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SISTEMAS DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍClOS
Flávio Augusto Picchi
Vahan Agopyan

RESUMO
Este trabalho apresenta uma proposta de uso dos conceitos gerais da
qualidade em empresas de construção de edificios, tendo como base as normas da
série ISO/NB 9000, realizando-se adaptações que possam trazer maior eficiência,
tendo-se em vista as particularidades do setor. A estrutura de Sistema proposta
engloba os aspectos de: política e organização, recursos humanos, planejamento,
projeto, suprimentos, execução, serviços ao cliente e assistência técnica. Um estudo
de caso é apresentado, onde a mesma foi empregada, parcialmente, em uma
empresa de construção de edifícios brasileira de grande porte, trazendo resultados
de melhoria da qualidade do produto, aumento de produtividade e diminuição de
desperdícios.

QUALITY SYSTEMS IN THE BUILDING CONSTRUCTION INDUSTRY

ABSTRACT
A proposal of using the general quality concepts in building construction
companies is presented, based on ISO/NB series 9000 standards. Adaptations to
this System structure were made for the building industry. The proposed system
structure includes the following aspects: politics and organization, human resources,
planning and sales, design, supply, execution, customer services, and technical
assistance. A case study is presented, in which the proposed System was in part
used in a large Brazilian building construction company, resulting in better product
quality, productivity improvement, and waste decrease.

1. INTRODUÇÃO
Qualidade tem sido definida de forma cada vez mais ampla,, desde 'conformidade
com requisitos" -CROSBY (1988), passando por 'adequação ao uso - JURAN; GRYNA
(1988), chegando. até concepções mais amplas, que levam em conta a economia do
processo de produção - ISHIKAWA (1986), os serviços agregados ao produto, a percepção
e entusiasmo do cliente em relação ao produto - TEBOUL (1991).
No mundo todo, a qualidade tem recebido grande atenção, como fator de
competitividade de empresas e economias nacionais. Neste processo, os progressos se dão
de maneira diferenciada, seja a nível de países ou de setores industriais. Dentre os países,
o Japão é sempre mencionado como liderança no setor, exigindo das empresas ocidentais
uma grande revisão de seus conceitos sobre qualidade. 0 Brasil só recentemente busca
priorizar este aspecto, estando apenas no início de um processo de avanço na área.
Os conceitos e metodologias de gestão da qualidade foram desenvolvidos em geral
em setores da indústria de transformação, tais como: mecânica, eletrônica, etc. A
construção de edifícios apresenta uma estrutura de produção bastante diferenciada e uma
defasagem, em relação a estes setores, quanto à utilização destes conceitos e
metodologias. Esta defasagem se reflete em problemas de qualidade, baixa produtividade e
elevados índices de desperdício, estimados em pelo menos 30%, em relação ao custo da
obra - PICCHI (1993).
A repercussão deste quadro pode ser avaliada pela importância econômica do setor:
a construção civil representa no Brasil aproximadamente 7% do Produto Interno Bruto, 65%
da Formação Bruta de Capital Fixo; absorve 6,5% da População Economicamente Ativa,
exercendo um forte papel indutor na economia - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL
1991. A construção de edifícios, um dos sub-setores da construção de edifícios (os demais
são: construção pesada e montagem industrial), representa em torno de 30% da construção
civil, participando com 2,2% do PIB e empregando diretamente mais de 1 milhão de
pessoas FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO (1991); tem pela frente o desafio
de um déficit habitacional de pelo menos 7 milhões de unidades - BRANCO et al. (1991).
A questão da qualidade na construção de edifícios no Brasil vem recebendo uma
atenção crescente, ganhando cada vez mais espaço em eventos técnicos e publicações, e
sendo objeto de iniciativas de programas de melhoria, em algumas empresas. Os conceitos
gerais da qualidade, apesar de terem sido desenvolvidos em setores industriais com
realidades diferentes da construção de edifícios, têm se demonstrado como universais,
podendo ser adaptados às particularidades de determinados setores, para maior eficiência.
O enfoque da gestão da qualidade tem evoluído, passando de um visão corretiva,
baseada na inspeção (identificação e segregação dos itens não conformes), chegando até
as visões mais modernas, baseadas em medidas preventivas e um enfoque sistêmico,
levando em conta todas as etapas do processo. Dentro das visões mais recentes,
destacam-se os Sistemas da Qualidade, que têm como base, no mundo todo, a série de
normas ISO 9000 (no Brasil série NB 9000 ou NBR 19000); em particular a norma ISO/NB
9004 aborda os Sistemas da Qualidade de uma forma mais ampla, sem estar restrita a
situações contratuais (objeto das normas ISO/NB 9001 a 9003), e sim visando a Gestão da
Qualidade ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT (1990).
Este trabalho apresenta algumas propostas para a utilização, na construção de
edificios, do conceito de Sistemas da Qualidade, levando em conta as particularidades do
setor. Enfocaremos em particular o caso de empresas construtoras que também atuam na
incorporação, situação bastante comum na construção de edifícios no Brasil. Para uma
empresa que atue e regime de empreitada, as propostas também são válidas, devendo ser
desconsiderados os elementos que não se apliquem. Ao final é apresentado um estudo de

caso, onde esta proposta foi aplicada, parcialmente, em uma empresa brasileira de
construção e incorporação de edifícios.
2. SISTEMA DA QUALIDADE PARA EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍClOS
2.1. Proposta de estrutura
Um Sistema da Qualidade tem por objetivo abranger todas as etapas que afetam a
qualidade do produto, que podem ser representadas em um "cicio da qualidade". Na Figura
1 apresentamos a representação do cicio da qualidade, para o caso de uma empresa
construtora e incorporadora; nesta Figura podemos observar todas as etapas do processo,
no âmbito da empresa, bem como os diversos intervenientes externos (Agentes financeiros,
projetistas, fornecedores, sub-empreiteiros, etc).

FIGURA 1 - Ciclo da qualidade em empresas de construção e incorporação.

Levando em conta este ciclo da qualidade, as particularidades do setor, e as
recomendações da norma ISO/NB 9004, propomos a estrutura de Sistema da Qualidade
apresentada na Tabela 1. Esta estrutura é organizada conforme as etapas do processo,
atendendo a todos os requisitos estabelecidos na norma ISO/NB 9004 - ABNT (1990),
conforme podemos observar na Tabela 2.

BOBROFF (1991) identifica dois grandes enfoques nas ações de empresas de
construção, no que se refere à qualidade:
a) um enfoque técnico, implementado mais especificamente nas obras e orientado
para processos de gerenciamento e procedimentos de controle;
b) um enfoque organizacional, tentando transformar toda a estrutura da empresa
(política de qualidade total), consistindo em um projeto completo para a empresa.
Um Sistema da Qualidade prioriza o enfoque técnico, e definições quanto a "o que
fazer". As propostas dos grandes autores da qualidade, tais como JURAN (1990), DEMING
(1990), ISHIKAWA (1986), CROSBY (1988), priorizam o enfoque organizacional e as
definições quanto a "como fazer" - BARROS (1991). A implementação das propostas destes
autores se dá nas empresas através de programas de "Qualidade Total", "Gerenciamento
da Qualidade", ou outras denominações; nos referiremos neste trabalho a estes Programas
genericamente como "Programas de Melhoria da Qualidade".
No nosso entender, deve-se equilibrar o enfoque técnico e o organizacional, utilizando
os Programas de Melhoria da Qualidade como instrumentos de implantação de Sistemas da
Qualidade, com participação dos funcionários. Na Figura 2 apresentamos uma
representação desta visão, destacando também que a qualidade na construção de edifícios
não decorre somente da gestão da qualidade em empresas construtoras, mas também nos
demais intervenientes, dependendo também de ações institucionais.

Nos itens seguintes são apresentados cometá rios sobre cada capítulo da proposta de
Sistema da Tabela 1. Esta proposta é discutida em detalhes em Tese de Doutorado PICCHI
(1993).

2.2. Política e organização
O primeiro passo para implantação de um Sistema da Qualidade é a
formalização, pela alta direção, de sua Política da Qualidade, ou seja, a definição da
qualidade adotada pela empresa, os objetivos, etc. Na construção de edificios, esta
formalização é particularmente importante, para que todos os funcionários saibam da
prioridade que está sendo dada pela alta direção à qualidade, uma vez que a cultura
predominante no setor é a de enfatizar aspectos como custo e prazo, em detrimento da
qualidade.
A empresa deve estabelecer uma organização para a qualidade, sendo
interessante a adoção de modernos conceitos, segundo os quais as atividades da função
qualidade não devem ser centralizadas em um Departamento da Qualidade, mas sim serem
exercidas, o mais possível, pelos departamentos de linha.
A documentação do Sistema é fundamental, para definição de
procedimentos e compreensão de papéis por todos os funcionários. A definição de políticas
e descrição geral do Sistema é feita em um Manual da Qualidade; cada obra deve possuir
um Plano da Qualidade, estabelecendo a organização, planos de controle, procedimentos
de execução e listas de verificação específicos dessa obra. A base da documentação é um
Sistema de normas da empresa, abrangendo procedimentos administrativos, técnicos e de
controle da qualidade; na Figura 3 ilustramos a relação entre estes documentos. A
elaboração e distribuição de toda esta documentação deve ser controlada, de forma a
garantir que estejam nos locais em que se faça necessária, na versão mais atual.

Um controle rigoroso quanto a versões deve ser aplicado também a todos os
documentos referentes ao projeto da obra; estes, mais os resultados de controles da
qualidade, devem ser tratados no arquivo técnico da obra, sendo preservados ao final da
mesma em um arquivo histórico da empresa.
Um importante instrumento para avaliação de resultados e priorização de projetos de
melhoria da qualidade é a implantação de um Sistema de custos e Indicadores da
Qualidade. Os custos da qualidade podem ser divididos em: prevenção (implantação do
Sistema da Qualidade, treinamento, etc), avaliação (ensaios, inspeções), falhas internas
(ocorridas durante a obra) e falhas externas (ocorridas após a entrega da obra ao cliente).
Os custos devem ser acompanhados, avaliando-se sua tendência; via de regra, a
implantação de um Sistema da Qualidade leva a um aumento dos custos de prevenção e
avaliação e redução dos custos de falhas, resultando em redução dos custos totais.
Diversos indicadores específicos, tais como características da qualidade de determinados
serviços, consumo de materiais e produtividade, podem também ser utilizados.
As não conformidades devem ser identificadas e analisadas conforme procedimentos
específicos, gerando ações corretivas, ou seja, que atuem sobre o Sistema de maneira a
prevenir contra a reincidência de problemas.
Um importante instrumento de aperfeiçoamento do Sistema são as Auditorias da
Qualidade, através das quais avalia-se a qualidade da implementação dos procedimentos e
orienta-se os responsáveis dos setores avaliados no sentido da correção de distorções,
servindo como ferramenta de retroalimentação. Estas auditorias devem ser feitas
periodicamente em setores e obras, segundo um plano.
Deve ser feita, pela alta administração, uma avaliação do Sistema formalizada,
periodicamente (por exemplo, pelo menos uma vez por ano), quanto à sua contínua
adequação e eficácia em atingir os objetivos da qualidade estabelecidos.
2.3. Recursos humanos
Os recursos humanos são a base do esforço de qualquer empresa no sentido da
melhoria da qualidade. Diversos fatores humanos, geralmente pouco conhecidos pelos
engenheiros, têm interferência direta na qualidade, tais como: estilo gerencial, cultura
organizacional, comunicação, motivação, reconhecimento e recompensa.
A empresa deve estar atenta a estes aspectos, tratando-os com ações, tais como:
cursos na área comportamental, realização de pesquisas para melhor conhecer seus
empregados e suas expectativas, identificação de canais de comunicação mais adequados
para cada público-alvo, desenvolvimento da liderança de seus encarregados, e outras.
Deve-se buscar a Integração dos recursos humanos à empresa de forma mais ágil
possível, atuando sobre os processos de recrutamento e seleção, realizando treinamentos
iniciais, etc.
A construção de edificios padece de elevados índices de rotatividade e absenteísmo.
Sem um programa de fixação dos recursos humanos na empresa será muito difícil
conseguir o desenvolvimento e comprometimento necessários para a melhoria da
qualidade.
O treinamento é apontado por todos os autores como a base de um Programa de
Melhoria da Qualidade, devendo ser estendido a todos os níveis, abrangendo o treinamento
específico para a função, treinamentos sobre conceitos e técnicas da qualidade, e educação
(formação geral para o convívio na sociedade).

Devem ser buscadas formas de maximizar a motivação e participação dos
funcionários, através de programas específicos. Os mecanismos de reconhecimento e
recompensa da empresa (estes últimos mais ligados a formas monetárias de valorização de
determinados resultados e comportamentos) devem ser revistos, adotando a qualidade
como parâmetro importante de avaliação.
A construção de edificios é um setor com elevados índices de acidentes do trabalho,
sendo viável e altamente desejável a combinação de ações de melhoria da qualidade com
medidas de aumento da segurança do trabalho.
2.4. Planejamento
A empresa deve estabelecer mecanismos de análise do mercado, visando identificar
oportunidades e tendências, antecipando necessidades e expectativas de clientes
potenciais. 0 estudo de viabilidade do empreendimento deve envolver diversos setores,
avaliando-se a decorrência das decisões na empresa como um todo. A comunicação do
empreendedor com os projetistas deve ser formalizada através de um programa do produto,
que sirva para verificação posterior do atendimento do projeto às premissas básicas que
nortearam a decisão de empreender. A documentação para lançamento deve dar ao cliente
uma visão fiei do produto oferecido, e os contatos do pessoal de vendas devem ser
utilizados como importante instrumento de retroalimentação, auxiliando no desenvolvimento
de produtos.
2.5. Projeto
O ponto de partida para a obtenção da qualidade no projeto é a qualificação de
produtos e processos, comprovando-se preliminarmente o desempenho e durabilidade de
todas as soluções incorporadas aos projetos e especificações.
Na construção de edificios, os projetos são geralmente desenvolvidos paralelamente,
pelos diversos projetistas (arquitetura, estruturas e instalações), sendo reunidos, muitas
vezes, somente na hora de execução dos serviços, na obra. Este procedimento gera uma
série de incompatibilidades, que comprometem a qualidade do produto e causam enormes
perdas de materiais e produtividade. É fundamental que exista uma Coordenação de
projetos, que compatibilize todos os projetos, desde os estudos preliminares, Esta
Coordenação deve também realizar o planejamento de projetos, visando garantir o
fornecimento das informações necessárias à obra, nos momentos adequados, conforme o
andamento da mesma, bem como efetuar o controle da qualidade de projetos (verificação
do atendimento ao Programa do produto e a normas), e o controle de revisões. As
modificações durante a execução devem ser controladas, passando por uma aprovação
prévia pelo projetista original, e sendo registradas em um projeto "as built A elaboração de
projetos em computador deve ser buscada, como instrumento de melhoria da produtividade
e das condições de compatibilização. A Coordenação deve cuidar ainda da qualificação de
projetistas, avaliando-os previamente à contratação.
Um fator de grande resultado na redução de retrabalhos e patologias é a realização
de projetos de produção, definindo detalhes de serviços, tais como: impermeabilização,
formas, alvenaria, fachadas, etc. Estas decisões, sendo tomadas desde o projeto, de
maneira compatibilizada, garantem soluções bem melhores que as improvisações que
normalmente ocorrem em obras, no caso de não existirem projetos de produção.

2.6. Suprimentos
Devem existir critérios para especificação de materiais, definindo as exigências
técnicas para compra de materiais. Através de processos de qualificação de fornecedores e
produtos, seleciona-se para licitação somente aqueles que têm condições de atenderem às
especificações técnicas estabelecidas. Estas especificações devem constar claramente dos
contratos e pedidos, o que é. verificado através do controle de documentos de compra.
Através do planejamento e controle do suprimento deve-se buscar a qualidade deste
processo, garantindo o atendimento às obras no prazo, quantidade e qualidade necessários,
bem como reduzindo estoques e apoiando estratégias da empresa de relação com
fornecedores.
Quanto ao controle da qualidade do material recebido, diversas estratégias podem ser
adotadas, não se limitando somente à realização de ensaios de recebimento. Este controle
pode ter um caráter evolutivo, sendo apresentada uma proposta de alguns estágios na
Tabela 3, levando em conta diferentes grupos de materiais.

O primeiro estágio seria a realização de ensaio de recebimento, porém antecedido de
qualificação do fornecedor. o estágio mais avançado seria a utilização de avaliações por
organizações independentes (chamada avaliação de terceira parte), dispensando-se o
controle de recebimento. No caso de produtos tradicionais, tem-se a Marca de
Conformidade, e no caso de produtos não tradicionais, o Certificado de Homologação, que
implica em uma avaliação do desempenho e durabilidade, por especialistas, apoiados em
resultados de ensaios e vistorias em campo. Embora mais avançados, estes sistemas têm
um custo de operação considerável, e encontram-se em estágio inicial de desenvolvimento,
no Brasil.

Na Tabela 3 são apresentadas como sugestão algumas alternativas, utilizando, por
exemplo, a declaração de conformidade do próprio fornecedor (la parte), a avaliação por
Associação de compradores (2a parte) ou a combinação, não tradicional, de avaliação de
Sistema e de produto (estágio 111 para materiais industrializados tradicionais).
Deve-se também atentar para o controle do manuseio o armazenamento,
garantindo-se a preservação dos materiais e evitando-se riscos com materiais inflamáveis,
nocivos à saúde, etc. Os recursos utilizados para medição e ensaios devem ser controlados,
de forma a se garantir sua confiabilidade metrológica, através de planos de aferição e
calibração.
2.7. Execução
Através da qualificação de processos de execução garante-se que os processos
adotados têm capacidade de gerar serviços com a qualidade especificada. 0 planejamento e
controle de obra que deve ser feito de forma que seja respeitada a seqüência de serviços e
ritmo que possibilitem a execução das atividades com qualidade.
A realização de cada serviço deve ser precedida da redação de um procedimento de
execução, que descreve em detalhes como o serviço será feito, e de uma programação de
serviço, onde é feita a verificação de todos os recursos e providências necessários ao bom
andamento do serviço. Estas rotinas podem trazer grandes resultados, em termos de serem
evitadas interrupções, incompatibilidades e atrasos, porém encontra grande resistência da
cultura do setor, que não prioriza o uso de planejamento e de registros escritos.
Os serviços de obra devem ser controlados, através de procedimentos
sistematizados, baseados em listas de verificação, estabelecendo itens de avaliação com
respectivas tolerância. Muitos profissionais de construção, nunca tendo utilizado um controle
formalizado, consideram que o controle informal, normalmente exercido em obras, é
suficiente. Na Tabela 4 comparamos este controle informal, com um controle da qualidade
formalizado, onde ficam evidentes as vantagens do segundo.
O controle e garantia da qualidade deve se estender a diversos estágios da execução,
tais como: análise de unidade protótipo (avaliação preliminar, em escala real, do resultado
conjunto dos produtos e processos especificados); controle de pró-montagens (controle da
qualidade de formas, armação, kits hidráulicos e outras pré-montagens, antes do envio à
obra); qualificação de sub-empreiteiros (avaliação da capacitação anteriormente à
contratação); planejamento e controle de equipamentos (para garantir sua alocação
conforme previsões, e determinando procedimentos de manutenção, principalmente
preventiva); controle da qualidade do produto final e da manutenção da qualidade até a
entrega ao cliente.
2.8. Serviços ao cliente e Assistência Técnica
A empresa deve possuir um setor de Atendimento ao Cliente, que garanta a
qualidade do atendimento e serviços ao cliente durante todo o período de construção. O
cliente verifica a qualidade da unidade em uma vistoria de entrega da unidade, recebendo
um Manual de Proprietário que o oriente quanto ao uso adequado da unidade recebida, bem
como quanto à manutenção. Da mesma forma, deve ser entregue um Manual do
Condomínio, com orientações quanto ao uso e manutenção das instalações comuns. Deve
existir um Setor de Assistência Técnica que solucione as falhas que ocorram,
retroalimentando os diversos setores da empresa quanto aos problemas mais frequentes,
para que tomem medidas que evitem reincidências em futuros empreendimentos.

3. ESTUDO DE CASO
Um estudo de caso, realizado na Encol S/A Engenharia, Comércio e Indústria, de
utilização parcial dos elementos do Sistema proposto, demonstra sua aplicabilidade, bem
como os resultados possíveis de serem atingidos. Maiores informações sobre este estudo
de caso podem ser obtidas em: PICCHI (1993).
A empresa, que é a maior construtora de edifícios do país, iniciou um Programa de
desenvolvimento tecnológico e melhoria da qualidade em 1987, através de uma série de
convênios e projetos de pesquisa com Universidades e Institutos de Pesquisa. Os
resultados destas pesquisas foram traduzidos em normas internas e transmitidos ao pessoal
de operação, através de um amplo programa de treinamento. Procedimentos de controle da
qualidade foram implantados, para garantirem que os processos desenvolvidos sejam
efetivamente utilizados. Na Figura 4 apresentamos um exemplo de lista de verificação
utilizada no controle da qualidade da execução.

Um Sistema da Qualidade encontra-se em desenvolvimento, estando a empresa se
preparando para atingir um estágio de gestão dá qualidade. Diversas ações, discutidas
acima, já se encontram em utilização na empresa, conforme podemos observar na Figura 5.
Para implantação destas ações, foram investidos, segundo dados da empresa, de 1988 a
1991, 10,9 milhões de dólares, obtendo, em retorno, não só uma melhoria do produto, mas
também uma economia de 74,6 milhões de dólares, em redução de desperdícios e aumento
de produtividade, o que demonstra os enormes resultados que podem ser conseguidos com
um programa deste tipo.
4. CONCLUSÃO
Os profissionais e empresas de construção de edifícios, no Brasil, vêm
demonstrando interesse cada vez maior pelos assuntos relacionados à qualidade, num
processo que no nosso entender é irreversível. Entretanto, o ritmo com que estas
preocupação evoluirão e serão transformadas em ações concretas poderá ser bastante
variável, e dependerá de complexos determinantes econômicos, políticos e sociais. As
empresas que tiverem uma postura pró-ativa, e saírem na frente neste processo,
certamente ganharão importantes vantagens competitivas. As empresas que aguardarem
pelo momento em que sejam praticamente obrigadas a melhorarem sua qualidade estarão
cada vez mais pressionadas, por um lado por exigências crescentes de clientes, e por outro
por uma concorrência mais eficiente, devido à diminuição de desperdícios. Considerando-se

a importância econômica do sub-setor, podemos afirmar que a evolução da gestão da
qualidade, nas empresas de construção de edifícios brasileiras, trará vantagens, não só às
mesmas, mas para toda a sociedade.
1. Projeto
1.1. Normas de projeto
1.2. Coordenação de projetos
1.3. Análise crítica de ante-projetos
1.4. Projetos de Produção
1.5. Qualificação de projetistas
1.6. Controle de projetos
2. Suprimentos
2.1. Normas de materiais
2.2. Controle da quantidade de materiais
2.3. Qualificação de fornecedores
3. Execução
3.1. Normas de execução
3.2. Planejamento da produção
3.3. Procedimentos de execução e programação de serviços
3.4. Controle da qualidade da execução
3.5. Centros de produção
4. Uso e manutenção
4.1. Manuais de uso e manutenção
4.2. Assintência técnica
4.3. Retroalimentação
5. Recursos humanos
5.1. Fixação da mão de obra
5.2. Treinamento
5.3. Modificação e conscientização para a qualidade
6. Organização
6.1. Estrutura
6.2. Normalização interna
6.3. Custos da qualidade e outros indicadores

FIGURA 5 - Elementos já implantados, que comporão o Sistema da Qualidade em
desenvolvimento na empresa do estudo de caso - PICCHI (1991).
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