidade e funcionamento

Impermeabilização: Infiltrações junto ao vaso, sacadas
e jardineiras
Atendimento as solicitações de manutenção e correção
de problemas apôs a entrega
Cumprimento do prometido por ocasião da venda do
imóvel
Esclarecimentos e orientações prestadas durante e
apôs a entrega do imóvel
Cumprimento do prazo de entrega do imóvel
Atendimento geral da Empresa
Manual do proprietário (facilidade e utilidade)

Website da empresa (Internet)
Qualidade e beleza dos materiais de acabamento

ATRIBUTOS DO IMÓVEL

Qualidade de execução do imóvel
Equipamentos de segurança (utilidade e
funcionamento)
Distribuição dos cômodos e adequação ao uso

Conforto acústico: barulho proveniente da rua ou de
outros apartamentos
Conforto Térmico: arejamento do imóvel
Garagens: qualidade da área e facilidade de manobras
Beleza arquitetônica da Fachada
Beleza arquitetônica das áreas comuns e Paisagismo

Salão de Festas: Qualidade e adequação ao uso

GRAU DE
SATISFAÇÃO
4 1 3 1 2 1 1

CONFORTO

VALOR CONDOMÍNIOX

ASPECTOS

GRAU DE
IMPORTÂNCIA
4 1 3 1 2 1 1 ,

Custo Mensal do condomínio em função dos
equipamentos e infra estrutura oferecida nas áreas de
uso comum e individuais, tais como: vigilantes,
faxineiras, zelador e outros.

Geradora de Agua Quente
Energia elétrica do Condomínio
Valor do condomínio compatível com o conforto

Elevadores

_.

1. Como você tomou conhecimento da oferta deste do imóvel?
Televisão

Rádio

Através de

Plantão de

Folder

Vendas no
local

Jornal

j

Através de
amigos
ou conhecidos

Através de
Imobiliária

De outra
maneira

2. Voltaria a adquirir um imóvel da empresa?
Sim

Não

3. Dentre os seguintes fatores, enumere em ordem de importância (em ordem
crescente, 1 — para o mais importante), o que é mais importante na hora de decidir
pela compra?
(Caso ache duas ou mais alternativas com a mesma importância, pode ser repetido
o número.)
Credibilidade e idoneidade da empresa
Localização do empreendimento
Prazo de Entrega
Padrão do Empreendimento
Organização dos canteiros de obra
Qualidade dos empreendimentos realizados pela
empresa
SUGESTÕES DE MELHORIA:

ANEXO E — LISTA DE SERVIÇOS CONTROLADOS

CÓDIGO:
Logo da Empresa

PADRÃO DE QUALIDADE

LISTA DE SERVIÇOS
CONTROLADOS

APROVAÇÃO:

VERSÃO:
PAGINA:
DATA:
RUBRICA:

São os seguintes os serviços a serem padronizados, segundo a etapa da obra:
Serviços preliminares
1. Com pactação de aterro
2. Locação de obra
Fundações
3. Execução de fundações
Estrutura de concreto armado
fôrmas
Execução
de
4.
5. Montagem de armadura
6. Concretagem de pegas estruturais
Vedações Verticais
7. Execução de alvenaria não estrutural
8. Execução de Argamassa
9. Execução de revestimentos internos de Area seca
10. Execução de revestimentos internos de Area úmida
11. Execução de revestimentos externos
Vedações Horizontais
12. Execução de contrapiso
13. Execução de revestimentos de pisos internos de Area seca
14. Execução de revestimentos de pisos internos de Area úmida
15. Execução de revestimentos de pisos externos
16. Execução de forro
17. Execução de impermeabilização
18. Execução de cobertura em telhado
Esquadrias
19. Colocação de batentes e portas
20. Colocação de janela
Pintura
21. Execução de pintura interna e externa
Sistemas prediais
22. Execução de instalações elétricas
23. Execução de instalações hidro-sanitárias
24. Execução de instalações de gás
25. Colocação de bancada, louças e metais sanitários

Nível
A
A

C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A

B
B
A
A
A

ANEXO F - LISTA DE MATERIAIS CONTROLADOS
CÓDIGO:
Logo da Empresa

PADRÃO DE QUALIDADE

LISTA DE MATERIAIS
CONTROLADOS

VERSÃO:
PAGINA:
DATA:

APROVAÇÃO:

RUBRICA:

MATERIAIS
NÍVEL "C"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barras e fios de aço para armaduras de concreto
Brita
Cimento portland
Concreto usinado
Estacas pré-moldadas
Madeiras Serradas
Chapas de Compensado
Escoramento para estrutura de concreto armado

_

NÍVEL "B"
1. Argamassa pré-fabricada
2. Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação revestida
3. Blocos de concreto para alvenaria de vedação
4. Areia
5. Fios e Cabos Telefônicos e Elétricos
6. Materiais Impermeabilizantes
7. Tintas e Texturas
8. Tubos e Conexões Hidráulicas
9. Interruptores e Tomadas
10. Cal Hidratada
NIVEL "A"

1. Aquecedor de água
2. Argamassa colante Pré- Dosada
3. Esquadrias de alumínio
4. Argamassa industrializada para rejunte
5. Louças sanitárias
6. Granitos e Mármores
7. Metais sanitários
8. Placas de gesso para forro
9. Porta e batentes de madeira
10. Portas corta-fogo
11. Telhas cerâmicas e Telhas onduladas de fibra cimento
12. Pisos Cerâmicos
13. Tubos e conexões de material de gas canalizado
14_ Lâmina de Madeira
15. Vidros
16. Lajota
17. Madeira para Telhado
18. Azulejos e Pastilhas

ANEXO G — INSTRUÇÕES DE TRABALHO
corm-

ExEcugAo

DE CO NCRETAGEM

:

PAGINA:
DATA:
RUI3RICA:

1-EXEcugio DA CONCRETAGEM
-As formas devem estar executadas e limpas.
-As armaduras predsam estar posicionadas e contendas, com espagadores instated rm.
-As proteções de pentane e rede devem estar instaladas no perimelro de área a ser concretada.
- Todos os equipamentos e a equipe de trabalho devem estar dimensionadas considerando o tempo de cido do transporte horizontal
superior
- Eventuais paradas de concreto e juntas tire precisam estar definidas
-As areas de trabalho deverão estar definidas conforms SS's_
- 0 posicionarnento e altura das mesmas devem ser definidas e verificadas.
- 0 pedido de concreto devem obedecer o prescrito na 1T06 01
-As instalações elétricas e os equipamentos e abastecimento de Ague devem serta3tados.
- 0 acesso do vibrador deve ser Simulado.
- 0 rebaixo de lajes derem estar posicionados.
- Os furos nas vigas para instalação da rede conferidas.
- Os elelrodutos deem estar posicionados, conferidos e amarrados a armadura positiva da laje.
- Nos dias de concretagem, posicionar os cavaletes ou cones na entrada da obra para evitar o estacionamento de veiculos.
- Em locais de auto trafego de veiculos e pedestres alocar urn funcionário devidamente instruido e aparelhado com coleis refletor, cones
e bandeirolas de sinalização.
- No local de trabalho dotard ter o desenho para mapeamento da area a ser concreed a.
- Para o bornbeamento deverá existi rum furo de 30x30 cm pare passagem vertical do tubo de bombeamento.
- Antes do lançamento do concreto molhar as formas.
- Prever apoio de um eletricista e um armador.
- Pam lajes, sarralar o concreto com urna régua de alumínio, desempenar o concreto com desempenadeira de mad eira evitando adicionar
agua com a brocha.
- Mapear a Isle em que for lançados os concretos de cada caminhão e anotar na FP 10 OZ
2- LANÇAMENTO

-Ao lançar o concreto de grandes altura ou deixa-los coffer ISremente, hmera tendência a separação entre a argamassa e o agregado
graúdo. A altura do lançamento, em concretagens comuns, deve no máximo ser igual a 2,5 metros. Para pilares corn altura superior a 2,5m
deve-se executara concretagem por etapas, abrindo janelas nas formas.
- 0 concreto deve ser lançado mais próximo possível de sua posição final, não devendo Mir dentro das formas.
-As camadas de lançamento devem ter altura igual a, aproximadamente, 3/4 da altura do vibrador.
3- VIBRAÇÃO
-A vibração do concreto lançado tem por objetivo deslocar com esforço, os elementos que o compõe, e orienta-las para se obter maior
homogeneidade, obrigando a argamassa a ocupar os vazios e deslocar o ar do material
-A aplicação do vibrador deve ater-se aos seguintes cuidados:
a) As posições sucessivas devem estar a distância inferior ou igual ao raio de ação do vibrador, nunca superior a 50cm.
b) 0 aparecimento de ligeira camada de argamassa na superfície do concre(o, assim como o dessparecimento quase completo de bolhas
de ar, correspondem ao termino do período Ott de vibração. Dai em diante, o efeito da vibração sera negativo Oa separação cada vez
maior dos elementos da mistura.
As
camadas de concreto lançadas devem ter altura inferior ao comprimento da ponta vibrante.
c)
d) A inserção da ponta vibrante no concreto deve ser rápida e sua retirada muito lenta.
4- CURA
- Da-se o nome de cura ao conjurto de medidas tom a finalidade de evitar a evaporação prematura da agua necessária a hidratação do
cimento. A narina brasileira NB -1/77 exige que a proteção se faça nos 7 (sate) primeiros dias contados do lançamento com irrigação
periódica das superficies
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PAGINA:
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1- CONDIÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS
As proteções de periferia devem estar instaladas no per imetro da area de trabalho.
- O local deve estar limpo e desimpedido, conforme programa 5S's.
-

2- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
- Montar no inicio da obra, uma bancada de armação principal, constituída basicamente por pranchões de madeira apoiados na base
firmemente contraventada e deverá estar provida de equipamentos necessários à preparação da armadura, tais como serra elétrica com
disco abrasivo (policorte) devidamente aterrada conforme NR18, chave de dobra e pinos de apoio fixos na bancada.
- Cortar os tios e barras de ago na bancada prindpal, seguindo as orientações e dimensões constantes no projeto detalhado de armação de
modo a minimizar as perdas de material. Caso o projeto não seja explicito quando aos diâmetro internos mínimos dos ganchos e a
curvatura dos estribos, orientar-se pela tabela:
BITOLA

DIAMETRO DA CURVATURA DA
ROLDANA

to mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm

3 cm
6,25 cm
8 cm
16 GM
20 cm

- Observar ainda, para efeito de corte, os transpasses e arranques rrinimos observados no projeto para cada bitola. Ca so não conste no
projeto deverá ser consultado o engenheiro responsável.
- Transportar as pews até o pavimento de armação. Quando o transporte vertical for por meio de grua ou roldanas, as peças devem ser
içadas amarradas em feixes que contenham um kit de armadura, isto é um jogo de pegas que montem uma viga, um pilar ou parte de uma
laje. Se o ferro não for transportado pelo pogo do elevador, como medida de segurança esse kit deve ser obrigatoriamente amarrado numa
corda- guia, atrakés do qual o funcionário pode
evitar que o feixe execute um movimento pendular enquanto é transportado.
- Organizar os kits sobre a forma da laje proximo ao local de aplicação conforme 55's. Os kits deverão tar etiqueta de identitcação.
-Alternativamente , pode-se optar por montar algumas peeas menores ainda na bancada principal, elevando-as prontas ao pavimento
somente para colocação. Esse procedimento deve ser cuidadoso, a fim de evitar dificuldades de posicionamento das pegas, prindpalrnente
no que se refere à interferência nas ligações entre vigas e entre vigas e pilar.

3- MONTAGEM DE ARMADURAS DOS PILARES
A montagem da armadura devera ser feita artes da colocação das formas. A colocação dos estribos com as barras lorgitudineis devem
estar firmes o suficiente para impedir a movimentação do conjunto na hora da montagem das formas e da concretagem.
Os espaeadores devem ser colocados em todas as faces do pilar e em três camadas, uma inferior na região de emendas, outra
intermediária e na pane superior do pi lar por debaixo do fundo da viga. A quantidade minima obedecera o seguinte critério:
DIMENSÃO DA FACE DO PILAR
Menor que 20cm
Maior ou igual a 20cm e menor ou igual
a 60cm
Maior que 60cm e menor ou igual a
100cm
Maior que 100cm

QUANTIDADE POR CAMADA
um espagador
dois espacadores
tr6s espagadores
um espaçador a cada 40cm

Observação: Para garantir que os ferras rtão encostem nas formas, o armador devera
colocar espagadores adicionais sempre que necessário_
- As bitolas, dimensões e a posigão dos ferros longitudnas, assim corno o espaçamento dos estribos deverão obedecer rigorosamente o
projeto estrutural_
- No cruzamento antra vigas e pilares deverão ser garantida a armação transversal nesta região como pede o projeto estrutural.
- Atertar para colocação de prctetores plásticos nas pontas dos arranques.
4- MONTAGEM DE ARMADURAS DAS VIGAS
- Na montagem das vigas a armadura devera ser colocaria depois de liberado pelo encarregado de setor de carpintaria, as armaduras
deverão obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
-As amarrações devem estar firmes.
- Devera haver especial cuidado no cruzamento das vigas na hora da montagem, não sera permitido nenhum carte ce armadura para
efetuar estes cruzamentos, no caso dos estribos quando o espaçamento é constante ao longo da viga, o espaçamento prevalecerá
sobre a quantidade dos estribos, nas regiões de refuge. a quantidade prevalecerá sobre o espaçamento.
- Sera colocado espagalores plásticos na parte inferior da viga. A quantidade minima obedecerá os segtintes critérios:

LARGURA DE VIGA
Ate 12cm inclusive
de 12cm exclusive ate 25cm inclusive
de 25cm exclusive a 40cm inclusive
acima de 40cm exclusive

ESPAÇADORES
1 espaçador a cada 70cm
2 espagadores a cada 70cm
3 espagadores a cada 70cm
espaoadores especiais com alta

capacidade de carga

EXECUOJA0 DE ARMADURAS
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5 - MONTAGEM DA ARIVIADURA OAS LAJES

-Antes de hiciar a montagem de amaduras, observar se 08 gabaritos pars passagem das instalações elébicas e htdráulicas foram colocados,
a se a marcação das parades je foram realizadas.

- Posidoriar primeiro as banes de armadura principal, em seguida, posicionar as banes das armaduras Secondaries.
-Amarrar OS nós conforms segue:

Quando espaçamento dos ferros da amadura positiva for maior ou igual a 15m, a amarração deverá ser alternada, um ferro aim um faro rim.
Quando o espaçamento da armadura 'loathe for Manor que lõdt‘ a amarração deverá ser altemad a um Sam sim dole terms não.

- Posicionar as bans da am-odors negativa, armando-as, ri armadura das \does

- Wins esPa9aderee a ume razão média de Wks peças Per motto quadrado de laje, de modo a garantir o cobras:into minima.
- Havendo balanços au pantos em que a armadura negativa it notoriamente enportarte, dove-se ter atenção redobrada quanto ao uso de
"caranguejos" e cakes. Umbrian (3 necessarto midst para que o contorno dos 'lures das Mete agões elifiticas a hidráulicas seism reforgados.
seguindo orientações do prolegata.

-As annaduras negativas de laje devem ser tratadas com cuidados espectOs para garanir posicionamento e amarrações corretas.

ANEXO H — MODELO DE DOCUMENTOS SETOR DE COMPRAS
CÓDIGO:
Logo da Empresa

PADRÃO DE QUALIDADE

VERSÃO:

ORDEM DE COMPRA DE
MATERIAIS

PAGINA:
DATA:

Razão Social da Empresa
Insc. Est.:

CNF'J:

Endereço da Empresa
Para:

NC:

Data do Pedido:
Período: (3)
Vencimento:

Pedido N°: (1)
Data da Entrega: (2)
Obra: (4)
End. para Entrega:
Complemento:
Transporte: (5)
Solicitante: (6)
Código

Descarga: (7)

Material

QTD

Unid.

VI. Unit.

VI.Total

VI. Bruto
Desconto
VI. Liquido

Obs:

Número do pedido sera seqüencial a partir do n°1 (a numeração sera distinta para formulários no meio fisico e formulários no meio
eletrônico.)
(2) Data da Entrega na Obra.
(3) Period° de entrega (manha ou tarde).
(4) Nome do Empreendimento.
(5) Tipo de Transporte.
(6) Responsável pelo pedido.
(7) Responsável pela descarga.

(1)

CÓDIGO:
Logo da Empresa

PADRÃO DE QUALIDADE

ORDEM DE COMPRA DE
CONCRETO

VERSÃO:
PAGINA:
DATA:

Fornecedor:
Material:
Pedido N°:
Obra:
Endereço:
Emitido por:

Data do Pedido:

Elemento Estrutural:
FCK =
Slump Tempo Bom:
Slump Tempo Chuvoso:

Responsive! pelos !tens A, B, C e D na Obra:
A - Data Concretagem:
B - Hora de Chegada do Caminhão na Obra:
C - Tempo de descarga do Concreto a partir da
chegada em obra:
D - Volume de Concreto Estimado:
Observações:

Brita:

+1- (

min)

TRA 0 DO CONCRETO ACORDADO COM A USINA:
Fck ( Mpa.)
Cimento
Brita
Areia
Aditivo
Agua
Relação a/c
Teor de Argamassa

Obs:
- No recebimento do concreto na Obra será exigido a Nota Fiscal com as informações relacionadas na IT 10
01.
- 0 concreto salt avaliado conforme as Especificações Internas da Construtora.

- O trago sera verificado na própria usina, se necessário.

CÓDIGO:
Logo da Empresa

PADRÃO DE QUALIDADE

PEDIDO PARA ORÇAMENTO

VERSÃO:
PAGINA:
DATA:

Razão Social da Empresa

CNPJ:

Insc. Est.:

Endereço da Empresa
Pedido N°: (1)
Data da Entrega: (2)
Obra: (4)
End. para Entrega:
Complemento:
Transporte: (5)

Data do Pedido:
Período: (3)
Vencimento:
Descarga: (7)

Solicitante: (6)

Código

Material

QTD

Obs:

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Número do pedido sera seqüencial a partir do n°1 (a numeração sera distinta para formulários no meio físico e formulários no
meio eletrônico.)
Data da Entrega na Obra.
Período de entrega (manhã ou tarde).
Nome do Empreendimento.
Tipo de Transporte.
Responsável pelo pedido.
Responsável pela descarga.

CÓDIGO:
Logo da Empresa

PLANILHA DE PEDIDO DE
MATERIAIS

PADRÃO DE QUALIDADE

VERSÃO:
PAGINA:

DATA:

OBRA: (1)

DATA DO PEDIDO:

/

/

.

/
PREVISÃO DE ENTREGA EM OBRA:
PERÍODO:
manha ( )
tarde (

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO (2)

Item

(1)
(2)
(3)

Nome da Obra
Nome do responsável pelo pedido
Assinatura do responsável pelo pedido

)

VISTO: (3)

Descrição do material

Quant.

CÓDIGO:
Logo da Empresa

PADRÃO DE QUALIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES

VERSÃO:
PAGINA:

DATA:
Fornecedor:
Período Avaliado: de I

/

Aceito com concessão:

Relatório de Avaliação de Fornecedores

1FP 06 05

100

12 de 2

100
Fornecedor
Qualificado
-

IF

id

Ações
Corretivas
33
Fornecedor
Dquiiíicado
Nivel A

100
Fornecedor
Qualificado
66

IF

Ações
Corretivas
33
Fornecedor
Desqualiftcado

Nível B

100
Fornecedor
Qualificado
66

IF

Ações
Corretivas
33
Fornecedor
Desqualificado
- IF Final

CÓDIGO:
Logo da Empresa

PADRÃO DE QUALIDADE

PLANEJAMENTO DE
CONCRETAGEM

1

VERSÃO:
PAGINA:
DATA:

Fornecedor:
Material:
Data da Emissão:
Obra:
Endereço:
Emitido por:

Responsive! Departamento de Engenharia:
Elemento Estrutural:
FCK =
Brita:

Slump Tempo Bom:
Slump Tempo Chuvoso:

Responsável pelos Itens A, B, C, D, E, F, e G na Obra:
A — Data da Concretagem:
B — Vol. De Concreto Estimado:

rn3

Concreto:
C — Hora de Inicio da Concretagem :
D — Previsão de Término da Concretagem:
E — N° de Caminhões na Linha de Concretagem:

Convencional (
(
Bombeado

)
)
+/- (

min)

+/- (

min)

F — Planejamento da Frota (Estipulado em Obra):
G — Distância Máxima para lançamento do concreto:
Observações: Após 1° caminhão seguir planejamento das O.C. de concreto para liberação dos caminhões.

TRAÇO DO CONCRETO ACORDADO COM A USINA:
Fck ( Mpa.)
Cimento
Brita
Areia
Aditivo
Agua
Relação a/c
Teor de Argamassa

