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Resumo 

O déficit habitacional nas grandes cidades brasileiras ainda gera demanda e mercado possível 

para o desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários. A Indústria da Construção 

Civil responde por uma parcela significativa do PIB brasileiro,  porém ainda sofre por sua 

marcante baixa produtividade e debilidades quanto a qualidade na gestão e construção do 

produto final, a edificação. Em caminho oposto, o mercado se torna cada vez mais 

competitivo, exigindo das construtoras e incorporadoras a busca por mais eficiência, 

assertividade na condução de seus projetos. Cabe aos gestores do setor compreenderem as 

mudanças que estão ocorrendo no mercado e a importância do Gerenciamento da Qualidade 

em seus projetos. Este trabalho aborda sobre o gerenciamento da qualidade no setor da 

Construção Civil, mais especificamente ao subsetor de edificações, apresentando o histórico 

da qualidade no Brasil, o cenário atual do mercado, sistemas de gestão da qualidade, 

certificações e programas governamentais. 

 

Palavras Chave: Gestão da Qualidade. Sistemas de Gestão da Qualidade. Construção Civil 

brasileira. Edificações. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The housing deficit in large Brazilian cities still generates demand and possible market for the 

development of new real estate developments. The construction industry is responsible for a 

significant portion of the Brazilian PIB,  but still suffers due to its remarkable low 

productivity and weaknesses in terms of quality in the management and construction of the 

final product, the building. On the opposite, the market becomes more and more competitive, 

demanding from the builders and developers more efficiency, assertiveness in conducting 

their projects. It is up to the managers of the sector to understand the changes that are 

occurring in the market and the importance of the quality management in their projects. This 

work discusses the quality management in the Civil construction sector, more specifically the 

subsector of buildings, presenting the history of quality in Brazil, the current market scenario, 

quality management systems, certifications and Governmental programs. 

 

Key Words: Quality management. Quality Management Systems, Brazilian Civil 

Construction. Building. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados publicados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC 

(2019) a Indústria da Construção ocupa um papel que merece atenção por sua 

representatividade no mercado nacional, respondendo por uma parcela significativa no 

Produto Interno Bruto brasileiro e responsável por empregar aproximadamente 8% da 

população ocupada total, para dados referentes ao ano de 2016. 

Na concepção do autor Thomaz (2001) a Construção Civil brasileira sofre por sua 

marcante baixa produtividade e debilidades quanto a qualidade na gestão de seus projetos e 

construção do produto final, a edificação. Em caminho oposto, o mercado brasileiro tem 

sofrido transformações de forma acelera em seu cenário produtivo e econômicos, Souza et al. 

(1995) salienta que as empresas de construção civil estão sujeitas a desafios quanto a 

sobrevivência em um mercado mais exigente e competitivo. 

Apresentada a importância da Construção quanto sua participação no mercado 

brasileiro, gerando renda e empregando uma parcela significativa da população 

economicamente ativa, o setor apresenta peculiaridades e problemáticas sistêmicas na gestão 

de projetos de seus empreendimentos, entre elas está a debilidade quanto a gestão da 

qualidade. Questiona-se em como estaria o cenário atual da gestão da qualidade na condução 

dos projetos em edificações no mercado brasileiro, quais os avanços e dificuldades 

enfrentadas pelo setor, quais foram as políticas públicas adotadas quanto a gestão da 

qualidade, quais as certificações e práticas adotadas no momento presente.   

Este trabalho, como objetivo geral, busca analisar a situação atual quanto o 

gerenciamento da qualidade em projetos no âmbito da Construção Civil brasileira, mais 

especificamente ao subsetor de edificações. 

Como objetivos específicos visou-se analisar dados no cenário brasileiro a respeito da 

Construção civil e o subsetor de edificações em linhas gerais, e específicos quanto ao 

gerenciamento da qualidade com sua contextualização histórica, apresentando práticas 

correntes do mercado e os obstáculos encontrados; identificar certificações possíveis a serem 

obtidas no âmbito de Sistemas de Gestão da Qualidade na Construção Civil conforme 

programas governamentais vigente; e apresentar as boas práticas de gestão da qualidade 

segundo o Guia PMBOK e contextualiza-las. 
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              No capítulo 2. REVISÃO DE LITERATURA é apresentado o conceito de 

qualidade e sua contextualização com enfoque no subsetor de edificações do mercado 

brasileiro, histórico da qualidade no país, particularidades do mercado da Construção Civil e 

edificações, melhores práticas segundo o Guia PMBOK, abordagem sobre a família ISO 9000 

e principais programas governamentais que fomentam a gestão da qualidade no 

gerenciamento e execução de projetos para edificações. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se da metodologia de pesquisa 

bibliográfica, todo o procedimento está descrito no capítulo 3. METODOLOGIA. 

 No capítulo 4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOSErro! Fonte de referência 

não encontrada. são descritas informações preliminares levantadas conforme o objetivo geral 

e os objetivos específicos propostos.  

Após todo a análise bibliográfica, compilação dos dados e síntese dos pontos mais 

importantes, segundo a visão do autor, no capítulo 5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS, são 

elencados os principais pontos segundo a gestão da qualidade, melhores práticas segundo o 

Guia PMBOK e programas governamentais, contextualizando e discutindo tais informações 

com a conjuntura do subsetor de edificações. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Em este capítulo serão abordados a conceituação da temática qualidade e sua 

contextualização. Buscou-se, também, levantar informações quanto ao cenário atual do setor 

da Construção Civil brasileira e seu subsetor de edificações, apresentando especificidades e 

problemáticas quanto a gestão da qualidade. Serão expostos os principais programas e 

medidas governamentais quanto a Construção Civil e edificações que buscam fomentar 

melhorias nos processos de gerenciamento da qualidade. 

Segundo Rocha et al (2014), projetos dependem da qualidade em todas as suas áreas de 

conhecimento e respectivos processos. Parte-se da premissa que o gerenciamento da 

qualidade, no contexto de projetos, deve ser feito em duas dimensões distintas, mas 

associadas: gerenciamento do projeto e gerenciamento do produto do projeto. São duas 

diferentes dimensões de gerenciamento da qualidade, mas com um único foco: gerenciar o 

projeto de forma certa e entregar a coisa certa para o cliente. Quando se menciona qualidade, 

não se trata apenas do produto, mas também de demais itens, como o fluxo do trabalho, a 

produção, a forma de execução dos processos, a satisfação e percepção de valor do cliente, a 

vantagem competitiva por meio de diferenciação no mercado. São reconhecidos dois modelos 

referenciais de gestão reconhecidos por autoridades competentes nacionais e internacionais: o 

Guia PMBOK e as normas internacionais de qualidade, pautadas pela International 

Organization for Standardization (ISO). 

Em este trabalho serão abordados os modelos referenciais do Guia PMBOK e as 

normas da família ISO 9000, normas estas que serviram de referência aos principais 

programas governamentais referentes a gestão da qualidade na Construção Civil brasileira. 

 

2.1. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE A QUALIDADE 

 

Conforme o processo evolutivo histórico, o conhecimento em relação a temática da 

qualidade andou acompanhado do desenvolvimento industrial e de todos os seus processos. 

Com o aumento de escala da produção industrial buscou-se reduzir custos com retrabalhos, 
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introduziu-se assim o chamado controle da qualidade. Inicialmente o controle de qualidade 

estava focado na inspeção do produto final, evoluindo posteriormente a adoção de inspeções 

em diferentes etapas do processo produtivo com o uso por exemplo de controle estatístico da 

qualidade, cartas de controle entre outros. Porém o controle tinha enfoque somente na 

detecção de defeitos e falhas (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014). 

Foi no início da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939, que houve uma demanda 

sob as indústrias quanto a fabricação de produtos militares respeitando exigências de 

qualidade e entregas dentro dos prazos estabelecidos. Após o fim da Segunda Guerra 

Mundial, 1945, que veio à tona o controle de processos, englobando toda a produção, desde o 

projeto de concepção ao acabamento final.  

O Japão após o período pós-guerra, com sua política de industrialização, foi berço do 

apogeu do controle estatístico da qualidade por meio da figura do professor W. Edwards 

Deming, criando 14 pontos fundamentais para a implantação da qualidade (PINHEIRO; 

CRIVELARO, 2014). 

Para Deming (1990) os quatorze princípios básicos para desenvolvimento e gestão da 

qualidade são: 

1) Estabelecer a filosofia da melhoria contínua da qualidade de produtos e serviços; 

2) Adotar a nova filosofia, em todos os níveis; 

3) Não se basear nos controles do produto final para atingir a qualidade; 

4) O fator “preço” não deve ser considerado único fator para realização de negócios, 

deve-se buscar minimizar ó custo total o bem produzido trabalhando com o menor 

número possível de fornecedores; 

5) Melhoria constante de todos os processos de planejamento, produção e controles; 

6) Implantação de treinamento continuado da força de trabalho; 

7) Incentivo do desenvolvimento das lideranças; 

8) Eliminar o receio dos trabalhadores em exporem suas opiniões; 

9) Eliminar a compartimentação entre os departamentos ou setores da empresa; 

10) Eliminar “slogans”, dogmas e metas de produção para a força de trabalho; 

11) Estabelecer metas de produção somente para as gerências; 
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12) Eliminar prêmios baseados unicamente na produção; 

13) Instituir programas de aperfeiçoamento para os funcionários de todos os níveis; 

14) Motivar a todos para que as transformações na empresa possam ser atingidas. 

 

2.2. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE SEGUNDO O GUIA PMBOK 

 

Visando atender aos objetivos das partes interessadas, o Guia PMBOK (PMI, 2017) 

aborda o Gerenciamento da Qualidade em projetos por meio dos seguintes processos: 

• Planejar o Gerenciamento da Qualidade: consiste na identificação dos requisitos e/ou 

padrões da qualidade do projeto e suas entregas, e por meio de documentação 

estabelecer como o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos e/ou 

padrões de qualidade anteriormente estipulados; 

• Gerenciar a Qualidade: implica em pôr em prática o plano de gerenciamento da 

qualidade conformes as políticas de qualidade da organização; 

• Controlar a Qualidade: consiste no monitoramento e registro dos resultados do 

andamento das atividades do processo de gerenciamento da qualidade, avaliando o 

desempenho e tomando as devidas ações com o objetivo de garantir que as saídas do 

projeto sejam completas, corretas e que atendam as expectativas dos clientes. 

Os processos de planejamento, gerenciamento e controle da qualidade serão abordados 

nos itens seguintes. 

 

2.2.1. PLANEJAR O GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

O processo de Planejar o Gerenciamento da Qualidade merece inicial atenção pois é 

nessa etapa que serão estabelecidas as orientações e direcionamento sobre como ocorrerá o 

gerenciamento da qualidade e como serão as ferramentas e técnicas de verificação. 
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Segundo orientações do Guia PMBOK (2017) esse processo pode ser realizado 

somente em um único momento ou em outras diversas oportunidades pré-estabelecidas no 

projeto. 

Segundo Rocha et al (2014) cabe a alta direção estabelecer metas e definir os meios de 

avaliar o andamento das ações, e também estabelecer a metodologia para o monitoramento de 

desempenho do sistema da qualidade adequado ao negócio. Sendo de vital importância para 

que o projeto seja bem-sucedido um processo estruturado de planejamento que defina 

claramente quais são as metas a serem atingidas a cada etapa do seu desenvolvimento.  

A Figura 1 a seguir ilustra as entradas, ferramentas e técnicas e saídas deste processo. 

 

 

Figura 1 – Planejar o Gerenciamento da Qualidade: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: Guia PMBOK (2017) 

 

As atividades do planejamento são definidas por alguns parâmetros que poderiam ser 

obtidos, simplificadamente, respondendo as seguintes questões: O que fazer? Por quê? Quem 

vai fazer o quê? Como? Onde? Quanto custa fazer? Quanto esforço será necessário? Quando 

fazer? Cabendo a cada empresa definir os próprios parâmetros a responder, de maneira mais 
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detalhada possível, a essas questões. Planejar a qualidade envolve identificar quais padrões 

são relevantes para o projeto e determinar como satisfazê-los (ROCHA et al., 2014). 

O Guia PMBOK (2017) comenta que fatores ambientais da empresa devem ser levados 

em consideração no processo de Planejar o Gerenciamento da Qualidade, entre alguns fatores 

citados estão: 

• Regulamentação de órgãos governamentais; 

• Normas, padrões e diretrizes específicos ao subsetor de edificações; 

• Distribuição geográfica; 

• Estrutura organizacional; 

• Condições de mercado; 

• Condições de trabalho ou operacionais do projeto ou das suas entregas; 

• Percepções culturais entre outros; 

 

2.2.2. GERENCIAR A QUALIDADE 

 

Segundo o Guia PMBOK (2017) o processo de Gerenciar a Qualidade consiste em pôr 

em prática as atividades da qualidade conforme estabelecido no plano de gerenciamento da 

qualidade visando aumentar a probabilidade de cumprir os objetivos da qualidade, identificar 

os desvios e as causas. Este processo é desenvolvido ao longo do projeto. 

Na visão de Rocha et al (2014) o grande objetivo do gerenciamento da qualidade é a 

busca por atingir as metas e objetivos relevantes e críticos que proporcione, à organização 

atingir desempenhos superiores, estando incluídos a busca de vantagens competitivas que a 

diferenciem da concorrência e a projetem para uma relação harmoniosa com seus 

stakeholders. O objetivo da organização deve ser atingir a excelência de suas práticas por 

meio do alcance de patamares superiores de seus produtos e processos. 

A Figura 2 a seguir ilustra o diagrama de fluxo das entradas, ferramentas e técnicas, e 

saídas desse processo. 
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Figura 2 – Gerenciar a Qualidade: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas. 

Fonte: Guia PMBOK (2017) 

 

O Guia PMBOK (2017) elenca ferramentas e técnicas possíveis de serem utilizadas 

durante o processo de planejamento da qualidade. Segundo Rocha et al (2014) o caráter 

único/inédito que os projetos possuem possibilitam diversas aplicações dessas ferramentas 

conforme a especificidade do ambiente de projetos. 

2.2.3. CONTROLAR A QUALIDADE 

 

O processo de Controlar a Qualidade deve ocorrer ao longo do projeto em que se 

monitoram e registram os resultados da execução das atividades de gerenciamento da 

qualidade para avaliar o desempenho e garantir que as saídas do projeto estejam conformes 

com as expectativas dos clientes. É realizado um confronto entre os resultados obtidos e 

esperados, cumprindo a todos os padrões, requisitos, regulamentações e especificações 

aplicáveis. 
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Na concepção de Rocha et al (2014) o processo de controle deve ser entendido como 

de alta relevância pela gerência do projeto e pelas partes interessadas. Sendo possibilitado 

pelo controle da qualidade: 

• A implementação de ações preventivas e corretivas; 

• A redução de desvios das linhas de base do projeto e demais parâmetros estabelecidos; 

• A formalização e a integração das informações do projeto, auxiliando o processo de 

tomada de decisão; 

• Garantir a qualidade da gestão do projeto e do seu produto final 

As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas segundo o Guia PMBOK (2017) estão 

elucidadas na Figura 3 a seguir. 

 

 

Figura 3 – Controlar a Qualidade: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas. 

Fonte: Guia PMBOK (2017) 

 Antes que o produto ou serviço seja submetido à apreciação do usuário, em que o 

mesmo realiza sua avaliação e dá o parecer final de aceite, é preciso medir a integridade, 

conformidade e adequação ao uso. É preciso mensurar todos os passos, atributos e variáveis 

usados para verificar a conformidade com o desempenho das especificações definidas na 

etapa de planejamento. 
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Segundo Rocha et al (2014) a etapa de controle é desafiante na tratativa de que exige 

disciplina na medição do desempenho do trabalho realizado que será comparado com os 

padrões almejados, sendo o controle da qualidade o principal input para garantir a qualidade 

do gerenciamento do projeto e do produto final deste. 

 

2.3. A CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA E O SUBSETOR DE EDIFICAÇÕES  

 

Ao iniciar a contextualização da Construção Civil brasileira é preciso compreender 

quais segmentos estão englobados ao se utilizar o termo Construção Civil ou Construção. De 

acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – 

DIEESE (2013) a Construção Civil é dividida em três segmentos, sendo estes: 

1) Construção de edifícios: formado pelas obras de edificações residenciais e de 

incorporação de empreendimentos imobiliários; 

2) Obras da construção pesada ou obras de infraestrutura; 

3) Serviços especializados. 

A Construção Civil possui peculiaridades e problemáticas características que são 

apresentadas a seguir. É de suma importância compreender a situação atual deste setor 

econômico para melhor compreender os objetivos dos programas governamentais quanto a 

qualidade e como a Gestão da Qualidade pode ser trabalhada para auxiliar na melhor gestão 

dos projetos, condução das obras e melhorias nos resultados dos empreendimentos. 

A nível operacional na Construção Civil tem-se o predomínio de trabalhadores com 

menor qualificação formal e com baixos salários vigentes, sendo considerada uma “porta de 

entrada” para imigrantes e para migrantes de origem camponesa sem qualificação profissional 

reconhecida, que migram para os grandes centros urbanos, onde encontram nas obras seu 

primeiro emprego, sobretudo, devido à simplicidade de algumas de suas tarefas. O 

recrutamento dos trabalhadores atualmente se concentra mais nas periferias das grandes 

cidades. (COSTA, 2011). 

Além da Construção brasileira ser caracterizada como absorvedora de mão-de-obra 

desqualificada, alta rotatividade de trabalhadores, baixos salários vigentes e má formação dos 



11 

 

operários, padece de dificuldades quanto a atração de novos ingressantes em quantidade e 

qualidade adequados. (SOUZA, 2006). 

Com base nos dados fornecidos pelo SESI (2009) em seu levantamento do panorama 

das indústrias do Brasil, em 2007 1,1% dos trabalhadores com contrato formal na indústria da 

construção eram analfabetos, 44,6% não haviam concluído o ensino fundamental e somente 

uma parcela de 4,2% possuía nível superior. 

Segundo Pinheiro e Crivelaro (2014) o setor de Construção Civil enfrenta dificuldades 

que estão fora do alcance da unidade produtiva. Tendo-se entre estas dificuldades a 

deterioração do ensino tecnológico, a falta da cultura de planejamento dos profissionais do 

setor, o exercício ilegal da profissão, bem como a heterogeneidade e os conflitos na legislação 

de caráter federal, estadual e municipal nos aspectos que afetam o projeto. 

Os problemas enfrentados no setor de Construção Civil são replicados ao subsetor de 

edificações como veremos adiante, muitos dos problemas apresentados perpetuam-se por 

décadas e em alguns casos muito pouco se evoluiu. A implantação de sistemas de gestão da 

qualidade nas empresas construtoras e de engenharia pode auxiliar na transformação deste 

cenário desafiador. 

Segundo Limmer (1997) no contexto nacional, muitas obras habitacionais ainda são 

executadas artesanalmente, sem um adequado planejamento formal e sem garantia do 

cumprimento do prazo e orçamento previamente estabelecidos. 

Os desperdícios na construção civil são muito acentuados, segundo Souza et al. (1998), 

quando comparados com aquelas da maioria das “indústrias fixas”. São desperdícios físicos 

que podem ser mensurados na produção pela diferença entre a quantidade prevista em projeto 

ou especificação e quantidade que realmente deu entrada na obra.  

Além dos desperdícios físicos, palpáveis, existe a possibilidade de falhas no momento 

de elaboração dos projetos com superdimensionamento e subdimensionamentos, falta de 

detalhamentos construtivos e especificações, falha na coordenação entre projetos, horas 

ociosas de homens e equipamentos por planejamento erróneo, compras equivocadas ou falta 

de materiais, atrasos nos cronogramas, horas extras entre outras inúmeras problemáticas. 

Se comparada a outros setores, a indústria da Construção Civil apresenta uma baixa 

produtividade e baixa qualidade nos produtos finais. Para Formoso (2001) estão entre as 
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principais causas da baixa produtividade do setor, de suas elevadas perdas e da baixa 

qualidade de seus produtos as deficiências ocorridas nas fases de planejamento e controle.  

O autor Meseguer (1991) cita as principais particularidades quanto ao subsetor de 

edificações: 

1) Indústria nômade: processos, mão de obra, matérias primas e equipamentos mudam de 

local para local; 

2) Produtos únicos: baixa repetibilidade das construções, os empreendimentos são únicos; 

3) Produção concentrada: os operários são móveis atuando sobre o produto fixo; 

4) Indústria tradicional: existe uma grande inércia em que os participantes acreditam 

dominarem as técnicas; 

5) Processos artesanais: existe pouco investimento em tecnologia se levado em 

consideração todo o potencial econômico e participação no PIB brasileiro; 

6) Interferências entre tarefas, operações unitárias em paralelo: diversas atividades dentro 

do canteiro de obras correm em paralelo, como exemplo tem-se diferentes equipes de 

pedreiros, azulejistas, encanadores, eletricistas, marceneiros entre outros trabalhando 

ao mesmo tempo no mesmo ambiente; 

7) Mão de obra pouco qualificada: a absorção da mão de obra vem do setor primário, do 

campo; 

8) Rotatividade da mão de obra: existe falta de motivação e pequena possibilidade de 

ascensão social e profissional; 

9) Trabalho ao ar livre: sujeição às intempéries, roubo e vandalismo; 

10) Responsabilidades dispersas: existem áreas de sombras, zonas sem responsável direto; 

11) Insumos variados: estima-se cerca de 13.000 a 15.000 itens; 

12) Trabalhos com boa dose de perigo: serviços com escavações, grandes cargas, 

trabalhos em altura, espaços confinados dentre outros; 

13) Indefinições do produto final: os projetos executivos normalmente são fornecidos com 

as obras em andamento; 
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14) Produto deve atender necessidades muito complexas: higiene, conforto, saúde, lazer, 

trabalho, anseios psicológicos por parte dos clientes; 

15) Produtos com vida muito longa: avaliações dos clientes ao longo dos anos. 

 

2.3.1. A COMPETITIVIDADE DO MERCADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O país e o setor da Construção Civil, desde 1990, têm passado por transformações 

aceleradas em seu cenário produtivo e econômico, entre os exemplos destas transformações 

que ocorreram tem-se o aumento da concorrência, a redução dos preços praticados pelo 

mercado imobiliário e pelos contratantes de obras públicas, industriais e privadas (SOUZA, 

1997). 

Segundo Peixoto (1993) o mercado atual é composto por clientes que, estão cada vez 

mais, interessados em produtos ou serviços de qualidade, a custos cada vez menores.  

Na visão de Thomaz (2001), considerando o aumento da competitividade empresarial a 

cada dia, torna-se necessário o alinhamento da composição do preço final de um produto ou 

serviço com base na atual filosofia do consumidor em que o preço passa a ser fixado pelo 

mercado e o custo é referente as especificidades da empresa. O lucro passa a ser resultante da 

diferença entre o preço praticado pelo mercado e os custos diretos e indiretos incorridos. No 

processo tradicional, já superado, a formação do preço era resultante da soma dos custos de 

produção da empresa e do lucro previamente estabelecido e almejado conforme Figura 4 a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO TRADICIONAL 

 

• custo – conseguido pelo empresário 

• lucro – estabelecido pela empresa 

→ preço - resultante 

 

 

 

CUSTO + LUCRO = PREÇO 

PROCESSO ATUAL 

 

• preço – fixado pelo mercado 

• custo – atingido pela empresa 

→ lucro - resultante 

 

 

 

PREÇO – CUSTO = LUCRO 

Figura 4 – A nova forma de composição do preço de venda de um produto 

Fonte: Adaptado Thomaz, 2011 
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 Segundo Souza (1997) a lucratividade torna-se decorrência da capacidade da empresa 

em racionalizar seus processos de produção, reduzir seus custos, aumentar sua produtividade 

e satisfazer as exigências dos clientes. 

 Além das transformações no cenário econômico citadas anteriormente, existem outros 

fatores indutores da competitividade no ambiente nacional. Na concepção de Souza (1997) os 

clientes privados aumentaram suas exigências em relação à qualidade das obras em seus 

editais de concorrência e algumas empresas do Estado passaram a exercerem seu poder de 

compra, exigindo requisitos da qualidade para materiais, projetos e obras. 

 

2.3.2. HISTÓRICO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIIVL BRASILEIRA 

 

A qualidade no Brasil “desembarcou” na década de 80 por meio da indústria 

automobilística e de seus controles da qualidade já implantados nas montadoras e seus 

fornecedores. Posteriormente, a qualidade foi ganhando empresas de outros setores, como 

indústrias de transformação e de construção, comércio, serviços, setor agrícola e inclusive o 

setor público (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014). 

Na década de 1980 o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) realizou trabalhos 

relativos à elaboração de documentos para construção de edifícios, entre eles o Programa de 

Controle da Qualidade das Construções Habitacionais (Procontrol). Foram elaborados 

documentos de referência para edifícios habitacionais de interesse social de até quatro 

pavimentos com o objetivo de orientar projetos, execução e controle das obras que utilizavam 

práticas convencionais.  

Com a abertura econômica brasileira e a busca pela reestruturação da indústria 

nacional, o Governo Federal, no ano de 1991, lançou o Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade (PBQP) com o objetivo de fomentar a gestão da qualidade nas empresas 

nacionais e prepará-las para competirem com as empresas internacionais e criou a Fundação 

Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ), tornando-se em 2005 a Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ), cuja missão é propagar os fundamentos da excelência em gestão para o 

incremento da competitividade das organizações e do país . O foco esteve na busca por maior 
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competitividade por meio da atualização e do aprimoramento em processos de gestão e 

tecnologia, buscando uma melhor qualidade, menor custo e incremento da produtividade 

(PINHEIRO; CRIVELARO, 2014). 

 Segundo Melhado (1999) o movimento da qualidade dentro do setor da Construção 

Civil ganha fôlego com o aumento da conscientização dos clientes e a consequente reação dos 

agentes da cadeia produtiva em que um número cada vez maior de fabricantes de materiais e 

componentes, de empresas construtoras e de empresas de projeto se interessa pela 

implementação de sistemas de gestão da qualidade e sua certificação segundo as normas da 

série ISO 9000. 

  

2.4. GESTÃO DA QUALIDADE EM EDIFICAÇÕES: NORMAS E PROGRAMAS 

GOVERNAMENTAIS 

 

Em este tópico buscou-se abordar sobre a temática do gerenciamento da qualidade no 

subsetor de edificações por meio do estudo sobre as principais iniciativas do poder público e 

programas governamentais implementados que estão transformando o cenário quanto a 

implementação de práticas de gestão da qualidade. 

Primeiro será tratado, brevemente, a respeito das normas série ISO 9000 que serviram 

de base para os principais programas governamentais vigente. Posteriormente serão abordados 

os programas PBQP-H e demais programas governamentais pertinentes nas esferas estaduais.  

A importância da implementação das melhores práticas de gestão da qualidade no 

subsetor de edificações é reforçada pelos autores Pinheiro e Crivelaro (2014), que reiteram 

que as construtoras, com o uso adequado de técnicas e ferramentas específicas, conseguem 

alcançar altos níveis de satisfação dos clientes e aumentar a competitividade no mercado.  

Os Sistemas de Gestão da Qualidade da empresa no âmbito da construção civil 

baseiam-se em documentos técnicos que consolidam as boas práticas do processo de produção 

de edifícios existentes em diversos países, recebendo diferentes nomes, como o: 

a) Building Codes nos Estados Unidos, Canadá e Austrália; 

b) Codes of Practice na Inglaterra; 
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c) Documents Techniques Unifiés na França. 

No Brasil as orientações das práticas do processo de produção de edifícios estão 

consolidadas no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). 

 

2.4.1. NORMAS ISO 9000 

 

Segundo Melhado (1999), a Construção Civil e, particularmente, a construção de 

edifícios, estão passando por mudanças de seus paradigmas de gestão em que a gestão da 

qualidade e a certificação de sistemas segundo as normas da série ISO 9000 estão se tornando 

cada vez mais frequentes. 

A série ISO 9000 é composta por elementos dos sistemas da qualidade que se mostram 

como um conjunto mínimo adequado à elaboração de um referencial inicial para a construção 

do sistema da qualidade de qualquer empresa (ROCHA et al, 2014). 

As normas da série ISO 9000 são adventos da Organização Internacional de 

Normalização – ISO, que teve origem após a Segunda Guerra Mundial, em que representantes 

de 25 países se reuniram na cidade de Londres, em 1946, com o objetivo de criar uma 

organização internacional que, em nível mundial, facilitasse a coordenação e a unificação de 

normas industriais. No ano de 1947, com sede na cidade de Genebra, Suíça, começou a 

funcionar a International Organization for Standardization (ISO – Organização Internacional 

de Normalização) (THOMAZ, 2001). 

Segundo Pinheiro e Crivelaro (2014) a ISO é uma organização não governamental 

internacional que reúne mais de uma centena de organismos nacionais de normalização, 

atualmente representando cerca de 160 países que respondem por cerca de 95% do Produto 

Interno Bruto (PIB) mundial, tendo, por meio das normas ISO 9000, o objetivo de promover a 

padronização do gerenciamento do sistema da qualidade, visando sua unificação de forma 

universal, com a função de fomentar a normalização de produtos (bens e serviços) para que 

sua qualidade seja permanentemente melhorada. As normas denominadas ISO 9000 foram 

lançadas no ano de 1987, considerado um marco histórico na evolução da garantia e gestão da 

qualidade, sendo fortemente baseadas nas normas britânicas da qualidade e nas experiências e 

contribuições de especialistas e representantes de diversos países. Ficando essa norma 



17 

 

conhecida como norma de gestão, pois especificou como produzir e como gerenciar o 

processo de produção. 

Segundo Thomaz (2001) as normas ISO série 9000 (9000 a 9004) procuram analisar o 

conceito qualidade de forma sistêmica, abordando sobretudo as inúmeras interfaces existentes 

desde a concepção da ideia até a concretização do produto, considerando ainda os inúmeros 

fatores materiais (insumos básicos, equipamentos, processos), humanos (treinamento, 

remuneração, motivação) e gerenciais (responsabilidades, custos, comunicação) que nela 

interferem. 

As empresas que desejam a certificação devem adotar alguns procedimentos: 

a) Padronização de todos os processos-chave da organização, de todos os processos que 

afetam seus produtos (bens e serviços); 

b) Monitoramento e medição dos processos de produção visando assegurar a qualidade 

dos produtos por meio de indicadores de performance e desvios; 

c) Implementar e manter os registros adequados e necessários para garantir a 

rastreabilidade dos processos; 

d) Inspeção da qualidade e meios apropriados de ações corretivas quando necessárias; 

e) Revisão sistemática dos processos e do sistema da qualidade para garantir sua eficácia.  

A série ISO 9000 é uma família de normas que formam um modelo de gestão da 

qualidade, foram desenvolvidas para apoiar as organizações no estabelecimento, na 

implantação e na manutenção de Sistemas de Gestão da Qualidade, independentemente do 

ramo de atividade ou porte. A primeira versão continha uma estrutura de três normas sujeitas 

à certificação – a ISO 9001, 9002 e 9003 -, além da ISO 9000, sendo um guia para a escolha 

mais adequada a cada tipo de organização (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014). 

A atual estrutura da família ISO 9000 é: 

• NBR ISO 9000:2005 – Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário. 

Descreve os fundamentos de sistemas de gestão da qualidade definindo os termos a ela 

relacionados, sendo aplicável a organizações que buscam vantagens por meio da 

implementação de um sistema de gestão da qualidade; 

• NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão da qualidade – requisitos; 
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• NBR ISO 9004:2009 – Sistema de Gestão da Qualidade – diretriz para melhoria de 

desempenho; 

• NBR 19011:2012 – diretrizes para auditorias de sistemas de gestão da qualidade e/ou 

ambiental.  

O comitê técnico ISO/TC 176 é responsável pela família ISO 9000, reunindo peritos 

de 80 países participantes e 19 organizações internacionais ou regionais, além de outras 

comissões técnicas (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014). 

Nos próximos itens serão abordados em maiores detalhes sobre a NBR ISO 9001:2008 

e NBR ISO 9004:2009. 

 

2.4.1.1. ISO 9001:2008 

 

Segundo Pinheiro e Crivelaro (2014) a norma ISO 9001:2008 baseia-se em oito 

princípios de gestão que podem ser usados como guia para a melhoria da performance das 

organizações: 

1. Foco no cliente: as organizações devem buscar entender as necessidades atuais e 

futuras de seus clientes, satisfazendo seus requisitos da qualidade e implementando 

métodos para monitoramento de sua percepção quanto aos produtos (bens e serviços) 

entregues; 

2. Liderança: torna-se necessária para promover a unidade de objetivos e direção e 

propiciar a criação de um ambiente no qual as pessoas se envolvam em plenitude em 

atingir os objetivos da organização; 

3. Envolvimento das pessoas: o principal recurso das organizações são as pessoas. Por 

meio da cooperação, envolvimento e motivação permite-se que suas capacidades 

sejam plena e eficazmente utilizadas em prol da organização; 

4. Abordagem por processos: por meio do entendimento de que saídas de um processo 

afetam as entradas de outro, para o alcance dos objetivos organizacionais, os recursos 

e as atividades necessitam ser tratados como processos; 
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5. Abordagem sistêmica para a gestão: no âmbito da abordagem sistêmica para o 

gerenciamento, é princípio da organização que sua orientação esteja voltada a 

identificar, entender e gerenciar os processos inter-relacionados; 

6. Melhoria contínua: princípio que por meio de ações de correção e de prevenção siga-se 

na busca pela excelência de seus produtos e serviços, devendo este ser um objetivo 

permanente da organização; 

7. Abordagem factual para a tomada de decisões: para que o processo de tomada de 

decisões seja eficaz, deve-se basear por meio da análise dedutiva de dados e 

informações; 

8. Benefícios mútuos nas relações com fornecedores: deve-se buscar uma relação 

mutuamente proveitosa entre a organização e seus fornecedores visando a habilidade 

de agregar valor. 

As empresas que utilizarem os princípios contidos na NBR ISO 9001:2008 como 

condicionante de suas ações, terão como benefícios: 

• Maior condição para quantificação dos produtos e das melhorias; consequentemente, 

maior capacidade de análise para tomada de decisões gerenciais de forma objetiva e 

efetiva; 

• Maior habilidade para revisar, desafiar e mudar opiniões e decisões; 

• Maior capacidade de identificar oportunidades de melhorias, dirigidas e priorizadas; 

• Maior flexibilização e rapidez nas respostas às oportunidades oferecidas pelo mercado, 

bem como às oportunidades internas advindas de um monitoramento estruturado de 

produtos e processos; 

• Melhor capacidade de comunicação interna entre os diferentes níveis da empresa; 

• Unificação, ajuste e implementação da avaliação das atividades; 

• Maior compreensão de objetivos e metas pelas pessoas, bem como seus papéis dentro 

da organização e, consequentemente, maior motivação para alcança-los; 

• Redução dos custos e dos ciclos de tempo para a execução das atividades, pro meio do 

uso efetivo dos recursos; 
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• Maior integração e adaptação dos processos que melhor contribuem para a obtenção 

dos resultados desejados. 

 

2.4.1.2. ISO 9004 – GESTÃO DA QUALIDADE INTERNA NAS ESPRESAS 

 

A norma ISO 9004 está subdividida em quatro partes, a primeira parte engloba 

diretrizes gerais para operação de sistemas da qualidade, a segunda está voltada para a 

produção de serviços, a terceira está voltada para a produção de bens e a última parte engloba 

diretrizes para a melhoria da qualidade. Esta norma propõe diretrizes para “um efetivo sistema 

de gestão da qualidade, concebido para atender as necessidades e expectativas do cliente, e ao 

mesmo tempo, servir para proteger os interesses da empresa” (THOMAZ, 2001). 

As quatro partes citadas anteriormente estão elencadas a seguir: 

• Parte 1: Diretrizes; 

• Parte 2: Diretrizes para serviços; 

• Parte 3: Diretrizes para materiais processados; 

• Parte 4: Diretrizes para melhorias da qualidade. 

Segundo Thomaz (2001) os princípios essenciais considerados na norma ISO 9004 

são: 

a) O mais alto nível de administração da empresa é responsável pela política da qualidade 

e o comprometimento com a mesma, também compete a garantia que esta política seja 

atendida, implementada e mantida em todos os escalões; 

b) O mercado atendido pela empresa deve ser levado em consideração para a seleção 

adequada dos elementos que integram o sistema da qualidade da empresa, 

considerando especificidades dos produtos, processos de produção e necessidades dos 

consumidores; 

c) A prioridade deve ser dada sobre a prevenção de problemas, ao invés da detecção e sua 

posterior correção; 
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d) Objetivos e metas devem ser definidos a serem atingidos juntamente com mecanismos 

para efetiva aferição dos custos relacionados com a qualidade, considerando: 

a. Esforço para prevenção de falhas (treinamento, controle da qualidade de 

insumos, manutenção preventiva); 

b. Avaliação e demonstração da qualidade (ensaios, auditorias internas e 

externas); 

c. Rejeitos na produção (considerando desperdícios de matéria-prima, horas 

trabalhadas, insumos energéticos, desgaste de equipamentos e outros); 

d. Rejeição de fornecimentos (custos diretos e indiretos incorridos com assistência 

técnica, reposições, responsabilidade civil, lucros cessantes e outros). 

e) Relação inversa entre investimento em qualidade e custos das falhas interna e externas. 

Deve-se realizar uma análise de valor (riscos calculados, custos e benefícios) em 

função dos investimentos e do retorno para estabelecer uma faixa ideal de operação da 

organização. 

f) O impacto da qualidade sobre o demonstrativo de lucros e perdas deve ser 

constantemente quantificado e demonstrado à alta direção da empresa, fornecendo-se 

elementos concretos para avaliação do sistema da qualidade. Custos indiretos 

relacionados com a qualidade (imagem da empresa, participação no mercado) também 

devem ser demonstrados. 

 

2.5. PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO 

HABITAT – PBQP-H 

 

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat foi instituído em 1998 

por meio da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano (SEDU), órgão integrante do 

Governo Federal (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014). 

Segundo o Ministério das Cidades (2018a), a meta do programa é organizar o setor da 

construção civil em torno de duas questões principais, a melhoria da qualidade do habitat e a 

modernização produtiva. Diversas entidades participam do Programa, inteirando diferentes 
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segmentos da cadeia produtiva da Construção Civil como: construtores, projetistas, 

fornecedores, fabricantes de materiais e componentes, comunidade acadêmica, entidades de 

normalização e Governo Federal. O modelo de gestão ocorre de forma compartilhada entre as 

entidades participantes, sendo dirigido fundamentalmente por meio de discussões técnicas.  

Os resultados esperados com o PBQP-H são: 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.  

Segundo Pinheiro e Crivelaro (2014) os objetivos específicos do PBQP-H são: 

a) promover o aperfeiçoamento da estrutura de elaboração e difusão de normas 

técnicas, códigos de práticas e códigos de edificações; 

b) promover a articulação internacional, apoiando a introdução de inovações 

tecnológicas; 

c) desenvolver e implementar mecanismos de garantia de qualidade de projetos, 

obras, materiais, componentes e sistemas construtivos; 

d) criação de programas específicos visando a formação e a requalificação de mão de 

obra em todos os níveis da construção civil; 

e) coletar e disponibilizar informações, estimulando o inter-relacionamento entre 

agentes do setor; 

f) universalizar o acesso à moradia. 

Conforme o Ministério das Cidades (2018a), o PBQP-H busca atingir seus objetivos 

por meio da implementação das seguintes ações:  

a) avaliação da conformidade de empresas de serviços e obras; 

b) melhoria da qualidade de materiais; 

c) formação e requalificação de mão-de-obra; 

d) normalização técnica; 

e) capacitação de laboratórios; 

f) avaliação de tecnologias inovadoras; 

g) informação ao consumidor; 
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h) promoção da comunicação entre os setores envolvidos.  

Em 2000, o escopo do Programa foi ampliado, passando a integrar o Plano Plurianual 

“Avança Brasil” (PPA) e a englobar áreas de saneamento, infraestrutura e transporte urbano. 

O programa passou de Habitação para Habitat (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014). 

Atualmente o PBQP-H integra-se à Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério 

das Cidades, conforme o arranjo institucional demonstrado na Figura 5 a seguir: 

 

 

Figura 5 – Arranjo institucional do PBQP-H 

Fonte: Ministério das Cidades, 2018a 

 

Segundo a empresa de consultoria Templum (2018) as empresas do setor de 

edificações que desejam participar dos incentivos criados pelo Governo Federal, como, por 

exemplo, o programa “Minha Casa Minha Vida”, devem se adequar e comprovar padrões de 

qualidade. A obtenção de financiamento em instituições de créditos públicas (como a Caixa 

Econômica Federal e o Banco do Brasil) e instituições privadas por parte das empresas 

construtoras é condicionada à adesão ao programa, estes órgãos e instituições possuem o 

PBQP-H como pré-requisito para a concessão de benefícios e créditos de financiamento. A 

adesão ao PBQP-H também permite a empresa a participar de licitações municipais e/ou 

estaduais. 

Uma das estratégias para a implementação do Programa, conforme o Ministério das 

Cidades (2018a), é a inserção do uso do poder de compra, tratando-se de uma forma de 

proteger os que produzem com qualidade, e garantir a boa aplicação dos recursos públicos em 

licitações e contratos. Além dos agentes financiadores e contratantes públicos, fomenta-se que 
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os consumidores finais também exerçam poder de compra buscando adquirirem imóveis de 

construtoras qualificadas ou comprarem preferencialmente materiais em conformidade com 

padrões de qualidade. 

Espera-se com PBQP-H a criação e a estruturação de um novo ambiente tecnológico e 

de gestão para o setor da Construção Civil, em que os agentes podem pautar suas ações 

específicas visando à modernização, não só em medidas ligadas à tecnologia no sentido estrito 

(desenvolvimento ou compra de tecnologia; desenvolvimento de processos de produção ou de 

execução; desenvolvimento de procedimentos de controle; desenvolvimento e uso de 

componentes industrializados), mas também em tecnologias de organização, de métodos e de 

ferramentas de gestão (gestão e organização de recursos humanos; gestão da qualidade; gestão 

de suprimentos; gestão das informações e dos fluxos de produção; gestão de projetos) 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018a). 

Segundo o Ministério das Cidades (2018a) o PBQP-H foi organizado a partir de uma 

estrutura matricial de seus projetos, visando dar suporte ao processo de gestão e articulação 

com a sociedade e o setor privado, foram criadas Coordenações, o Fórum de Representantes 

Estaduais, um Comitê Consultivo e um Grupo de Assessoramento, exemplificado pela Figura 

6 abaixo. 

 

 

Figura 6 – Estruturação do PBQP-H 

Fonte: Ministério das Cidades, 2018a 
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Conforme elucidado na figura anterior, na esfera do setor privado, três projetos 

encabeçam o PBQP-H.  São eles o Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e 

Obras – SiAC, Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos – 

SiMac e Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores - SiNAT. A seguir, 

nos próximos tópicos, serão abordados o SiAC e o SiMac, que possuem relação com a 

temática proposta deste trabalho.  

 

2.5.1. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DAS CONSTRUTORAS – SIAC 

 

O Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras - SiAC é 

um dos projetos propulsores do PBQP-H, resultante da revisão e ampliação do antigo SiQ 

(Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras). O objetivo do SiAC é avaliar a 

conformidade do sistema de gestão da qualidade das empresas de serviços e obras, 

considerando as características específicas da atuação dessas empresas no setor da construção 

civil. A série de normas ISO 9000 embasam os parâmetros de avaliação do SiAC 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018b). 

 Segundo o Ministério das Cidades (2018b) busca-se com a implementação deste 

projeto a alavancagem dos patamares de qualidade do setor, envolvendo técnicas de execução 

de obras, serviços especializados de execução de obras, gerenciamento de obras e 

empreendimentos, e elaboração de projetos.  

O funcionamento do Sistema se dá pela atuação da Comissão Nacional do Sistema de 

Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (CN-SiAC), tal conselho é 

constituído por diferentes representantes do setor, englobando contratantes, fornecedores e 

entidades de apoio técnico (MINISTÉRIO DAS CIDADE, 2018c). 

Compõem a Comissão Nacional do SiAC as seguintes instituições: 

1) Ministério das Cidades; 

2) Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído – ANTAC; 

3) Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – ASBEA; 

4) Banco do Brasil – BB; 
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5) Caixa Econômica Federal – CAIXA; 

6) Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC; 

7) Comitê Brasileiro da Construção Civil da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – CB – 02/ABNT; 

8) Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial – INMETRO; 

9) Sindicato Nacional das empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva - 

SINAENCO 

O SiAC busca ter abrangência em âmbito nacional, sendo definido por Regimento 

Geral, Regimentos Específicos e Referenciais Normativos, adaptados às diferentes 

especialidades técnicas e subsetores da construção civil envolvidos na produção do habitat. O 

Sistema busca criar um ambiente de suporte, visando orientar as empresas na obtenção do 

nível de avaliação da conformidade almejado. Existem diferentes níveis de avaliação da 

conformidade de caráter evolutivo em que os sistemas de gestão da qualidade das empresas 

são avaliados e classificados (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018b). 

O processo de avaliação da conformidade e certificação é conduzido por um 

Organismo de Avaliação da Conformidade – OAC, sendo o mesmo acreditado pela 

Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO- CGCRE. 

Segundo o Regimento Geral do SiAC, estão contemplados no Sistema avaliativo as 

seguintes especialidades técnicas: 

a) execução de obras; 

b) execução especializada de serviços de obras; 

c) gerenciamento de empreendimentos; 

d) elaboração de projetos; 

e) outras especialidades técnicas, definidas pela Comissão Nacional. e apreciadas pelo 

Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação. 

As empresas que desejarem obterem certificação devem preencher os requisitos 

estabelecidos no Regimento Geral do SiAC e no Regimento Específico para a Especialidade 

Técnica para a qual se deseja obter a certificação, sendo o processo de certificação conduzido 
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de acordo com a ABNT NBR ISSO/IEC 17021-1 Avaliação da conformidade – Requisitos. A 

duração de cada ciclo de certificação é de 36 meses (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018d). 

 

2.5.2. SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS DE MATERIAIS, 

COMPONENTES E SISTEMAS CONSTRUTIVOS – SIMAC 

 

Segundo o Ministério das Cidades (2018e) a não conformidade de materiais e 

componentes da construção civil resulta em habitações e obras civis de baixa qualidade, 

afetando o cidadão, as empresas e o habitat urbano como um todo. O Sistema de Qualificação 

de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos - SiMac se propõe a 

transformar o cenário marcado por desperdício, baixa produtividade, poluição urbana e déficit 

habitacional. Juntamente com o PBQP-H o SiMac dispõe-se em fomentar a capacitação 

tecnológica das empresas que desejam produzir em conformidade com as normas técnicas, 

combater a não conformidade sistemática, visando a melhoria contínua da qualidade na 

produção habitacional. 

A articulação entre os agentes públicos e privados, para o desenvolvimento e 

implementação do SiMac, acontece no âmbito dos Programas Setoriais da Qualidade – PSQs, 

por meio dos quais as entidades setoriais de fabricantes de produtos para a construção civil 

desenvolvem ações que visam ao desenvolvimento tecnológico do setor e ao combate em não 

conformidade com as Normas Técnicas pertinentes. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018f). 

Conforme dados publicados, com o advento do SiMac, existem materiais disponíveis 

no mercado que ultrapassam o índice de 90% de conformidade, promovendo um cenário de 

crescente isonomia competitiva no setor da construção civil. Antes da implantação do 

Sistema, o percentual médio de não-conformidade dos materiais e componentes da construção 

civil habitacional estava em torno de 50%. Com a implantação dos Programas Setoriais da 

Qualidade – PSQs conseguiu-se reduzir este percentual para aproximadamente 20%. 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018e). 
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2.6. PROGRAMA DA QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – QUALIHAB-SP 

 

  O Programa de Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São Paulo foi 

criado em 1996, sendo coordenado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo – CDHU.  

O programa busca fomentar a evolução tecnológica de processos produtivos e 

produtos, buscando modificar o perfil dos profissionais do setor; criar novas profissões que 

fixem os trabalhadores na Construção Civil; criar valor agregado. O QUALIHAB é formado 

por diversos comitês que abrangem inúmeros segmentos do meio produtivo do setor de 

Construção Civil, tratando de setores desde a criação de projetos, gestão de obras, fabricação 

de materiais e componentes que reúnem as entidades dos produtores de insumos para as obras 

e de sistemas construtivos (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014). 

 Segundo a CDHU (2018) o programa QUALIHAB visa atender os objetivos que 

garantam a população de baixa renda o direito à moradia de boa qualidade e durabilidade 

compatível com os financiamentos em que os empreendimentos devam incorporar técnicas 

construtivas de boa qualidade, durável e ampliável (para atender a necessidade de crescimento 

familiar). 

 O produto final da CDHU é a moradia popular, que juntamente com as entidades 

signatárias do setor buscam a garantia da qualidade em todas suas fases, desde a concepção 

até a sua execução. 

 Em seus editais de licitações, cujos setores já possuam acordos setoriais de qualidade, 

a CDHU está exigindo que as empresas obedeçam aos programas setoriais e as normas 

técnicas e comprovem sua qualificação, como condição para participar de suas obras 

habitacionais (CDHU, 2018). 

 O QUALIHAB possui em seus princípios gerais a abordagem da qualidade sob a 

seguinte visão: 

• Qualidade social: em que a qualidade da moradia deve considerar o desempenho ao 

longo da vida útil; 
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• Qualidade sistêmica: a qualidade somente será atingida com o desenvolvimento de 

parcerias entre os diversos segmentos, em todos os ciclos da realização do 

empreendimento habitacional; 

• Qualidade praticada: a qualidade é fomentada através do exercício do poder de compra 

do Estado (SH/CDHU); 

• Qualidade evolutiva: a qualidade é obtida através do processo de aumento contínuo 

dos níveis de desempenho. 

Juntamente, em 1996, com a criação do QUALIHAB criou-se o Comitê de Projetos e 

Obras - CPO com o objetivo de definir a política da qualidade para serviços, em conjunto com 

o meio produtivo; estabelecer acordos setoriais que definam metas, prazos e indicadores para 

que os padrões adequados de qualidade sejam atingidos e mantidos; acompanhar e avaliar as 

ações propostas pelo CPO. 

O Comitê de Projetos possui diversas entidades integrantes do setor no âmbito 

nacional e estadual, sendo estas entidades participantes: 

• Associação Brasileira de Engenheiros Consultores em Estrutura (Abece); 

• Associação Brasileira de Engenharia de Fundações (Abef); 

• Associação Brasileira de Empresas de Projeto e Consultoria em Engenharia 

Geotécnica (Abeg); 

• Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais (Abrasip); 

• Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas (Apeop); 

• Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea); 

• Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); 

• Instituto de Engenharia (IE); 

• Sindicato Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva (Sinaenco); 

• Sindicato das Indústrias de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulica e Saneamento do 

Estado de São Paulo (Sindinstalação); 

• Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinscon – SP); 
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• Sindicato Intermunicipal de Araçatuba das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon 

Oesp). 

Segundo a CDHU (2018), com o compromisso entre a iniciativa privada e o Estado 

(Programa QUALIHAB), a construção civil poderá ter a médio e longo prazo os seguintes 

resultados: 

• Evolução tecnológica dos processos produtivos, novos produtos desenvolvidos com 

maior valor agregado; 

• Modificação do perfil do profissional do setor, com o surgimento de novas profissões 

que fixem os trabalhadores na Construção Civil; 

• Transformação das Construtoras em montadoras integradoras de serviços e produtos; 

• Aumento de competitividade das empresas brasileiras de produtos e serviços de 

construção habitacional, enfocando a globalização da economia e a competição dentro 

dos padrões internacionais; 

• Extensão dos seus resultados a outros segmentos – escolas, hospitais, entre outros – e 

ao mercado como um todo; 

• Benefício ao cidadão atendido pelas lojas de materiais de construção, que representam 

o montante de 60% da distribuição de produtos para a construção civil. 

 

2.7. PROGRAMA MINEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO HABITAT – 

PMQP-H 

 

Segundo o site transportes.mg.gov.br (2018) o PMQP-H foi instituído pelo Governo de 

Minas Gerais no ano de 2003 com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e 

social através da melhoria da qualidade das obras contratadas pelo Governo Estadual, 

considerando o fortalecimento do mercado mineiro e o desenvolvimento de novas 

tecnologias.  

Entre as ações do programa para melhoria da qualidade e da produtividade das obras 

públicas tem-se: 
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• Qualificação, certificação e padronização dos procedimentos de contratação, 

gerenciamento e fiscalização de projetos e obras dos órgãos contratantes do Estado; 

• Implantação de sistema de avaliação da conformidade dos serviços contratados; 

• Implementação de projetos para atender fatores críticos da contratação, que interferem 

na qualidade final dos produtos e serviços prestados. 

Segundo o site do governo do Estado de Minas Gerais a dinâmica de implantação do 

programa tem como cliente principal e final o cidadão, seguindo duas linhas de ação: 

• Negociação de acordos setoriais que promovam a integração e o desenvolvimento de 

fornecedores de serviços no Estado junto às áreas de abrangência do programa; 

• Desenvolvimento de Programas Setoriais da Qualidade que realizam diagnósticos de 

situação, identificam demandas e definem atividades necessárias para atender aos 

requisitos específicos de cada um dos setores envolvidos, bem como das entidades 

participantes. 

Segundo Pinheiro e Crivelaro (2014) entre os principais documentos desenvolvidos 

pelo PMQP-H estão: 

• Acordo setorial: documento firmado entre entidades representativas de empresas de 

determinadas especialidade técnicas dos setores de projeto e de serviços de 

engenharia, comprometendo-se a implantar o Programa Setorial da Qualidade – PSQ 

junto a seus associados, e entidades contratantes de serviços e obras, comprometendo-

se a introduzirem em seus processos de contratação mecanismos de indução à 

participação de empresas no respectivo Programa Setorial da Qualidade e também 

aprimorarem seus processos de contratação e gerenciamento de serviços e obras; 

• Programa Setorial da Qualidade – PSQ: documento que contém o programa da 

qualidade específico, com seu diagnóstico, metas, prazos e requisitos da qualidade a 

serem implantados pelas empresas; 

• Sistema de Avaliação da Conformidade – SiAC: detentor de regras próprias, o sistema 

define os procedimentos e gestão para que as empresas façam suas declarações de 

adesão ao PMQP-H; 



32 

 

• Níveis de qualificação: a qualificação da empresas aderentes se dá por meio de um 

processo evolutivo com base na NBR ISO 9001:2000, em que a empresa deve 

instituir, documentar, implementar, manter e melhorar continuamente a eficácia do seu 

sistema de gestão da qualidade, de acordo com os requisitos previstos no Sistema de 

Avaliação de Conformidade e em conformidade com os níveis de qualificação 

evolutiva (D,C, B e A). 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada em este trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica. 

Foram utilizados como referenciais autores importantes no cenário brasileiro e internacional a 

respeito do tema abordado em este estudo, utilizando-se como fonte livros, artigos, estudos 

publicados e documentos governamentais.  

Dados do mercado da Construção Civil e do subsetor de edificações foram obtidos por 

meio de relatórios e estudos publicados por entidades e agências reguladoras pertinentes do 

setor.  

Segundo Marconi e Lakatos (2016) a pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia 

já tornada pública em relação ao tema em estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, monografia, teses, material cartográfico entre outros. A finalidade é 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto.  

A pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo 

assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras. 

A pesquisa bibliográfica compreende oito fases distintas: 

1) Escolha do tema; 

2) Elaboração do plano de trabalho; 

3) Identificação; 

4) Localização; 

5) Compilação; 

6) Fichamento; 

7) Análise e interpretação; 

8) Redação. 

A elaboração do plano de trabalho se deu por meio do desenvolvimento de um 

anteprojeto buscando elencar o possível tema a ser trabalhado, tendo como fundamento da 
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possibilidade de desenvolvimento do tema a análise de sua problemática, sua relevância e 

justificativa, definição de objetivos gerais e específicos possíveis, levantamento de hipóteses e 

suposições, metodologia aplicável, levantamento de referências bibliográficas relevantes para 

embasamento teórico, definição de uma estrutura textual preliminar e elaboração de um 

cronograma de desenvolvimento.  

Tendo como apoio norteador o uso do anteprojeto, foi se desenvolvendo a pesquisa 

bibliográfica e redação deste trabalho, com as devidas correções e alterações realizadas. 

No processo de identificação, fase de reconhecimento do assunto pertinente ao tema 

em estudo, realizou-se procura em portais científicos, portais de entidades governamentais, 

portais de entidades regulamentadoras do setor, livros que abordam o tema, artigos científicos 

e periódicos. 

A localização do material consultado se encontra disponível, e de fácil acesso, em 

meio virtual e bibliotecas públicas. 

A compilação de todo o material se deu pelo meio físico de livros e artigos, e por meio 

virtual com o acesso de sites e arquivos de portais, artigos científicos e periódicos. 

Quanto a análise e interpretação do material bibliográfico, a primeira fase se deu pela 

análise crítica do conteúdo sendo considerado juízo de valor. Ao final da interpretação exigiu-

se a comprovação ou refutação das hipóteses com base nos dados coletados buscando-se 

expor seu verdadeiro significado e compreender as ilações. 

A redação da pesquisa bibliográfica se deu sob a formatação utilizada pela Fundação 

Getúlio Vargas para a elaboração de trabalhos de conclusão de curso respeitando normativas 

vigentes. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após pesquisa bibliográfica realizada, conforme informações que constam 

anteriormente, por meio da consulta e análise de publicações com enfoque nos objetivos 

específicos deste trabalho identificou-se dois modelos referenciais de gestão da qualidade 

reconhecidos pelo mercado e que servem de apoio para fundamentação de boas práticas e 

elaboração de programas governamentais, sendo estes modelos o Guia PMBOK e as normas 

internacionais da família ISO 9000. 

Constatou-se que em seu processo evolutivo o conhecimento quanto a gestão da 

qualidade a todo momento andou alinhado com o processo do desenvolvimento industrial, 

partindo inicialmente com enfoque na inspeção do produto final e posteriormente abrangendo 

outras etapas do processo produtivo e distintas áreas do conhecimento, como abordado 

atualmente na visão de diferentes autores, não se tratando apenas do produto final, mas 

também nos fluxos de trabalhos, produção, execução dos processos, satisfação e percepção de 

valor pelo cliente, vantagem competitiva, condução do projeto dentre outros. 

O Guia PMBOK aborda o gerenciamento da qualidade dividindo o assunto em três 

processos: planejamento do gerenciamento da qualidade, gerenciamento da qualidade e 

controle da qualidade. O documento principal de saída do processo de planejamento do 

gerenciamento da qualidade é o plano de gerenciamento da qualidade que deve ser posto em 

prática nos demais processos ao longo do projeto. Em cada processo abordado são elencados 

documentos de entrada, ferramentas e técnicas, e documentos de saída recomendados que 

servem de referência para uma condução assertiva no gerenciamento da qualidade. 

No decurso da compreensão do cenário atual da Construção Civil brasileira e 

especificamente ao subsetor de edificações, constatou-se que em âmbito operacional existem 

dificuldades quanto a qualificação da mão de obra, baixos salários vigentes, alta rotatividade e 

dificuldades em encontrar profissionais capacitados. A nível estratégico e tático constatou-se 

a falta da cultura de planejamento, tendo implicâncias quanto à qualidade, prazos e custos; 

heterogeneidade e conflitos entre legislações de carácter federal, estadual e municipal, 

aspectos estes que afetam os projetos; baixa produtividade e desperdícios ocasionados por 

falhas no planejamento e condução dos projetos, concepções errôneas, especificações 

equivocadas e falhas na coordenação entre os diferentes profissionais envolvidos. 
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 Na contramão das dificuldades enfrentadas pelo setor, o mercado tornou-se mais 

competitivo, exigindo das empresas maior capacidade em racionalizar seus processos de 

produção, redução de custos, aumento da produtividade e satisfação das expectativas dos 

clientes. 

 A qualidade em nosso país foi inicialmente difundida pela indústria automobilística, na 

década de 80, posteriormente sendo aplicada a outros setores, entre eles a Construção Civil e 

o subsetor de edificações.  

Constatou-se que desde o início da difusão da qualidade no Brasil, já se realizavam 

trabalhos relativos ao controle da qualidade das construções habitacionais, pelo Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas, buscando-se elaborar programas e documentos de referência ao 

mercado quanto a gestão da qualidade nos projetos, durante as etapas de planejamento, 

execução e controle das obras.  

Existem diversos programas governamentais que abordam a temática da gestão da 

qualidade que são aplicáveis ao subsetor de edificações, buscou-se enfocar no estudo dos 

principais programas, sendo citados:  

• Programa de Controle da Qualidade das Construções Habitacionais – Procontrol; 

• Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H; 

• Programa da Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São Paulo – 

QUALIHAB-SP; 

• Programa Mineiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PMQP-H; 

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H é dito 

como principal programa vigente em âmbito nacional, tendo a participação de diversas 

entidades de diferentes segmentos da cadeia produtiva da Construção Civil, acompanhado por 

órgãos atrelados ao Ministério das Cidades. O selo de certificação é um diferencial no 

mercado para as empresas adeptas e em alguns casos é pré-requisito, para participação em 

licitações de alguns órgãos públicos. O PBQP-H é estruturado com base na família ISO 9000. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No processo de análise dos dados obtidos e discussão dos mesmos quanto a gestão da 

qualidade em edificações, com o objetivo de facilitar o direcionamento dos temas, trabalhou-

se em torno de dois tópicos. 

No primeiro tópico buscou-se a contextualização e aplicações de boas práticas de 

gerenciamento da qualidade segundo o Guia PMBOK, observações segundo visão do autor e 

passos iniciais possíveis de serem dados pelas empresas e profissionais envolvidos. 

No segundo tópico foi realizada uma análise sobre os programas governamentais 

quanto a gestão da qualidade com maior enfoque no PBQP-H. 

 

5.1. DISCUSSÃO SOBRE BOAS PRÁTICAS SEGUNDO O GUIA PMBOK 

 

Pelo cenário atual do mercado imobiliário, elencadas as problemáticas e dificuldades 

vivenciadas pelo subsetor de edificações atreladas a falta da cultura de planejamento e 

englobando falhas ocorridas na gestão da qualidade na condução dos projetos e produção do 

produto final, obras com atrasos em seus cronogramas, orçamentos estourados, obras 

paralisadas, erros de especificações e quantificações, não conformidades entre os projetos, 

gasto despendido com manutenções pós obras, processos judiciais entre outros agravantes,  a 

aplicação das boas práticas recomendadas pelo Guia PMBOK e ações propostas pelos 

programas governamentais se mostram benvindas. 

Segundo abordagem de Rocha et al (2014), conforme recomendações fundamentadas 

no Guia PMBOK, cabe a alta direção ter participação ativa e compreensão quanto a 

importância, para êxito do projeto, do gerenciamento da qualidade e do desenvolvimento de 

um processo estruturado de planejamento, buscando estabelecer metas, metodologia e meios 

de avaliação que deverão ser postos em prática e atualizados quando necessário. De acordo 

com a análise da conjuntura da falta da cultura de planejamento, acredita-se que se deva 

orientar principalmente os esforços nos momentos iniciais, na etapa de planejamento dos 

empreendimentos, e para o gerenciamento da qualidade é de vital importância a elaboração e 
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posto em prática o plano de gerenciamento da qualidade, em que este documento é o principal 

norteador do gerenciamento da qualidade nos demais processos de gerenciamento e controle. 

Vale frisar que no momento inicial do planejamento do empreendimento, outros 

processos também acontecem em paralelo, em que existem relações de dependência direta 

entre eles, como por exemplo a influência de alterações nas especificações e padrões de 

qualidade refletem em alterações no orçamento, no cronograma, nas especificações dos 

materiais e nos procedimentos executivos das obras. 

Com o mercado imobiliário cada vez mais competitivo, busca-se maior racionalização 

dos procedimentos construtivos em consonância com melhores práticas de gerenciamento em 

que desperdícios passam a não serem tolerados pois existem custos atrelados. O 

gerenciamento da qualidade contribui para uma melhor performance nas etapas de 

planejamento, construção e pós obra.  

As tendências levantadas pelo Guia PMBOK para abordagens modernas de 

gerenciamento da qualidade estão em consonância com as tendências de mercado, em que 

construtoras e incorporadoras, por meio de seus empreendimentos, buscam a satisfação de 

clientes e investidores por meio da conformidade com os requisitos e adequação quanto ao 

uso proposto, buscam o aprimoramento da qualidade na prestação dos serviços de 

planejamento e construção por meio implantação de processos de melhoria contínua, e 

participação de todos os envolvidos em torno de um mesmo objetivo. 

O Guia PMBOK (2017) discorre que fatores ambientais das empresas devem ser 

levados em consideração, nota-se então a importância de cada empresa de engenharia, 

construtora ou incorporadora identificar as principais condicionantes e fatores ambientais a 

serem ponderados no processo de planejamento da qualidade. 

Considerando o histórico levantado quanto ao subsetor de edificações, depreende-se 

que o custo com desconformidades é alto, sejam custos de falhas internas ao longo de todo o 

processo de planejamento e construção ou falhas externas, falhas encontradas pelos clientes 

no pós-obra que geram manutenções técnicas dispendiosas e afetam a credibilidade das 

empresas. 

Um ponto de partida sugerido está em levantar as principais debilidades gerenciais e 

desconformidades por falta de qualidade com o registro das lições aprendidas ao longo da 
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execução de cada empreendimento imobiliário, estas lições aprendidas precisam ser 

compartilhadas entre os gestores e demais colaboradores.  

Cabe a alta gerência das organizações assimilar a importância da implantação do 

gerenciamento da qualidade como primordial no atingimento dos objetivos organizacionais. 

Compreendendo que existe um custo relacionado a investimentos e esforços no primeiro 

momento, mas que no resultado final obtêm-se vantagens que o gerenciamento da qualidade 

propicia. Escolhas assertivas resultam no cumprimento dos requisitos de qualidade 

estipulados obtendo-se menos retrabalho, maior produtividade, custos mais baixos, aumento 

da satisfação das partes interessadas e aumento de lucratividade.  

Ter qualidade tem seu custo em que estão incluídos custos incorridos durante a vida do 

produto através de: 

• Investimentos na prevenção do não cumprimento dos requisitos; 

• Investimentos na avaliação do serviço quanto ao cumprimento dos requisitos; 

• Custos relacionados ao não cumprimento dos requisitos (retrabalho). 

Segundo o Guia PMBOK (2017), em se tratando do gerenciamento da qualidade em 

projetos, a prevenção é preferível à inspeção. Confirmando que o adequado é que seja 

dedicado tempo apropriado e esforços em projetar a qualidade nas entregas, enfocando na 

prevenção. 

O processo de Gerenciar a Qualidade é considerado trabalho de todos—do gerente do 

projeto, da equipe do projeto, do patrocinador do projeto, da equipe de gerenciamento da 

organização executora e mesmo do cliente. Todos têm papéis em gerenciar a qualidade no 

projeto, embora os papéis sejam diferentes em tamanho e esforço. Os diferentes personagens 

envolvidos a nível estratégico e tático relacionados a edificações seriam os incorporadores, 

arquitetos, projetistas, equipe de apoio, engenheiros, mestres de obras, fiscais, encarregados, 

equipes executoras e demais funções. 

Além da importância do planejamento e gerenciamento é importante pôr em prática 

todos os testes e inspeções, processo de controle, conformes padrões e especificações 

definidos pela organização, em que os mestres de obras, encarregados e engenheiros 

residentes estejam cientes dos procedimentos a serem seguidos, dos critérios e ações. 
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Algumas mudanças estruturais precisam ser encaradas dentro das organizações ligadas 

ao subsetor de edificações, estas mudanças podem se dar com inícios pequenos pondo em 

práticas ações pontuais segundo o Guia PMBOK, tendo-se ciência da importância da melhoria 

e contínua e constante aprimoramento, até partindo a implantação de sistemas de gestão da 

qualidade, com base nas normas da família ISO 9000. O autor Vela (1995) elenca quatro 

pontos primordiais para se ter êxito em processos de mudanças que podem ser adotados como 

sugestão, êxito este necessário para transformação do cenário vivido em edificações: 

1) Estabelecimento de políticas claras e atingíveis em que as mesmas devem passar por 

permanente processo avaliativo; 

2) Estabelecimento de objetivos cada vez mais ambiciosos, mas sempre ligados à 

realidade. Estabelecer metas ambiciosas que sejam exequíveis e alcançáveis; 

3) Na busca pela eficácia deve-se buscar informações além de avaliações internas da 

empresa, é indispensável a opinião do público externo; 

4) A qualidade somente é alcançada quando se tem uniformidade do grupo quanto à 

conscientização e motivação em que a satisfação pessoal de cada um haverá de 

refletir-se com um todo na organização. 

 

5.2. DISCUSSÃO SOBRE OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS  

 

O tema do gerenciamento da qualidade e implantação de programas governamentais 

ligados à qualidade são recentes no Brasil, se comparado o grau de maturidade do assunto em 

outras nações, o subsetor de edificações tem-se conscientizado da importância de formalizar e 

harmonizar as melhores práticas desde as etapas de projeto até a sua execução, e uso e 

manutenção dos edifícios, buscando uma adequação quanto as tendências de mercado em que 

a obtenção de certificações de qualidade traz retornos positivos quanto a imagem que os 

empreendimentos imobiliários transpassam perante os investidores e os clientes. 

Foram citadas as principais políticas e programas vigentes no mercado da Construção 

Civil, o objetivo principal abordado entre eles é o mesmo: fomentar a gestão da qualidade nas 

empresas.  
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A implantação das melhores práticas do Gerenciamento da Qualidade nas culturas das 

empresas construtoras e de seus profissionais trazem diversos benefícios conforme já 

abordado anteriormente em este trabalho. 

O principal programa norteador em âmbito nacional é o Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade no Habitat - PBQP-H, encontrando-se muito bem estruturado. As 

metas do programa, melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva, na visão do 

autor estão em consonância com as reais necessidades vividas pelo subsetor de edificações 

diante dos dilemas enfrentados quanto a gestão da qualidade. 

É animador verificar o interesse e participação de diversas entidades de diferentes 

segmentos da cadeia produtiva da Construção Civil, o modelo de gestão compartilhada do 

programa incentiva e permite o envolvimento dos principais stakeholders em prol de um 

interesse comum. 

O programa que inicialmente abrangia somente as habitações passou a integrar outras 

áreas estratégicas para o desenvolvimento do país como saneamento, infraestrutura e 

transporte urbano. Atualmente o PBQP-H se encontra amplamente difundido e é tendência 

que a adesão ao programa, por meio de certificação, seja cada vez mais exigido como pré-

requisito para concessão de benefícios e créditos financeiros, e participações em licitações de 

órgãos públicos.  

A reestruturação proposta pelo programa na implementação de um novo ambiente 

tecnológico e de gestão para o setor da Construção Civil está muito bem fundamentada no 

sentido de abordar não somente medidas ligadas à tecnologia no sentido estrito, mas também 

em tecnologias de organização, de métodos e de ferramentas de gestão.  

Os sistemas de gestão da qualidade das empreses de serviços e obras é avaliado pelo 

Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras – SiAC, estando os 

parâmetros de avaliação bem fundamentas na série de normas ISO 9000. Normas estas de 

reconhecimento internacional, passíveis de certificação e que proporcionam visibilidade e 

credibilidade as empresas brasileiras aderentes perante a outros mercados internacionais. O 

Sistema fomenta o processo da melhoria contínua em que diferentes níveis de avaliação dos 

sistemas de gestão da qualidade das empresas podem ser avaliados e classificados, em que se 

é dado suporte técnico incentivando as empresas a melhorem sempre seus indicadores. 
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A avaliação e fomento da qualidade dos produtos finais fica a cargo do Sistema de 

Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos – SiMac, 

fomentando a capacitação tecnológica e buscando a padronização conforme normativas 

técnicas. Segundo o Ministério das Cidades, com a implantação do Sistema, já se obtiveram 

expressivos avanços nas conformidades de materiais e componentes da construção civil 

habitacional. 

Os Programa da Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São Paulo – 

QUALIHAB – SP e Programa Mineiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PMQP-H 

são programas implementados na esfera estadual e muito se assemelham ao programa de 

abrangência nacional, o PBQP-H, em que tais programas estaduais buscam fomentar seus 

mercados estaduais e abordar especificidades do mercado estadual não contemplados pelo 

PBQP-H. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Algumas problemáticas setoriais ainda persistem, entre elas a baixa qualidade na 

gestão de projetos e execução das obras. Os custos com desconformidades estão relacionados 

a atrasos em cronogramas, falhas orçamentárias, erros em especificações de materiais e 

execução, não compatibilização entre diferentes projetos, manutenções pós obras, 

indenizações entre outras implicações. Mas conforme as exigências do mercado vão 

crescendo juntamente com o nível de competitividade, a busca por maior eficiência por parte 

das empresas e profissionais evidenciam a importância do gerenciamento de projetos e o 

gerenciamento da qualidade, conforme tendências de instituições financeiras, órgãos públicos 

e entidades privadas estarem exigindo como pré-requisito certificação quanto ao PBQP-H 

como exemplo.   

Conforme estudo sobre normativas e programas governamentais, seja por meio das 

normas ISO ou pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H 

e demais programas elucidados, nota-se o empenho de órgãos governamentais, instituições, 

empresas e entidades do setor na busca de maior qualidade, competitividade, melhoramentos 

em gestão e tecnologia visando benefícios tanto para o setor público, privado e principalmente 

para os clientes finais, enfocando em alguns casos na produção habitacional de interesse 

social e a busca da redução do déficit habitacional no país. Certificações quanto à qualidade 

são de interesse das empresas construtoras, fabricantes e prestadores de serviços pois são 

requisitos para participação de programas governamentais como “Minha Casa Minha Vida” 

ou mesmo como pré-requisito para a concessão de benefícios e créditos financeiros por 

instituições bancárias e de fomento. A temática é ampla, o desenvolvimento do gerenciamento 

da qualidade em edificações é animador tendo-se como exemplo o Sistema de Avaliação da 

Conformidade de Serviços e Obras - SiAC, composto por diversas entidades nacionais e 

estaduais, que busca definir políticas de qualidade para serviços, acordos setoriais, 

estabelecimento de metas e monitoramento para que padrões de qualidade sejam atingidos e 

mantidos. 

 Inúmeras ferramentas podem ser implementadas e utilizadas nos escritórios e nos 

canteiros de obras. Conforme abordado neste trabalho, o Guia PMBOK é um ponto de partida 

relevante para as empresas interessadas em compreenderem e aplicarem práticas 

recomendadas quanto ao gerenciamento da qualidade, servindo de subsídio para melhoria 
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gerenciais nas etapas de planejamento, construção e pós obra. A qualidade se torna cada vez 

mais exigida pelos clientes e a falta de certificações podem privar empresas a obterem linhas 

de crédito para seus empreendimentos e de participações em licitações públicas. É evidente a 

necessidade do conhecimento e atualização, como diferenciação, sobre o Gerenciamento da 

Qualidade em projetos aos profissionais do setor que desejam obterem êxitos em seus projetos 

e empreendimento imobiliários. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Este trabalho serve de inspiração e fomento para o desenvolvimento de trabalhos 

futuros mais aprofundados quanto a temática, como por exemplo a possível realização de 

estudos de casos em empresas do subsetor de edificações,  buscando-se obter dados referente 

ao Gerenciamento da Qualidade, dados quantitativos e qualitativos quanto ao grau de 

maturidade da empresa, políticas internas, dificuldades encontradas, custos com 

desconformidades ligadas a falta da gestão da qualidade, certificações obtidas e ganhos 

resultantes dentre outros, podendo-se propor soluções personalizadas com base nas boas 

práticas recomendadas pelo Guia PMBOK, implantação de sistemas de gestão da qualidade 

ou implantação de medidas que possibilitem a obtenção de certificações conforme requisitos 

impostos pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H. 

O tema é amplo e a possibilidade de estudos mais aprofundados é vasto. 
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