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RESUMO

O presente trabalho aborda o processo de gerenciamento de obras residenciais de
médio e alto padrão, que vem sendo adotado por empresas construtoras de
pequeno porte e que não fazem uso de sistemas de gerenciamento eletrônico
específicos para o setor. Analisa as soluções adotadas por essas construtoras para
evitar possíveis patologias ocorridas nos diversos serviços que fazem parte do
processo de construção, sendo eles apresentados aqui em quatro etapas: sistema
de fundação e estrutura, sistema de vedação, sistemas de revestimentos /
acabamentos e instalações. Sugere modelos de ferramentas de gestão, tendo com
principal finalidade o apoio ao engenheiro ou arquiteto responsável direto no
acompanhamento de execução, de modo a monitorar e controlar o prazo, custo,
qualidade e segurança dos processos construtivos em cada etapa. Conclui definindo
a importância da utilização de ferramentas de gestão para melhoria da qualidade
das obras residenciais de médio e alto padrão.

Palavras-chave: Sistema de gerenciamento. Controle de qualidade. Ferramentas de
gestão. Construção civil.

ABSTRACT

This work is about the process of management of medium and high standard
residential works, that has been adopted by small construction companies that do not
use electronic management systems specific to the sector. This work analyzes
solutions adopted by these builders to avoid possible pathologies that occur in the
various services that are part of the construction process, they are presented here in
four steps: structure and foundation systems, sealing systems, coating/finishes
and facilities systems. It also suggests models of management tools, with the main
purpose to support the engineer or architect, directly responsible to follow the
execution, in order to monitor and control term, cost, quality and safety
of construction processes at each stage. It concludes by defining the importance of
using management tools to improve the quality of medium and high standard
residential works.
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Civil Construction.
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1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil (ICC) tem sido importante, historicamente, no
panorama da economia nacional (GONDIM et al, 2004 apud COSTA, 2010, p. 6),
além de ser um dos principais fatores na formação do Produto Interno Bruto (PIB) no
Brasil, indicado pela Câmara Brasileira de Construção Civil (CBIC) como
responsável por mais de 18% (SOUZA, 2006 p.13) .
Com o mercado da construção civil aquecido atualmente, pequenas empresas
estão surgindo cada vez mais e ganhando espaço no setor. Muitas dessas
empresas não utilizam sistema de gerenciamento ou programa para o planejamento
e acompanhamento da qualidade do produto final entregue aos clientes, o que
acaba ocasionando patologias, gastos excessivos não previstos inicialmente,
causando estouro no orçamento, além de gerar um mal estar na relação com os
proprietários.
Segundo Thomaz (2001, p. 9) “O Brasil, apesar de ostentar mundialmente
uma posição privilegiada no desenvolvimento de projetos e construção de grandes
obras de engenharia, ainda se defronta com diversos problemas com a qualidade e
produtividade na construção [...]”.
Quando

pensamos

em implantação

de sistema

e

processos

para

gerenciamento de prazo, custo, qualidade e segurança na construção civil, todos os
departamentos da construtora devem estar engajados a fazê-lo, desde o assistente
técnico até o alto escalão. Geralmente grandes construtoras já utilizam sistemas
para o gerenciamento de suas obras. Essa implantação então se torna um grande
desafio para as empresas menores, com poucos recursos humanos e financeiros.
Os gerentes de contratos, engenheiros residentes e até mesmo os
profissionais autônomos que coordenam obras sabem, devido à experiência
adquirida ao longo da carreira, quais as etapas a serem seguidas na execução. Mas
isso apenas não é o suficiente para garantia de qualidade. Cada vez mais, com a
utilização de novas tecnologias para a construção civil, estamos necessariamente
dependentes de planejamento e organização para as nossas ações.
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1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo geral

Indicar e analisar a utilização de procedimentos para planejamento e controle
da qualidade de obras residências executados por empresas de pequeno e médio
porte.
1.1.2 Objetivo específico

Investigar as principais patologias que podem ocorrer durante o processo de
execução de obras e suas causas; analisar metodologias de planejamento e gestão.

1.2 JUSTIFICATIVA

O atual momento da indústria da construção civil no Brasil exige que cada vez
mais as construtoras, sejam elas de grande, médio ou pequeno porte, invistam na
qualificação de seus profissionais e em métodos para assegurar a qualidade dos
serviços prestados por terceiros e estreitar o relacionamento com os investidores e /
ou clientes.
É

comum

encontrarmos

empresários

de

diversos

ramos

(médicos,

advogados, juízes, publicitários, etc...) investindo capital no mercado imobiliário,
financiando a construção de edifícios residenciais e comerciais, pois é possível se
prever o retorno financeiro pouco após a fase de lançamento do imóvel, antes de
iniciar, de fato, a construção. No entanto, cada vez mais a falta de profissionais
experientes e o pouco tempo para qualificação de seus funcionários têm causado
um aumento considerável na execução de serviços pós-obra, e em alguns casos até
mesmo reforma em edifícios recém entregues pela construtora. Para o investidor
isso é um mau sinal, pois esses serviços podem acarretar a não aceitação do imóvel
por parte dos proprietários, o que afetaria no retorno financeiro, além de gerar
desconfiança sobre a imagem da construtora para futuros negócios. Para a
construtora esses serviços atrasam o cronograma de entrega, sendo necessário
manter a equipe técnica por mais tempo alocada na obra, gerando custos não
previstos inicialmente, diminuindo assim diretamente a margem de lucro das obras,
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além de não poder contar com essa mesma equipe atuando em outra obra, gerando
nova receita. Segundo Mattos (2010, p. 17), ”a deficiência do planejamento pode
trazer consequências desastrosas para uma obra, e por extensão, para a empresa
que a executa [...]”.
A execução do planejamento de uma obra, gerando através disso a
programação dos serviços e a sequência de execução, faz com que se possa
visualizar, antecipadamente, os pontos críticos no andamento dos serviços, podendo
ser tomado alguma atitude/ ação para se evitar, ou minimizar perdas significativas.
(postergação ou antecipação de serviços, aluguel de equipamento antecipadamente,
alteração de especificação de material, aumento do fluxo de caixa previsto, etc...).
“Quem um dia tem a oportunidade de trabalhar em uma obra planejada nunca mais
se acostuma a trabalhar de outra maneira [...]” (MATTOS, 2010, p.17). Da mesma
forma, a utilização de ferramentas de controle e gestão para melhoria da qualidade
dos serviços executados é uma grande aliada no combate ao desperdício de
material, a minimização do retrabalho, a assertividade e melhoria constante da
qualidade, racionalizando cada vez mais os serviços, tendo assim um maior controle
da obra e, automaticamente, conseguindo um resultado final positivo. “A falta de
qualidade influencia diretamente na produtividade e, consequentemente, no
aumento das possibilidades de um ou mais acidentes acontecerem [...]” (LOPES,
2012, p. 27).
Algumas empresas que possuem sistema de gestão muitas vezes não tem
tempo para habilitar novos colaboradores para a aplicação e utilização. “Nenhum
sistema de qualidade será eficiente se não considerar todos os setores de uma
empresa [...]” (THOMAZ, 2001, p. 46). Sinto, por experiência própria, que muitos
engenheiros e arquitetos, que estão residentes nas obras, utilizam essas
ferramentas somente para preenchimento, tratando como uma burocracia e não
entendendo de fato o porquê que a correta utilização é importante, quais
informações podem ser obtidas com isso e o que podemos antever, baseando
somente nessas informações.
Com isso, é importante o desenvolvimento de estudos que indiquem e
comprovem a eficácia da correta utilização de procedimentos de controle de
qualidade e planejamento em obras residências.
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1.3 METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisas teóricas e de campo.
A pesquisa teórica foi executada por meio de revisão da literatura sobre as
patologias existentes durante o processo de desenvolvimento de projetos, execução
de obra e atendimento pós-obra e conceitos, métodos e procedimentos de gestão e
planejamento utilizados na construção civil.
A pesquisa de campo se baseou no levantamento de documentos utilizados
por uma construtora, bem como a utilização dos mesmos de modo a nortear as
ações tomadas na obra, para planejamento e controle de qualidade, aplicação de
entrevista informal e observação direta. Essa empresa será identificada neste
trabalho por empresa “X”.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho esta estruturado em seis seções.
A primeira seção apresenta a introdução do trabalho, que será composta por
textos de caracterização do tema, objetivo, dividido por objetivo geral e específicos,
justificativa, metodologia de pesquisa e estrutura de organização do trabalho.
A segunda seção apresenta as principais patologias que podem ocorrer
durante as fases de desenvolvimento de projetos, execução de obra e pós-obra
(manutenção). Estão separadas por patologias no sistema de fundação e estruturas,
sistema de vedação e impermeabilização, sistema de revestimentos e acabamentos
e instalações. Tais informações foram obtidas através de revisão da literatura
específica.
A terceira seção apresenta alguns conceitos e métodos de gerenciamento
aplicados na construção civil. Esta seção está dividida com a apresentação dos
conceitos de gestão, construção enxuta, método 5S, ciclo PDCA.
A quarta seção contém a pesquisa prática e documental, a partir da análise
da metodologia de planejamento e gestão de obras residenciais. Foram analisadas
as ferramentas de gerenciamento e os meios de utilização das mesmas, pelo
engenheiro residente em obra, que trabalham em uma construtora de médio porte,
para controle de execução e qualidade de suas obras. Será denominada por
empresa “X”.
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A quinta seção faz uma comparação sobre a eficácia do sistema de gestão
utilizado por essa construtora, confrontando os resultados obtidos em obra com as
informações e orientações de utilização das ferramentas de gestão obtidas através
da pesquisa baseada na revisão da literatura específica (seção 2).
Por fim, a sexta seção traz a conclusão do trabalho e indica sugestões para
pesquisas futuras.
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2

PATOLOGIAS NA CONSTRUÇÃO

O termo patologia utilizado na construção civil está associado à falha ou
problema ocorrido em qualquer etapa da construção civil, desde as definições
iniciais sobre implantação e desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e
complementares até a entrega final da edificação construída e suas manutenções.
De acordo com Ayub (informação verbal) 1, entende-se como patologia todas as
manifestações cujo a ocorrência no ciclo de vidada edificação venha a prejudicar o
desempenho esperado do edifício e de suas partes (subsistemas, elementos e
componentes).
As patologias na construção civil são classificadas por estruturais e não
estruturais. Além disso, podemos dizer que existem patologias que podem vir a
causar danos à edificação e outras que são somente estéticas, que não tem
problemas de caráter estrutural e sim no aspecto psicológico de quem as vê. De
acordo com Morais (2007), podemos classificar em quatro tipos as origens das
causas de patologias:
a) Congenitas: originárias da fase de projeto, em função da não observância
das normas técnicas, ou de erros e omissões dos projetistas;
b) Construtivas: origem relacionada com a fase de execução da obra,
resultante do emprego de mão de obra desqualificada, produtos não
certificados, ausência de metodologia para execução;
c) Adquiridas: ocorrem durante a vida útil da edificação, sendo resultados da
exposição ao meio em que se inserem;
d) Acidentais: provocadas pela ocorrência de algum fenômeno atípico.
A seguir serão apresentadas, de maneira sucinta, algumas das patologias que
geralmente ocorrem nas diversas fases da construção.

1

Ideia apresentada por Omar Ayub durante apresentação de aula de Pós Graduação Lato Sensu do curso
de Construção Civil: Excelência Construtiva e Anomalias para a disciplina Estrutura de concreto, aço e
fundações, oferecido pela Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 08 de fevereiro
de 2012.
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2.1 PATOLOGIAS NO SISTEMA ESTRUTURAL

O sistema estrutural de uma edificação é composto por infraestrutura
(fundação rasa e profunda) e superestrutura (pilar, viga e laje). Patologia no sistema
estrutural são aquelas que afetam a função estrutural de elementos da construção,
independentemente de estes, desempenharem ou não essa função. Para facilitar a
interpretação, foi definido por Ayub (informação verbal)¹ que função estrutural a
capacidade que uma construção deve possuir de suportar, com segurança
adequada, as ações que o meio ambiente ou os seus utentes lhe aplicam.
As principais patologias existentes na infraestrutura são:
a) Movimentação horizontal (parede de contenção na fase de execução);
b) Movimentação vertical (problema de assentamento);
c) Falta de informações sobre o solo (insuficiência de ensaios ou
sondagens);
d) Recalque de fundação rasa apoiado em solo mal compactado;
e) Acesso de água a fundação, aumentando a deformabilidade das peças;
f) Ruptura de seção de elemento de fundação profunda;
g) Corrosão de armaduras de peças executadas em concreto armado;
h) Nível do lençol freático;
i) Ataque químico e biológico.

As principais patologias existentes na superestrutura são:
a) Irregularidades geométricas das peças;
b) Deformação dos componentes;
c) Excesso de fissuração;
d) Desagregação dos agregados;
e) Corrosão nas armaduras;
f)

Manchas no concreto aparente;

g) Falha na espessura do cobrimento das armações;
h) Abertura de forma por falta de travamento adequado.

18

2.2 PATOLOGIAS NO SISTEMA DE VEDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO

O sistema de vedação de uma edificação é composto por alvenarias
executadas em diversos materiais (alvenaria de tijolo de cerâmico, barro e concreto,
alvenaria de concreto moldado in loco). Existe também as vedações feitas com
gesso aca (drywall) e placas cimentícias, geralmente utilizadas para fechamentos
externos. Além dos sistemas apresentados, pode se considerar como vedações os
caixilhos e portas.
As principais patologias existentes no sistema de vedação por alvenaria são:
a) Fissuração
b) Prumo
c) Nivelamento
d) Esquadro
e) Dilatação
f) Falha no encunhamento
g) Falhas nas juntas horizontais e verticais
h) Infiltração de água
i) Chumbamento e fixação dos contra marcos

2.3 PATOLOGIAS NO SISTEMA DE REVESTIMENTO / ACABAMENTO

O sistema de revestimentos de uma edificação é composto por revestimentos
de piso, parede, forro e áreas externos. Esses revestimentos são feitos com a
utilização de materiais diversos (pinturas, aplicação de texturas, assentamento de
cerâmicas, pastilhas, pedras, instalação de madeiras, gesso). Muitas das patologias
ocorridas nos sistemas de revestimentos têm como origem a base onde o
revestimento será aplicado, e não o próprio material em si.
As principais patologias existentes nos revestimentos (de maneira geral) são:
a) Falha na fixação das peças na base
b) Desalinhamento das peças
c) Ondulação na superfície
d) Falta de juntas de dilatação
e) Destacamento das peças da base
f) Umidade
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g) Infiltração
h) Marcação das emendas de placas
i) Abaulamento
j) Camada espessa de emboço
k) Eflorescência (mancha nas peças cerâmicas)
l) Fissuração de camadas de impermeabilização

2.4 PATOLOGIAS NAS INSTALAÇÕES

As instalações de uma edificação é composta por sistemas de distribuição de
eletricidade, sistemas hidráulicos, ar condicionado, alarme, som, dados / telefonia,
automação. Para cada sistema é desenvolvido projetos específicos, com indicação
de diâmetro, caminhamento, posição dos pontos e especificações de materiais.
As principais patologias existentes nas instalações são:
a) Dimensionamento das bitolas dos cabos
b) Utilização de carga acima da capacidade considerada em projetado
c) Mudança de posicionamento dos pontos de consumo
d) Não utilização de material especificado em projeto
e) Dimensionamento dos diâmetros das tubulações
f) Acréscimo de pontos não previstos em projeto
g) Passagem de sistemas diferentes na mesma infraestrutura

De maneira geral, podemos verificar que todas as patologias tem certa
ligação, ou seja, se houver falha na fundação, isso poderá afetar a superestrutura,
afetando também as vedações, automaticamente gerando interferências nas
instalações e, por fim, sendo necessário mudar a estratégia para aplicação do
revestimento, e até em alguns casos mudar a especificação do mesmo.
Diante disso, cada vez mais se torna necessário a implantação de sistema de
conferência, mesmo antes de iniciar a construção, de modo a minimizar as
patologias ainda na fase de desenvolvimento dos projetos. Assim facilitará o
acompanhamento e conferência em obra.
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3

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Antes

de

iniciarmos

o

estudo

sobre

gerenciamento,

é

necessário

entendermos o conceito de projeto, pois todo o processo de gerenciamento de algo
se inicia com base em um projeto, seja ele de qualquer natureza. Diante disso,
projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou
resultado exclusivo. A natureza temporária indica um início e um término definidos,
onde o término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos, ou quando
se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto
for encerrado [...]. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008. p. 11). Não
podemos associar o termo temporário com o produto, serviço ou resultado final, pois
muitas vezes, com destaque para a área de construção, os resultados são obras que
duraram anos depois de concluído.
Segundo Mattos (2010, p. 31),
O produto exclusivo se traduz pela concretização do
produto físico e material que representa a consecução do
objetivo do projeto. Não se trata de uma linha de montagem
ou fabricação em série, mas um esforço para gerar um bem
tangível. Mesmo que uma construtora esteja produzindo
blocos de apartamentos iguais, não se anula o caráter de
unicidade porque não se trata de produção em massa, mas
da realização de produtos similares que obedecem a um
espírito de projeto.
Quadro 1 – distinção entre projeto e produção continuada.
É PROJETO
NÃO É PROJETO
Construção de um galpão para armazenamento de
Movimentação diária de grãos com
grãos
equipamentos
Ampliação de uma usina de concreto
Operação cotidiana da usina de concreto
Instalação de uma fábrica de peças pré-moldadas
Fabricação de peças pré-moldadas
Construção de um hotel de 10 andares
Operação e manutenção do hotel
Fonte: Mattos (2010, p. 31).

Trazendo o conceito para o setor da construção civil, se defini projeto como o
conjunto de desenhos, cálculos, modelagens, memoriais justificativos da concepção,
memoriais de construção, quantificações, fluxogramas de atividades, cronogramas,
especificações de materiais, equipamentos e processos necessários á perfeita
construção da obra e sua manutenção preventiva ao longo da vida útil que lhe foi
prevista. (THOMAZ, 2001, p. 93).
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Os projetos voltados para a construção civil variam de tamanho e
complexidade e consistem em alguns estágios / fases. Isso é denominado como o
clico de vida do projeto.
O gráfico 1 apresenta os estágios do projeto, mostrando a evolução do projeto
em cada fase. Em resumo, o avanço é lento nas fases iniciais, rápido na fase de
execução (estágio III) e torna a ficar lento novamente na fase final.
Gráfico 1 – Ciclo de vida do projeto

Fonte: Mattos (2010, p. 32)

Para termos uma maior compreensão sobre o gráfico acima, é necessário,
antes de tudo, entendermos o que faz parte de cada estágio. Existem várias análises
e definições sobre os gráficos de ciclo de vida de um projeto, mas considero a
definição abaixo que melhor se aplica para a construção civil (MATTOS, 2010, p. 32
e 33):
a) Estágio I = Concepção e viabilidade
- Definição de escopo,
- Formulação do empreendimento,
- Estimativa de custo,
- Estudo de viabilidade,
- Identificação de fonte orçamentária,
- Anteprojeto = projeto básico;

b) Estágio II = Detalhamento do projeto e do planejamento
- Orçamento analítico
- Planejamento
- Projeto básico / executivo
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c) Estágio III = Execução
- Obras civis
- Montagens mecânicas e instalações elétricas e sanitárias
- Controle de qualidade
- Administração contratual
- Fiscalização de obra ou serviço
d) Estágio IV = Finalização
- Comissionamento
- Inspeção final
- Transferência de responsabilidade
- Liberação de retenção contratual
- Resolução das últimas pendências
- Termo de recebimento de projeto.

Após definido o que é projeto, entende-se como gerenciamento de projetos a
aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas aplicadas às
atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos (PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE, 2008, p.6). “O princípio fundamental do bom
gerenciamento é permitir que os subordinados façam pleno uso de sua capacidade
[...]”. (ISHIKAWA, 1986 apud THOMAZ, 2001, p. 44).

3.1 CONCEITOS DE GESTÃO

Os conceitos de gestão se aplica á diversos segmentos, e no geral está
relacionado a métodos de gerenciamento utilizados para melhorar qualquer
processo dentro de uma empresa, criando procedimentos para organizar
continuamente as ações tomadas em cada fase do projeto.
Tendo como referência as diretrizes definidas pelo Project Management
Institute (PMI), o processo de gestão é dividido por nove áreas do conhecimento
(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008, p. 6 a 8), sendo:
a) - Gerenciamento de integração
b) - Gerenciamento do escopo
c) - Gerenciamento de tempo
d) - Gerenciamento de custo
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e) - Gerenciamento de qualidade
f) - Gerenciamento de recursos humanos
g) - Gerenciamento das comunicações
h) - Gerenciamento de riscos
i) - Gerenciamento de aquisições

Além do conceito do PMI, existem diversas outras teorias da administração
sobre práticas de gestão, principalmente as ligadas ao setor de produção das
grandes indústrias. Abaixo veremos alguns exemplos.

3.2 CONSTRUÇÃO ENXUTA

O conceito de construção enxuta é baseado no modelo de produção enxuta,
que surgiu no Japão, como forma de concorrer com a indústria automobilística
internacional, em particular a norte-americana, sendo denominada inicialmente por
Sistema Toyota de Produção (LORENZON, 2008, p. 20). Abaixo são apresentados
os quatorze princípios que norteiam o Sistema Toyota de Produção (LIKER, 2005
apud LORENZON, 2008, p. 20):
a) Filosofia de longo prazo:
- Princípio 1: Basear as decisões administrativas em uma filosofia de longo
prazo, mesmo que em detrimento de metas financeiras de curo prazo;
b) O processo certo conduzirá aos resultados certos:
- Princípio 2: Criar um fluxo de processo contínuo para trazer os problemas a
tona;
- Princípio 3: Usar sistemas puxados para evitar a superprodução;
- Princípio 4: Nivelar a carga de trabalho (heijunka);
- Princípio 5: Construir uma cultura de parar e resolver problemas para obter a
qualidade desejada logo na primeira tentativa;
- Principio 6: Tarefas padronizadas são a base da melhoria continua e ada
capacitação dos funcionários;
- Princípio 7: Usar controle visual para que nenhum problema fique oculto
- Princípio 8: Usar somente tecnologia confiável e plenamente testada que
atenda aos funcionários e processos.
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c) Valorização da organização pelo desenvolvimento

de seus

funcionários e parceiros:
- Princípio 9: Desenvolver lideres que compreendam completamente o
trabalho, que viviam a filosofia e a ensinem aos outros;
- Princípio 10: Desenvolver pessoas e equipes excepcionais que sigam a
filosofia da empresa.
d) A solução contínua da raiz dos problemas conduz á aprendizagem
organizacional:
- Princípio 11: Respeitar sua rede de parceiros e de fornecedores, desafiandoos e ajudando-os a melhorar;
- Princípio 12: Ver por si mesmo para compreender completamente a situação
(genchi genbutsu);
- Princípio 13: Tomar decisões lentamente por consenso, considerando
completamente todas as opções; implementá-las com rapidez;
- Princípio 14: Tornar-se uma organização de aprendizagem pela reflexão
incansável (hanse) e pela melhoria contínua (kaizen).

Os quatorzes princípios apresentados acima estão agrupados por quatro
seções, denominada por 4Ps (LIKER, 2005 apud LORENZON, 2008, p. 30):
- Filosofia (do inglês Philosophy): pensamento de longo prazo. Nesta, é
enfatizado o pensamento de longo prazo, fundamentando a construção de
uma empresa com caráter de aprendizagem capaz de adaptar-se ás
mudanças no ambiente interno e externo, propiciando sua sobrevivência;
- Processo (do inglês Process): condições favoráveis produzem resultados
favoráveis;
- Pessoal e Parceiros (do inglês People / Partners): desenvolve-se um
conjunto de atitudes como respeitar, desafiar e desenvolver, com o objetivo
de apoiar a melhoria e o desenvolvimento contínuo das pessoas;
- Problemas (do inglês Problem Solving): aprendizagem e melhoria
contínua. O resultado de uma análise competente, proposta e implementação
da solução, reflexão e comunicação das lições aprendidas é muito importante
para a aprendizagem.
A figura 1 apresenta a relação entre os 4Ps e os quatorzes princípios.
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Figura 1 – Relacionamento entre os 4Ps e os 14 princípios.

Fonte: Adaptado Lorenzon (2008, p. 30)

O modelo de produção enxuta foi apresentado por Womack et al. (1992) em
seu livro A Máquina que Mudou o Mundo.
Womack e Jones (1998 apud LORENZON, 2008) são os criadores do termo
pensamento enxuto (Lean Thinking). Este termo enfatiza a aplicação do conceito de
produção enxuta á toda a empresa e não somente aos processos de produção.
Segundo Womack e Jones (1998 apud LORENZON, 2008), o pensamento
enxuto é uma forma de especificar valor, alinhar na melhor sequencia as ações que
criam valor, realizar atividades sem interrupção toda vez que alguém as solicitar e
realiza-las de forma cada vez mais eficaz.
A ideia do pensamento enxuto, para facilitar a compreensão, foi apresentada
em cinco princípios (WOMACK; JONES, 1998 apud LORENZON, 2008):
a. - Especificar o valor: o valor deve ser especificado pelas necessidades dos
clientes e ser avaliado por ferramentas administrativas como: Desdobramento
de Função Qualidade (QFD) e simulação. Essas ferramentas definirão
atributos que propiciam a satisfação do cliente. A partir das necessidades dos
clientes, empresas procuram contemplá-las e cobrando, por isso, um preço
específico que viabilizará a manutenção desta no negócio e aumentando os
lucros por meio da melhoria contínua dos processos, redução de seus custos
e melhorias na qualidade;
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b. - Fluxo de valor: conjunto de todas as ações específicas necessárias para se
elevar um produto específico (ou seja, um bem, um serviço ou mesmo a
combinação dos dois) a passar pelas três tarefas gerencias críticas em
qualquer negócio: a tarefa de solução de problema, que vai da concepção até
o lançamento do produto, passando pelo projeto detalhado e pela engenharia,
a tarefa de gerenciamento da informação, que vai do recebimento do pedido
até a entrega, seguindo um detalhado cronograma e a tarefa de
transformação física, que vai da matéria prima ao produto acabado nas mãos
do cliente. Possibilita a identificação das etapas necessárias para se produzir
um produto e estabelece “quando” e “como” as decisões serão tomadas.
Representa as atividades específicas necessárias para projetar, pedir e
oferecer um produto específico, da concepção ao lançamento, do pedido á
entrega e da matéria prima ás mãos do cliente. Nesta etapa todas as formas
de desperdício devem ser eliminadas;
c. - Fluxo: o fluxo procura uma visão holística de todas as atividades
necessárias para a produção de um produto ou serviço. A relação das
atividades com seus correspondentes custos e duração, o relacionamento
entre elas (restrição por recursos ou tecnológico) e o atrelamento dos
recursos necessários como quantidade de trabalho, caracterização e
quantidade de material e classificação de equipamento e ainda as
informações necessárias completam as unidades básicas necessárias para a
análise;
d. - Produção puxada: consiste em identificar o momento que o cliente
necessita do produto e proceder à entrega neste momento. Significa o oposto
da produção tradicional, que é empurrada, ou seja, com a produção puxada,
nada deve ser produzido pelo fornecedor a montante, sem que o cliente a
jusante solicite;
e. - Perfeição: refere-se á necessidade de se criar um círculo virtuoso
permanente de criação de valor e eliminação de desperdício.

O quadro 2 apresenta uma comparação entre os cinco princípios do
Pensamento Enxuto, propostos por Womack e Jones (1998 apud LORENZON,
2008) e os quatorze princípios do Sistema Toyota de Produção, proposto por Liker
(2005 apud LORENZON, 2008):

27

Quadro 2 – Comparação entre os princípios de Wornack e Jones (1998) e os princípios de Liker
(2005).
Cinco princípios do
pensamento enxuto

Quatorze princípios do Modelo Toyota
1. Decisões administrativas em uma filosofia de longa prazo, mesmo
que em detrimento de metas financeiras de curto prazo

Valor

9. Desenvolver líderes, que vivama filosofia e a ensinem aos outros
10. Desenvolver pessoas e equipes que sigam a filosofia da empresa
4. Nivelar a carga de trabalho (heijunka)
2. Criar um fluxo de processo contínuo para trazer os problemas á
tona.

Fluxo de valor

11. Respeitar sua rede de parceiros e de fornecedores, desafiando-os
e ajudando-os a melhorar.
13. Tomar decisões lentamente por consenso, implementá-las com
rapidez.

Fluxo

Produção puxada

8. Usar tecnologia confiável e testada que atenda aos funcionários e
processos
6. Tarefas padronizadas são a base da melhoria contínua e da
capacitação dos funcionários
3. Usar sistema puxadores para evitar a superproduça
5. Cultura de parar e resolver problemas para obter a qualidade
desejada logo na primeira tentativa
7. Usar controle visual para que nenhum problema fique oculto

Perfeição

12. Ver por si mesmo para compreender completamente a situação
(genchi genbutsu)
14. Tornar-se uma organização de aprendizagem pela reflexão
incansável (hanse) e pela melhoria contíunua (kaizen).

Fonte: Lorenzon (2008, p. 31)

Podemos observar que os quatorzes princípios propostos por Liker (2005
apud LORENZN, 2008) são muito semelhante aos cinco princípios propostos por
Womack e Jones (1998 apud LORENZON, 2008), mas por estarem melhor divididos,
os princípios de Liker (2005 apud LORENZON, 2008) facilitam a implementação da
produção enxuta.
O modelo de produção enxuta, aplicado á construção civil, é denominada de
construção enxuta (Lean Construction) (GLAUCHE, 2005, p. 26).
A construção enxuta surgiu no início dos anos 1990 (GLAUCHE, 2005, p. 26),
após a publicação do trabalho Application of the new production philosophy in the
construction industry por Koskela (1992 apud GLAUCHE, 2005). Após essa
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publicação, criou-se o IGLC – International Group for Lean Construction, com o
intuito de divulgar esses novos conceitos de forma mundial.
De acordo com Conte (2002 apud GLAUCHE, 2005), é possível que ocorra a
implantação dos conceitos da Construção Enxuta em qualquer empresa,
independentemente da tecnologia usada por essa.
O controle da produção no processo de construção enxuta, apresentado por
Koskela (1992 apud LORENZON, 2008), se baseia em onze princípios, procurando
atender aos quesitos prazo, qualidade e custo:
a) - Reduzir a parcela das atividades que não agregam valor: todo
processo é composto por atividades que agregam e as que não agregam
valor ao cliente. As atividades que agregam valor são denominadas dessa
maneira devido ao fato de conseguirem converter material ou informação
em valor para o cliente. As atividades que não agregam valor são também
denominadas de desperdícios, pois consomem tempo, espaço e recursos
e não agregam qualquer valor. O objetivo deste princípio está em
identificar e diminuir as atividades que não agregam valor.
b) - Aumentar o valor do produto considerando as necessidades dos
clientes: o processo gerador de valor é o que identifica os clientes
internos de cada etapa do processo de produção, apresentando suas
necessidades. Identifica também os clientes externos, apresentando e
analisando seus requisitos. Essas informações devem ser consideradas
no desenvolvimento de produto.
c) - Reduzir a variabilidade: quando tratamos referente a variabilidade,
estamos considerando a variabilidade da matéria prima (dimensões,
características),

variabilidade

do

próprio

processo

(equipamentos

utilizados, tempo para execução), variabilidade na demanda (necessidade
e interesse dos clientes). Alguns desses tipos de variabilidades são mais
fáceis de serem identificados, como a matéria prima, existem

outras

variabilidades, como os de processos, que podem ser combatidas com
dispositivos poka-yoke (a prova de erros) e outras, como a demanda, que
envolve fatores como expectativa dos clientes, disponibilidades de
recursos que são mais difíceis de serem reduzidas.
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d) - Reduzir o tempo de ciclo: o tempo de ciclo pode ser definido como
somatório de todos os tempos necessários para se produzir um
determinado produto. Esses tempos podem ser, por exemplo, de
transporte de material, de processamento, de espera e de inspeção. A
identificação de ocorrências como espera (de material, de informação)
como um tempo improdutivo promovendo sua redução ou eliminação ou
ainda a eliminação da necessidade de inspeção possibilitará a
compressão do tempo total desta série de atividades. A diminuição do
tempo de ciclo propiciará na entrega mais rápida do produto ao cliente.
e) - Simplificar por meio da redução do número de etapas: quanto maior
o número de etapas de um processo produtivo maior será a tendência de
possuir um número maior de atividades que não agregam valor. São
consideradas favoráveis as ações como redução de etapas de um
processo produtivo, utilização de mão de obra polivalente e consolidação
das atividades.
f) - Aumentar a flexibilidade de saída: possibilidade de alterar os
requisitos de diferentes clientes, adequando as características finais dos
produtos ou serviços. Resultados favoráveis podem ser obtidos por meio
da adoção de tecnologias construtivas mais facilmente ajustáveis e
também com a utilização de mão de obra polivalente, possibilitando
melhorar o atendimento das necessidades finais do cliente.
g) - Aumentar a transparência do processo: a falta de transparência de
um processo de produção aumenta a possibilidade de erra, portanto a
redução da visibilidade desses, diminuindo a motivação para a melhoria. A
transparência torna visíveis possíveis distorções no processo, facilitando
sua correção. Isto pode ser alcançado fazendo que o processo seja
observável por meio de ajustes no arranjo físico ou com a utilização de
controles visuais possibilitando que qualquer pessoa possa promover
comparações com padrões e reconhecer imediatamente divergências.
Outra forma de atingir a transparência consiste na aplicação de
procedimentos que eliminem a desordem e estimulem a arrumação como
a ferramenta 5S. As informações devem ser disponíveis para todos e não
somente para a gerência. Esse princípio é um dos que mais promove o
envolvimento da mão de obra.
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h) - Focar o controle no processo completo: um processo de produção
pode atravessar vários níveis organizacionais, podendo inclusive ir além
dos limites físicos da empresa, envolvendo fornecedores e clientes. O
emprego de elemento responsável por todo o processo e a utilização de
equipes e funcionários auto gerenciáveis propicia o controle de um
processo de produção. Mesmo processos complexos devem apresentar
condições de serem controlados e medidos, de preferência pela aplicação
de indicadores globais que indicadores locais.
i) - Introduzir melhoria contínua no processo: o esforço de diminuir o
desperdício e aumento da agregação de valor em processo produtivo
deve ser realizado de forma incremental e interativa. A melhoria contínua
pode ser institucionalizada por meio do estabelecimento de metas como,
por exemplo, redução do estoque e apresentação de propostas para
atingi-las. Uma alternativa complementar é estimular a mão de obra para
a responsabilidade de utilização de boas práticas, recompensando-as e
desafiando o seu desenvolvimento. Atuar nas causas dos problemas não
apenas nos seus efeitos.
j) - Manter o equilíbrio entre melhorias nos fluxos e nas conversões:
para qualquer processo de produção, tanto o fluxo quanto os aspectos de
conversão têm potenciais diferentes de melhoria. A adoção de novas
tecnologias tem impacto maior nas conversões, e em geral, a melhoria no
fluxo pode ser iniciada com pequenos investimentos, mas normalmente
exige um tempo mais longo que a melhoria na conversão.
k) - Benchmarking: estabelecimento de metas e de ações para atingi-las
baseado em comparações com os melhores resultados de processos
semelhantes. Identificar os líderes do mercado, verificando os resultados
de seus empreendimentos e promovendo análise dos seus pontos fortes e
fracos. A adoção desses procedimentos exige ajustes, adaptação e
aprimoramento, possibilitando um avanço na ideia original.

Os princípios de Koskela (1992 apud LORENZON, 2008) foram definidos
antes dos cinco princípios proposto por Womack e Jones (1998 apud LORENZON,
2008). O quadro 3 apresenta uma comparação entre eles:
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Quadro 3 – Comparação entre os princípios propostos por Wornack e Jones (1998) e os princípios
propostos por Koskela (1992).
Cinco princípios
do Pensamento
Enxuto

Valor

Fluxo de valor

Onze princípios para Construção Enxuta
Nível 1
Aumentar o valor do produto por meio da
consideração dos requisitos dos clientes
Reduzir o tempo de ciclo

Reduzir a parcela que não agragam valor

Fluxo
Produção puxada
Perfeição

Nível 2

Aumentar a flexibilidade de saída
Introduzir melhoria contínua no processo
Fonte: Adaptado de Lorenzon (2008, p. 50)

Simplificar por meio da
redução de passos, partes e
ligações;
Focar o controle no
processo global;
Manter o equilíbrio entre
melhorias de fluxo e nas
conversões.
Reduzir a variabilidade
Aumentar a transparência
do processo
Fazer benchmarking

Podemos observar que os onze princípios propostos por Koskela (1992 apud
LORENZON, 2008) são muito semelhante aos cinco princípios propostos por
Womack e Jones (1998 apud LORENZON, 2008), mas por estarem melhor
distribuídos, os princípios de Koskela (1992, apud LORENZON, 2008) facilitam mais
a implementação da construção enxuta.
Os onze princípios são bastante abrangente devido a influência de vários
processos de uma empresa (LORENZON, 2008, p. 49). Devido a isso, Koskela
(1992 apud LORENZON, 2008) sugere a utilização de ferramentas e métodos de
gestão, onde se destacam: just-in-time, gestão pela qualidade total, engenharia
simultânea, reengeharia e gestão visual.

3.3 MÉTODO 5S

O movimento 5S nasceu no final da década de 1960 no Japão, como esforço
para reconstruir o país, derrotado na guerra. No Brasil esse conceito chegou
formalmente em meados de 1991, através de trabalhos pioneiros da Fundação
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Christiano Ottoni. (MARSHALL JUNIOR et al., 2006, p. 120, 121). O método 5S é
assim chamado porque cada fase do método começa com uma palavra escrita com
a letra S no idioma japonês.

Quadro 4 – Método 5S para organização e higiene dos ambientes.
REQUISITOS
1. SEIRI (Descarte)
2. SEITON (Arrumação)
3. SEISO (Limpeza)
4. SEIKETSU (Higiene)
5. SHITSUKE (Disciplina)

COMENTÁRIOS
"Tenha só o necessário, na quantidade certa".
"Um lugar para cada coisa. Cada coisa em seu lugar".
"Pessoas merecem o melhor ambiente".
"Qualidade de vida no trabalho".
"Ordem, rotina e constante aperfeiçoamento".
Fonte: (THOMAZ, 2001, p. 52)

Para exemplificar melhor cada requisito, Santos et al. (2006) definiu:
a) - Seiri (senso de utilização): separar o material útil do que não é útil,
eliminando o desnecessário. Este é o primeiro passo para a implantação
desta ferramenta. Consiste em selecionar os materiais classificando-os
por: uso frequente, pouco uso e sem uso. Após a seleção eliminar o que
é desnecessário do local de trabalho. Com este senso, os benefícios são
vários, como: facilidade de trânsito, aumento do espaço no local de
trabalho, facilidade de limpeza, entre outros benefícios;
b) - Seiton (senso de organização): identificar e arrumar tudo, para que
qualquer pessoa possa localizar facilmente. Este senso define os locais
apropriados e critérios para estocar, guardar ou dispor os materiais,
ferramentas, equipamentos e utensílios;
c) - Seiso (senso de limpeza): manter um ambiente sempre limpo,
eliminando as causas da sujeira e aprendendo a não sujar. Buscar a
eliminação da sujeira, ou objetos estranhos, para manter limpo o
ambiente. Este senso não é, apenas, o ato de limpar, mas o ate de não
sujar;
d) - Seiketsu (senso de higiene e padronização): manter um ambiente de
trabalho sempre favorável á saúde e higiene. Este senso busca manter os
três primeiros “S”, de forma contínua e padronizada;
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e) - Shitsuke (autodisciplina): fazer dessas atitudes, ou seja, da
ferramenta, um hábito, transformando os 5S num modo de vida,
caracterizado pela educação e o compromisso. Desenvolve o hábito de
observar e seguir normas e procedimentos, como a atender ás
especificações. Disciplinar é praticar, para que as pessoas façam as
coisas certas, naturalmente. É uma forma de criar bons hábitos. É um
processo de repetição e prática.
A figura 2 mostra o relacionamento entre os cinco sensos:

Figura 2 – Relacionamento entre os 5 sensos.

Fonte: Adaptado Lorenzon (2008, p. 52)

Segundo Marshall Junior et al. (2008, p. 123), os resultados que se espera,
utilizando a ferramenta 5S são:
a) eliminação de estoques intermediários;
b) eliminação de documentos sem utilização;
c) melhoria nas comunicações internas;
d) melhoria nos controles e na organização de documentos;
e) maior aproveitamento dos espaços;
f) melhoria do layout;
g) maior conforto e comodidade;
h) melhoria do aspecto visual das áreas;
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i) mais limpeza em todos os ambientes;
j) padronização dos procedimentos;
k) maior participação dos colaboradores;
l) maior envolvimento e empowerment;
m) economia de tempo e de esforço;
n) melhoria geral do ambiente de trabalho.

A ferramenta 5S tem como objetivo influenciar no comportamento das
pessoas, de modo a trazer melhorias tanto no ambiente de trabalho como no dia a
dia. Devido a isso, a implantação dessa ferramenta deve ser estabelecida por
objetivos claros e com procedimentos estruturados, não se valendo apenas da
simples aplicação de bom senso, segundo Lorenzon (2008, p. 53).

3.4 CICLO PDCA

O princípio da melhoria continua umas das técnicas de gestão fundamentais
no processo de gerenciamento de obras, é ilustrado pelo ciclo PDCA, segundo
Marshall Junior et al. (2008, p. 92) também conhecido como ciclo de Shewart, seu
idealizador, ou como ciclo de Deming, responsável por seu desenvolvimento e
reconhecimento.
Segundo Mattos (2008, p. 37),
O ciclo PDCA foi desenvolvido originalmente por Walter
Shewart, na década de 1920, mas ganhou notoriedade com
Edwards Deming na década de 1950. Deming é autor dos
famosos princípios do Gerenciamento da Qualidade Total
(TQM). Alguns deles são:
- Deve haver constância de propósitos para a melhoria do
produto e serviço;
- A qualidade do produto nasce no estágio inicial;
- As pessoas devem trabalhar em equipe, sem barreiras entre
os departamentos, de modo que possam prever problemas e
soluções;
- O processo de melhoria é de competência de todos.

O termo PDCA é uma referência inglesa as palavras plan (planejar), do
(executar, desempenhar), check (verificar, checar) e act (agir). Vejamos a seguir o
detalhamento de cada etapa, com suas sub etapas:
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a) - P (plan / planejar): nessa fase é desenvolvido o planejamento do
projeto, definindo-se as metas e objetivos que se pretende alcançar,
gerando informações de prazos e metas físicas. Ainda que o
planejamento seja o mais minucioso possível, nem sempre o que
acontece na execução segue exatamente a maneira planejada. De
acordo com Mattos (2008, p.38), a fase do planejamento pode ser
subdividida em três setores:
- Estudar o projeto: envolve a análise dos projetos, relatórios e
vistorias/ visitas técnicas ao local de implantação, para identificação
e avaliação de interferências que possam afetar suas tarefas;
- Definir metodologia: envolve a definição de processos construtivos,
a sequencia de execução das atividades, a logística de materiais e
equipamentos, procedimentos de compras / aquisições;
- Gerar o cronograma e programações: consiste em coordenar as
informações de modo que se obtenha um cronograma racional,
coerente e possível de ser executado.

b) - D (do / executar): nessa fase, o que foi definido e planejado
anteriormente é executado. Para isso, é necessário orientação,
treinamento e educação das pessoas envolvidas nessa etapa, de
modo com que essas pessoas entendam o que foi planejado e o faça
corretamente. Quando essas pessoas participam da fase de
planejamento não se faz necessária essa orientação. Nessa fase
também é coletado algumas informações que servirão como
parâmetros para utilização na próxima fase. Conforme Mattos (2008,
p.39), a fase de execução pode ser subdividida em dois setores:
- Informar e motivar: explicar a todos os envolvidos os métodos a
serem empregados. A sequencia das atividades, as durações
previstas de cada atividade e sanar as dúvidas da equipe;
- Executar a atividade: consiste na realização física da tarefa. Para
que um projeto seja gerenciado corretamente, é necessário que o
que foi informado por meio do planejamento seja cumprido em
campo, sem alterações dos executores.

c) - C (check / verificar): nessa fase é verificado se o que foi executado
seguiu conforme o planejado e obteve os resultados esperados. Para
isso, é utilizado ferramentas de controle que mensuram e apontam as
diferenças relativas a prazo, custo e qualidade. Essa comparação deve
ser feita com base em fatos e dados concretos e não em opiniões ou
intuição. Segundo Mattos (2008, p.39) “a fase de verificação pode ser
subdividida em dois setores [...]”:
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- Aferir o resultado: consiste em levantar in loco o que foi executado
dentro do período de análise.
- Comparar o previsto e realizado: após aferir o que foi executado em
determinado período, é preciso compará-lo com o que se foi previsto
em planejamento. Nessa etapa se pode observar os desvios e
impactos que eles trazem no resultado final, baseando-se em
indicadores de desempenho.

d) - A (act / agir): nessa fase é analisado todos os resultados obtidos na
verificação do executado e planejado. Caso a conclusão da equipe seja
que o planejado não foi alcançado na execução, é tomado ações
corretivas no processo onde foi detectado a falha, de modo a prevenir a
repetição dos efeitos indesejáveis. Caso a conclusão da equipe seja
que o planejado foi alcançado na execução, a ação tomada é para
manter e aperfeiçoar o planejamento, já que teve o resultado atingido.

Figura 3 – Ciclo PDCA

Fonte: Adaptado Mattos (2010, p. 37)
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Podemos observar na figura 3, que o ciclo PDCA deve ser frequentemente
utilizado, pois devido a diversas interferências que podem ocorrer ao longo do
processo de execução, o planejamento é constantemente atualizado, estabelecendo
novas metas a serem cumpridas na execução de cada tarefa e fornecendo novos
parâmetros para verificação. Quanto mais vezes for utilizado o ciclo PDCA dentro de
um projeto, melhor será o gerenciamento de cada fase, aumentando a transparência
do processo e minimizando perdas de tempo, qualidade e excesso de custo do
projeto no final.
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4

MÉTODO DE PESQUISA

Esta pesquisa procurou responder a seguinte questão: Quais as ferramentas
para controle e gestão da qualidade e planejamento de prazo e custo que as
empresas construtoras de pequeno e médio porte, atuantes no segmento
residencial, estão adotando em suas obras?

4.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA

O foco desse trabalho é identificar as ferramentas de gestão adotadas pela
empresa, denominada nesta como “empresa X”, para garantir a qualidade e o
planejamento como um todo, englobando os aspectos de prazo e custo, em todas as
etapas de uma obra, além de analisar como está sendo utilizado e visto esses
procedimentos pelos arquitetos e engenheiros que atuam como responsáveis
residentes nas obras. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa documental e
qualitativa.
A pesquisa documental se dá devido ao fato de serem coletadas as
informações e obtidos dados de como são controlados tais aspectos de
planejamento e qualidade dentro da empresa. A pesquisa qualitativa é assim
denominada devido ao fato de ser realizada também com base a partir da
percepção das pessoas envolvidas, sendo que o papel do pesquisador consiste em
coletar os dados e analisar suas informações. “A chave do estudo qualitativo é que o
fenômeno a ser compreendido é de interesse a partir das perspectivas dos
participantes e não do pesquisador [...]” (MERRIAM, 1998 apud FERREIRA. 2008, p.
90).
Segundo Ferreira (2008, p. 91) tal método está alinhado ao problema de
pesquisa informada devido ao estudo ser uma investigação que envolve coleta de
informações, por certo período de tempo, visando a análise do contexto e dos
processos envolvidos no estudo.
O processo de pesquisa, com estas características, pode ser dividido em
quatro etapas (MATTAR, 1997 apud GLAUCHE, 2005. P. 44):
a) Reconhecimento e elaboração de um problema de pesquisa: se trata
da identificação de um problema a ser resolvido, onde o processo de
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pesquisa tem contribuição decisiva para a solução, fazendo a exploração
inicial do tema;
b) Planejamento da pesquisa: se refere à definição dos objetivos e meios
de pesquisa, através da definição de fontes de dados, metodologia de
pesquisa, meios de coleta de dados e análise de informações;
c) Execução da pesquisa: referente à pesquisa prática, onde são coletados
os dados junto às fontes e analisadas e interpretadas as informações
obtidas;
d) Resultados: são apresentadas as conclusões referentes ao problema
identificado no início da pesquisa.

4.2 OBTENÇÃO E COLETA DE DADOS

De acordo com o problema de pesquisa definido, um estudo, baseado na
utilização de ferramentas de gestão nas obras de construção civil, aparenta ser a
abordagem mais adequada. Por se tratar de um problema vinculado á um
procedimento repetitivo e sujeito a modificações a qualquer e momento, o estudo
teórico somente seria insuficiente para atingir com sucesso o objetivo do trabalho
(GLAUCHE, 2005. p. 45).
Yin (2005 apud LORENZON, 2008. p. 112) argumenta que nenhuma fonte
única possui vantagem indiscutível sobre as demais, mas que a vantagem na
utilização de várias fontes reside no fato destas tornarem-se complementares.
As técnicas para obtenção dos dados utilizados nesta pesquisa se deu por
meio de revisão bibliográfica, análise documental, observação direta e entrevista
informal.
A pesquisa bibliográfica é referente a coleta de informações que já foram
publicadas a respeito do assunto estudado. Trata-se, normalmente, de livros, artigos
científicos e publicações em diversos veículos de comunicação. Foram utilizados
nesta pesquisa livros técnicos, artigos científicos, artigos utilizados em congressos,
manuais, dissertações e teses e revistas especializadas.
A pesquisa documental é bastante semelhante a pesquisa bibliográfica,
diferenciando-se apenas devido ao caráter meramente informativo dos materiais
estudados. (GLAUCHE, 2005. p. 48). Para esta pesquisa foram utilizados os
documentos internos fornecidos pela empresa.
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A observação direta se trata da obtenção de dados similares ao assunto
pesquisado, onde o pesquisador busca informações e gera hipóteses, possibilitando
a obtenção de inúmeros aspectos para o problema pesquisado (MATTAR, 1997
apud GLAUCHE, 2005. p. 48). Foram feitas visitas a outras obras da mesma
empresa, de modo a observar a utilização dos procedimentos internos existentes.
A entrevista informal é utilizada para se obter experiências importantes sobre
o tema pesquisado, propiciando ao pesquisador um maior entendimento do assunto.
Além disso, possibilita ao pesquisador a oportunidade de observar de observar
pontos de vistas diferentes sobre o problema em questão. A pesquisa informal se dá
devido ao fato de não se ter um questionário estruturado, mas não prejudica o cunho
científico do trabalho (MATTAR, 1997 apud GLAUCHE, 2005. p. 49). Foram
entrevistados os engenheiros e arquitetos residentes que participam do processo de
desenvolvimento e utilização dos procedimentos de gestão estudados.

4.3 ESTUDO DE CASO

Para a realização do objetivo dessa pesquisa, foi feito um estudo de caso em
uma empresa de construção civil e gerenciamento, denominada com empresa X, de
pequeno porte, atuante na cidade de São Paulo. A intenção deste estudo de caso foi
verificar a existência de ferramentas para planejamento e controle de qualidade,
tempo e custo, além de observar na prática sua utilização das mesmas em suas
respectivas obras.
4.3.1 Apresentação da empresa X

A empresa, denominada nesta pesquisa com “Empresa X”, tem atuado com
construção e gerenciamento de obras nos segmentos corporativo (adequação de
layout de escritórios), comercial (lojas de shopping e de ruas), residencial de médio
e alto padrão (construção de conjuntos residenciais, residências e reformas em
apartamentos). A empresa tem quatro anos de existência a atua praticamente na
cidade de São Paulo.
Essa empresa trabalha com contratos nos formatos de empreitada global e
administração. Todos os serviços são desenvolvidos por terceiros, sendo necessário
e de extrema importância a existência e utilização de ferramentas de gestão. Iremos
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acompanhar o processo de gerenciamento de duas obras residenciais, uma
localizada na cidade de São Paulo e a outra localizada na cidade de São Sebastião.
4.3.2 Apresentação da obra A

A obra escolhida para o estudo, denominada como obra A, está localizada em
São Paulo, Se trata de uma residência com 750m² de área construída, em um
terreno com aproximadamente 1.200m². A residência é composta por cinco suítes,
sala de estar, jantar, jogos e TV, home theater, cozinha, lavabo, área de serviço,
lavanderia, dependência de empregados, churrasqueira, piscina e garagem para
quatro veículos, distribuídos em dois pavimentos mais cobertura.
O sistema construtivo adotado foi convencional, sendo composto por
fundação profunda, executada com estacas pré-moldadas de concreto armado,
sistema estrutural composto por concreto armado moldado in loco, sistema de
vedação composto por tijolo cerâmico tipo baiano, assentados com argamassa de
cal, cimento e areia feita em obra, sistema de impermeabilização utilizando manta
asfáltica aderida com asfalto e argamassa polimérica, com cobertura de laje de
concreto.
Para gerenciamento do processo de execução desta obra, foram adotadas
pela empresa X as seguintes ferramentas:
a) Controle de prazo
- Cronograma físico geral (plano diretor)
- Cronograma físico semanal
- Cronograma de definição e contratação
- Planilha de modificações
- Relatório fotográfico
- Check list de projetos e serviços
- Histograma de pedreiros
b) Controle de custo
- Controle financeiro
- Planilha de modificações
- Planilha de serviços extras
- Mapa de concorrência
- Orçamento executivo
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c) Controle de qualidade
- Manual de especificações e procedimentos
- Check list para recebimento de serviços
- Relação de problemas
- Termo de entrega de obra
- Ficha de verificação de serviços (FVS)

As figuras 4, 5 e 6 apresentam as plantas baixa do empreendimento.

Figura 4 – Piso térreo – obra A

Fonte: Autor (2012)
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Figura 5 – Piso superior – obra A

Fonte: Autor (2012)

Figura 6 – Piso cobertura – obra A

Fonte: Autor (2012)
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As ferramentas de gestão adotadas durante o processo da obra foram
elaboradas e utilizadas concomitantemente, não sendo possível eleger qual dos
itens estudados tem mais importância dentro do processo como um todo.
Para obter uma maior assertividade no desenvolvimento das ferramentas de
gestão e controle, é de extrema importância que os projetos, tanto de arquitetura
como complementares, sejam desenvolvidos com qualidade e clareza nas
informações, pois será iniciado através disso o desenvolvimento do gerenciamento.
A qualidade das informações constantes em um projeto, seja ela gráfica e
descritiva, é um dos fatores que interferem na qualidade da obra. “O projeto deve
falar ao construtor, e essa comunicação deve estar o mais isenta de ruídos quanto
possível para evitar os tão comuns erros de execução que acabam gerando
patologias na fase de uso-operação da edificação.” (DUARTE et al. 2002, p. 69).
Para o controle de prazo, o cronograma físico geral, também conhecido como
plano diretor, é a ferramenta base para o desenvolvimento das demais ferramentas
relacionadas a controle de prazo. A figura 7 mostra a base de um cronograma
adotado nessa obra.
Figura 7 – Cronograma físico geral (Plano diretor) – Obra A

Fonte: Autor (2012)
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O cronograma físico foi dividido nas seguintes etapas: desenvolvimento de
projetos; serviços preliminares; fase 1, que engloba o sistema estrutural; fase 2, que
engloba o sistema de vedação e instalações; fase 3, que engloba as etapas de
revestimento e acabamento e área externa.
Para controle de custo, o controle e o cronograma financeiro são as
ferramentas base para o desenvolvimento das demais ferramentas relacionadas ao
controle de custo. As figuras 8 e 9 apresentam essas ferramentas, respectivamente:

Figura 8 – Controle financeiro

Fonte: Autor (2012)

O controle financeiro é uma cópia do orçamento executivo, mas está divido
nas etapas de valor orçado, valor comprometido, valor medido, valor a medir e
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diferença entre orçado e executado. Dessa forma é possível atualizar as
informações referente ao custo da obra a todo instante.
Figura 9 – Cronograma financeiro

Fonte: Autor (2012)

O cronograma financeiro é desenvolvido através da união das informações
obtidas no cronograma físico geral e no controle financeiro. Com essa ferramenta é
possível prever, em percentual do orçamento e valor, quanto será gasto de cada
etapa no próximo período de pagamento. Neste caso foi considerado fluxo mensal.
É possível gerar, através dessa ferramenta, um gráfico de evolução financeira da
obra, comparando o custo previsto em orçamento com o real gasto. Esse gráfico
pode ser acumulativo e por período. A gráfico 2 mostra o gráfico por período, que
neste caso foi mensal.
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Gráfico 2 – Evolução financeira da obra

Fonte: Autor (2012)

Para controle da qualidade, a empresa X tem diversas ferramentas, onde é
possível manter a qualidade em cada um dos serviços executados por terceiros.
Além disso, existe um manual técnico de procedimentos, que indica de maneira
didática como executar as principais tarefas. A figura 10 traz uma ficha de vistoria de
serviços adotada para execução de vedação através de alvenaria convencional.
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Figura 10 – FVS - Alvenaria

Fonte: Autor (2012)

A empresa X adota FVS para vários serviços, mas a falta de mão de obra
para aplicação dessa ferramenta durante a obra faz com que nem sempre os
serviços sejam fiscalizados.
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4.3.3 Apresentação da obra B

A obra escolhida para o estudo, denominada como obra B, está localizada em
São Sebastião, Se trata de uma residência com 720m² de área construída, em um
terreno com aproximadamente 1.350m². A residência é composta por seis suítes,
terraço, sala de estar, jantar, cozinha, lavabo, área de serviço, churrasqueira, piscina
e garagem para quatro veículos, distribuídos em três pavimentos mais cobertura.
O sistema construtivo adotado foi convencional, sendo composto por
fundação rasa, executada sapatas e vigas baldrame de concreto armado, sistema
estrutural composto por concreto armado moldado in loco, sistema de vedação
composto por tijolo cerâmico tipo baiano, assentados com argamassa pronta,
sistema de impermeabilização utilizando manta asfáltica aderida com asfalto e
argamassa polimérica, com cobertura de laje de concreto.
Para gerenciamento do processo de execução desta obra, foram adotadas
pela empresa X as seguintes ferramentas:
a) Controle de prazo
- Cronograma físico geral (plano diretor)
- Cronograma físico semanal
- Cronograma de definição e contratação
b) Controle de custo
- Controle financeiro
- Planilha de serviços extras
- Mapa de concorrência
c) Controle de qualidade
- Check list para recebimento de serviços
- Relação de problemas
- Termo de entrega de obra

Apesar de ser uma obra administrada pela mesma construtora, algumas
ferramentas de controle de prazo, custo e qualidade não foram adotadas durante a
execução. A falta desses processos ocasionou algumas patologias após o término
da obra.
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As figuras 11, 12 e 13 apresentam as plantas baixa do empreendimento.

Figura 11 – Piso térreo – obra B

Fonte: Autor (2012)

Figura 12 – Piso superior – obra B

Fonte: Autor (2012)
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Figura 13 – Piso terraço – obra B

Fonte: Autor (2012)

Para controle de prazo, o cronograma físico geral foi desenvolvido de uma
maneira diferente, comparado com a obra A. O modelo adotado na obra B
possibilitou se desenvolver a partir dele um cronograma físico semanal, onde eram
informadas as atividades que deveriam ser executadas durante a semana. Isso foi
possível devido ao modelo adotado ser desenvolvido com intervalos semanais, ao
invés de lançar o período de início e fim.
Com o cronograma dessa forma, é possível prever, em uma só ferramenta, e
de maneira antecipada, onde está havendo atrasos na execução. A figura 14
apresenta o cronograma geral, separado as atividades por semana, informando, de
acordo com a unidade de medida, o quanto será realizado de cada serviço por
semana.
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Figura 14 – Cronograma físico geral(Plano diretor) – obra B

Fonte: Autor (2012)

Para ambos os modelos de cronograma físico, quanto mais detalhado forem
as tarefas, ou seja, quanto mais minucioso for a descrição de cada serviço a ser
executado, mais real será o acompanhamento e a aferição de possíveis atrasos na
execução se tornará mais precisa. Isso também requer um melhor conhecimento do
assunto e rigor na utilização e atualização dessa ferramenta.
Para o controle de custo, foram adotadas praticamente as mesmas
ferramentas utilizadas na obra A, não sendo necessário a apresentação das
principais novamente.
Para o controle da qualidade, não foram utilizadas as VFS nessa obra, mas se
utilizou um check list para recebimento dos serviços, principalmente na fase de
acabamentos. Essa ferramenta tem como objetivo forçar a verificação de alguns
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responsável o serviço que foi entregue pelo empreiteiro. Com isso, é detectado com
mais facilidade quais serviços não atingiram a qualidade exigida em cada ambiente.
Para essa obra, a falta desse documento assinado, tanto pelo arquiteto ou
engenheiro responsável, como pelo empreiteiro ocasionava a não liberação de
medição dos serviços. A figura 15 apresenta o modelo de check list adotado.

Figura 15 – Check List de serviços– obra B

Fonte: Autor (2012)

De uma maneira geral, ambas as obras utilizaram algumas ferramentas de
gestão que puderam monitorar e controlar a execução dos serviços.
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5

RESULTADOS

O problema dessa pesquisa abordou a seguinte questão: Quais as
ferramentas para controle e gestão da qualidade e planejamento de prazo e
custo que as empresas construtoras de pequeno e médio porte, atuantes no
segmento residencial, estão adotando em suas obras?
Durante o desenvolvimento da pesquisa foi possível notar que a empresa X
está passando por um processo de avaliação das ferramentas de gestão existentes,
buscando criar um padrão para todas as obras. A falta dessa padronização cria
margens para que cada arquiteto ou engenheiro responsável pelas obras
desenvolvam o gerenciamento de prazo, custo e qualidade da maneira com que eles
melhor se adaptam e estão acostumados a trabalhar.
Essa falta de padrão nos procedimentos adotados faz com que a empresa
não estabeleça uma identidade. Um aspecto que não foi abordado nessa pesquisa,
mas que também ficou visível durante o período de obtenção de informações foi a
falta de clareza nas informações. Perdia-se bastante tempo com a utilização de
ferramentas que não geravam nenhum progresso.
Serão analisados separadamente as ferramentas utilizadas em cada obra
para controle de prazo, custo e qualidade.

5.1 ANÁLISE DE DADOS – OBRA A

A obra A foi concluída em fevereiro de 2013. Através da entrevista informal foi
possível observar que o responsável pela execução da obra não utilizava as
ferramentas de maneira adequada, tratando algumas como apenas burocracia, ao
invés de transformar as informações obtidas em possíveis soluções de problemas
futuros.
Para o controle de prazo, o modelo de cronograma físico geral adotado foi
bem utilizado e estava sempre atualizado manualmente, pois necessitava de
conhecimentos de um software especifico para atualização do arquivo e o
responsável não obtinha tal conhecimento. O cronograma de contratações foi
desenvolvido, mas não foi utilizado para se fazer as programações de contratação
de fornecedores e materiais da maneira correta. Algumas vezes por falta de
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organização da equipe de obra e outras vezes por falta de agilidade no atendimento
feito pela equipe de suprimentos.
Dessa forma, as outras ferramentas relacionadas ao controle de prazo não
forma utilizadas de maneira adequada, pois ambas são baseadas no cronograma
físico geral e no cronograma de contratações, e esses não foram utilizados
corretamente.
Para o controle de custos, o controle financeiro foi utilizado de maneira
satisfatória, pois o cliente exigia e relatório atualizado quinzenalmente. O
cronograma financeiro foi desenvolvido, mas as programações nem sempre eram
cumpridas, sendo revisado constantemente.
Como houve diversas revisões e alterações de projeto, a ferramenta para
relacionar os serviços extras foi bastante utilizada, o que acabou ocasionando em
um estouro do orçamento executivo, comparado com orçamento inicial. Outra
ferramenta bastante utilizada foi o mapa de concorrência, pois o cliente somente
aprovava qualquer contratação através da análise dessa ferramenta.
Para controle da qualidade, foram utilizados as fichas de verificação de
serviços em alguns casos, pois devido as revisões e modificações se tornou inviável
a conferencia de alguns serviços através dessa ferramenta. Foram adotadas
algumas especificações do manual de procedimentos, mas nem sempre seguindo
fielmente a maneira descrita.
Uma ferramenta que foi bastante utilizada foi o check list de serviços, pois na
reta final da obra essa ferramenta auxiliou bastante o responsável e os empreiteiros
envolvidos, indicando os locais que não estavam concluídos e seus respectivos
problemas.

5.2 ANÁLISE DE DADOS – OBRA B

A obra B estava prevista para ser concluída em dezembro de 2012, mas até o
momento ainda está sendo executados alguns serviços. O principal motivo do atraso
foi o fato de ocorrerem inúmeras mudanças de revestimentos que ficou a cargo do
arquiteto responsável pelo projeto fazer a compra. Alguns revestimentos
especificados tem o prazo de até 120 dias para erem entregues, e como isso não foi
revisado e informado a tempo, gerou-se atraso na obra.
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Esse atraso demonstra uma falha na utilização das ferramentas de controle
de prazo, pois deveria ter sido informado ao arquiteto ou cliente sobre o a data limite
para definição dos acabamentos. Além disso, o modelo de cronograma físico geral
e físico semanal exige um maior controle do responsável, tomando bastante tempo
para acompanhamento das tarefas. Isso nem sempre é possível, devido a falta de
equipe de apoio na obra.
O controle de prazo também não foi utilizado de maneira correta, pois os
serviços contratados e materiais comprados nem sempre foram apropriados
conforme o orçamento, gerando estouros em alguns itens e saldos em outros.
Com isso, o cronograma financeiro não foi atualizado com frequência, pois
devido a diversas alterações no cronograma físico, ficou inviável se desenvolver
uma previsão financeira.
O controle da qualidade estava sendo feito através do check list de
recebimento de serviços, mas como vários serviços não foram concluídos e alguns
ainda nem sequer foram executados, se tornou inviável a utilização das demais
ferramentas, segundo o engenheiro responsável.
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6

CONCLUSÃO

Esse trabalho tem seu objetivo na busca incessante da melhoria dos
processos para controle de prazo, custo e qualidade utilizados pelas empresas de
pequeno e médio porte, atuantes na construção civil.
Após a análise dos dados obtidas através da pesquisa bibliográfica e
documental sobre o assunto pesquisado, é evidente que as empresas que visam se
fortalecer e criar suas raízes de maneira sólida no vasto mercado da construção civil
atualmente, precisam investir em procedimentos e ferramentas de gestão de modo a
criar um padrão, uma identidade da construtora em suas obras. Essa identidade
permitirá a empresa colher bons frutos, pois o atendimento ao cliente se dá de uma
maneira mais clara e eficiente, e é isso que um cliente procura quando contrata uma
empresa.
A empresa X deve reestruturar e adequar seus procedimentos o mais rápido
possível, pois é necessário, cada vez mais, se criar uma identidade da empresa,
reforçando seu nome no mercado, para que seja possível ganhar visibilidade no
disputado setor da construção civil.
Outro aspecto importante observado na pesquisa foi a falta de orientação e
instrução sobre a maneira correta de utilizar as ferramentas de controle e a falta de
interesse em aplicar as mesmas da maneira correta, visando a melhoria contínua
dos serviços prestados.
Indica-se o desenvolvimento e utilização das ferramentas apontadas abaixo,
sendo essas consideradas como base, pois a partir da utilização durante o processo
de construção, surgirá a necessidade de se criar novas ferramentas e
procedimentos para novos desafios que surgiram.
a) Controle de prazo
- Cronograma físico geral (plano diretor)
- Cronograma de execução por período (quinzenal / semanal)
- Cronograma de definição e contratação
- Relatório de modificações / revisões (cliente / arquiteto)
- Relatório de itens a definir (cliente / arquiteto)
- Histograma de funcionários
- Controle de funcionários
- Relatório fotográfico
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b) Controle de custo
- Controle financeiro
- Protocolo de entrega de nota fiscal
- Cronograma financeiro (Fluxo de caixa)
- Relatório de gasto mensal
- Relatório de gasto acumulado
- Contrato com fornecedores
- Boletim de medição de serviços
- Relação de serviços extras
- Orçamento executivo
- Relatório com previsão de término de obra
- Mapa de concorrência de fornecedores
- Manual de procedimentos
c) Controle de qualidade
- Ficha de verificação de serviços (FVS)
- Avaliação de fornecedores
- Check list para recebimento de serviços e projetos
- Relação de acabamentos / revestimentos por ambientes
- Relação de problemas ocorridos em obras anteriores
- Modelo de identificação de ambientes do canteiro (sinalização)
- Relatório mensal sobre segurança do trabalho
- Treinamento a funcionários (de qualquer nível hierárquico)
- Modelo de organização de documentos dentro do canteiro
- Termo de entrega de obra
-

Termo

de

responsabilidade

para

empreiteiros

contratados

diretamente pelo arquiteto ou cliente
- Ata de reunião

Anexo a este trabalho segue alguns modelos para as ferramentas
apresentadas anteriormente.
Por fim, chegou-se a conclusão que cada vez mais está se tornando
necessária a utilização de ferramentas de controle e gestão para as obras
residências executadas por empresa de pequeno e médio porte, pois estamos vendo
com mais assiduidade nas manchetes dos jornais diversos casos de patologias que

59

ocasionam desde pequenos desconfortos psicológicos até desmoronamentos e
morte.

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A correta utilização dessas ferramentas de controle apresentada ao longo da
pesquisa permitirá um melhor andamento das etapas da obra, mas para isso, é
fundamental a participação de toda a equipe nesse processo, inclusive gerentes e
diretores, pois sem o envolvimento desses profissionais no processo cria-se margem
para que o residente (arquiteto ou engenheiro) desenvolva da maneira que lhe
convém.
Além disso, uma questão importante para o sucesso de qualquer
procedimento de controle e gestão, seja aplicado na construção civil ou em qualquer
outro segmento, é a comunicação e empenho. De nada adiantará ter desenvolvido
as ferramentas mais sofisticadas, ter a equipe repleta de bons profissionais se não
houver clareza na comunicação e empenho de todos.
Sendo assim, esta pesquisa apresentou algumas ferramentas de controle
utilizadas por uma empresa de pequeno porte do ramo da construção civil, atuante
em obras residenciais de médio e alto padrão e sugeriu algumas ferramentas
complementares, que servirá como ponto de partida para a implantação de
ferramentas de controle em empresas que ainda não estão familiarizadas com esse
tipo de controle.

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisa sobre ferramentas de
controle de prazo, custo e qualidade em empresas de construção civil de pequeno e
médio porte, atuantes no segmento residencial de médio e alto padrão. Sendo
assim, as informações aqui apresentadas devem ser utilizadas em empresas com
esse perfil e que executem obras residências de médio e alto padrão. Para os
demais segmentos da construção civil será necessária uma adequação aos modelos
apresentados, de acordo com a característica de cada obra.
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Durante o desenvolvimento desta pesquisa, foi observado alguns temas
relevantes a esse campo de estudo, que podem ser indicadas para futuros trabalhos
científicos:
a) Desenvolvimento de ferramentas de gestão para controle de alterações,
coordenação e compatibilização de projetos em escritórios de arquitetura de
pequeno e médio porte;
b) Desenvolvimento e análise de produção de empreiteiros em diversos serviços
prestados durante uma obra;
c) Desenvolvimento de ferramentas de gestão específicas para cada obra, de
acordo com a especificidade;
d) Desenvolvimento de pesquisa sobre sistemas de gestão isolados para prazo,
custo e qualidade;
e) Desenvolvimento de parâmetros para criação de sistema de remuneração
variável dentro de empresas construtoras de pequeno e médio porte;
f) Desenvolvimento de plano estratégico de comunicação interna em empresas
construtoras de pequeno e médio porte.
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