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RESUMO 

As empresas do país encontram-se inseridas, hoje, em um contexto amplo de 

competição, resultado de várias mudanças, que já vêm ocorrendo desde 1990. Para garantirem 

a sua sobrevivência no mercado, elas não podem, portanto, estar calcadas apenas na função de 

produzir, mas necessitam buscar uma maior organização de seus processos produtivos e 

agregar mais qualidade aos mesmos.  

É nesse cenário que a atenção dos gestores das empresas, inclusive do setor da 

construção civil, volta-se para a implantação e certificação de Sistemas de Gestão da 

Qualidade (SGQ) com base na série de normas ISO 9000.  

A última revisão dessas normas, a versão 2000, passou a exigir o comprometimento da 

Alta Direção com o SGQ e a implementação do monitoramento, medição e análise do 

desempenho da empresa, bem como da promoção da melhoria contínua da eficácia do 

sistema. Na literatura, é bastante citada a importância dessas exigências para o êxito do SGQ e 

também a dificuldade de sua implementação nas empresas certificadas, especialmente as 

construtoras. 

Sob tais premissas, essa dissertação realizou um estudo multicaso em construtoras da 

Região Metropolitana do Recife certificadas na NBR ISO 9001:2000, para analisar a 

implementação de tais exigências. 

O estudo revelou que há construtoras na RMR em que não se aplicam as dificuldades 

mencionadas na literatura relativas ao envolvimento efetivo dos membros da Alta Direção 

com o SGQ e ao estabelecimento e implementação das medições. 

 
Palavras-chave: NBR ISO 9001:2000, Alta Direção, Medição, Melhoria Contínua, 
Construção Civil. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the companies in Brazil are inserted in a huge context of competition, 

resulting in some changes, which have already been occurring since 1990. To guarantee their 

survival in the market, they cannot, therefore, be trodden on only in the productive function 

but must look for a higher organization of its processes and to add them a greater quality. 

Thus, the managers that run these businesses, including the ones on the civil 

construction sector, turn their attention toward the introduction and certification of the Quality 

Management Systems (QMS) based on the series of ISO 9000 standards. 

The last revision of these standards, 2000 version, started to demand a larger 

commitment of the Managing Directors with the QMS and the implementation of the 

supervision, measurement and analysis of the performance of the company, it was also 

required the promotion of a continuous improvement of the effectiveness of the system. It is 

highly quoted by many authors the importance of these requirements for the success of the 

QMS and the difficulty of its implementation in the certified companies, especially the 

building ones. 

Under such records, this work carried out a research in many building companies of 

Recife and its surrounding areas (RMR) certified with NBR ISO 9001:2000, to analyze the 

implementation of these requirements. 

The research showed that some companies in the RMR don’t fit in the mentioned 

literature when concerning to the effectiveness of the Managing Director involvement with 

the SGQ and the implementation and establishment of the measurements. 

 
Keywords: NBR ISO 9001:2000, Managing Director, Measurement, Continuous 
Improvement, Civil Construction. 
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1 INTRODUÇÃO – DEFINIÇÃO DO PROBLEMA  

O país e o setor da construção civil encontram-se inseridos, hoje, em um ambiente 

caracterizado por mudanças significativas, as quais já vêm ocorrendo desde 1990 e, sem 

dúvida, continuarão, pois, como cita Moura (2003:13), “Nada mais constante que a mudança”. 

Souza et al. (1995) trazem como exemplos dessas mudanças: a abertura do mercado nacional, 

a criação do Mercosul, a privatização de empresas estatais, a concessão de serviços públicos, 

a nova Lei de Licitações e Contratos e a redução dos preços de obras públicas, residenciais, 

comerciais e industriais. Ainda acrescentam que as empresas, acostumadas a uma economia 

em que o preço do produto final era o resultado da soma entre os custos de produção da 

empresa e o lucro previamente arbitrado (preço = custos + lucro), foram introduzidas em uma 

nova formulação, na qual o lucro passou a ser resultante do diferencial entre o preço praticado 

pelo mercado e os custos diretos e indiretos incorridos na geração do produto (preço de 

mercado – custos = lucro). Nesse contexto, a atuação na redução desses custos tornou-se uma 

questão fundamental para a garantia da lucratividade da empresa e, conseqüentemente, da sua 

sobrevivência. Mantendo-nos no campo econômico, Souza (1997) comenta que, depois de 

muitos anos de convivência com uma economia inflacionária, o país e as empresas passaram a 

trabalhar em uma economia estabilizada. A organização e a gestão da produção, antes 

colocadas em um segundo plano, uma vez que a ênfase estava na “engenharia da ciranda 

financeira”, assumiram uma importância fundamental no controle de custos, dos desperdícios 

e do retrabalho dentro das empresas. 

Além dessas transformações no cenário econômico, houve outros fatores indutores de 

competitividade atuando no ambiente nacional. 

Os clientes privados aumentaram progressivamente suas exigências em relação à 

qualidade das obras nos seus editais de concorrência, e algumas empresas estatais passaram a 

exercer seu poder de compra, exigindo requisitos da qualidade para materiais, projetos e 

obras. 

No aspecto legal, entrou em vigência, em março de 1991, o Código de Defesa do 

Consumidor, o qual, de acordo com o Senac – SP (1992), passou a estabelecer uma nova 

relação entre os fornecedores e os consumidores, definindo normas de proteção e defesa ao 

consumidor. De acordo com Oliveira et al. (2004), paralelamente, observou-se o gradual 

aumento nas exigências dos consumidores, para o qual contribuíram fatores como o maior 

acesso a informações generalizadas, uma maior participação dos cidadãos nas questões que 
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afetam a sociedade e a abertura econômica, que os colocou em contato com produtos e 

serviços de países mais desenvolvidos.  

O que se verifica, enfim, como conseqüência de todas essas transformações é a 

definição de uma nova ordem na economia mundial: competição. Todas as empresas, 

independente do seu segmento, sua atividade (se manufatureira ou de serviços), seu porte e 

sua localização geográfica se encontram em um contexto amplo de competição. E, dentro 

desse contexto, Neves et al. (2002) colocam que as empresas, para serem responsivas às 

mudanças e garantirem sua sobrevivência no mercado, necessitam rever seus processos 

internos e os objetivos que desejam alcançar. Para Moura (2003), é fundamental que o 

gerenciamento da empresa seja direcionado contra a entropia organizacional, pois, só assim 

será possível implementar as condições adequadas de funcionamento na mesma, de modo que 

ela possa atingir seus objetivos. Segundo esse último autor, a entropia organizacional 

corresponde ao grau de desorganização das empresas, em virtude da deficiência no seu 

gerenciamento, que afeta a sua competitividade e traz como conseqüências o aumento dos 

custos, os atrasos na produção e a má qualidade dos produtos. Competitividade, por sua vez, 

ele define como a capacidade que uma empresa possui de conquistar, manter e aumentar sua 

atuação no mercado. 

Camfield & Godoy (2003), comentam que, diante da nova realidade figurada, não se 

pode mais admitir organizações empresariais somente calcadas no trabalho e na função de 

produzir. Elas precisam se empenhar em agregar mais qualidade aos seus processos 

produtivos.  

Sob tais premissas, uma preocupação adicional à organização interna passa a figurar 

entre as empresas, traduzida por um interesse cada vez maior no investimento em qualidade 

dos seus produtos e processos, de modo a garantir a satisfação dos clientes, variável que 

representa, seguramente, um fator de grande importância para se atingir os objetivos, os 

resultados desejados e o sucesso empresarial. É dentro desse cenário que a atenção dos 

gestores das empresas se volta para a implantação do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) 

com base na série de normas ISO 9000. Souza et al. (1995) comentam que o SGQ se constitui 

numa significativa estratégia empresarial na busca de competitividade. 

Segundo Gehbauer et al. (2002), para implantar e manter um SGQ, a organização não 

precisa necessariamente certificá-lo. Entretanto, as empresas, motivadas por possibilidades de 

ampliação de mercados, atendimento a exigências de clientes, cumprimento de exigências 

contratuais ou incremento do desempenho frente à concorrência, têm buscado a certificação 
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de seus sistemas da qualidade, com o objetivo de comprovar o cumprimento dos requisitos e 

padrões de uma norma ou modelo aceito oficialmente.  

Com este intuito, também as empresas do segmento da construção civil se inserem nesse 

movimento de mudança, seja setorial ou individualizado, e têm utilizado as normas da série 

NBR ISO 9000 para apoiar a implementação e operação eficazes de seus SGQ’s. De acordo 

com Lordêlo & Melhado (2003), elas buscam a implantação desses sistemas, acreditando ser 

um instrumento de fundamental importância para que possam promover a sua melhoria 

contínua, tornando-se, assim, preparadas para o mercado competitivo. 

Segundo Gehbauer et al. (2002), o setor da construção civil conta, também, com 

modelos específicos de sistemas de gestão da qualidade como, por exemplo, o PBQP-H 

(Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção do Habitat). Este foi criado 

pelo governo federal, em 1998, acelerando de forma significativa a busca pela implementação 

de sistemas de gestão da qualidade e sua posterior certificação com base nas normas ISO 

9000, o que o tornou o grande indutor da competitividade e qualidade nesse setor. Este 

programa está discutido de forma mais completa no referencial teórico, item 2.3. 

A construtora pioneira na obtenção do certificado ISO 9000 no Brasil e também na 

América Latina foi a Lacerda Chaves, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o que ocorreu 

em 1995 (LORDÊLO & MELHADO, 2003). A partir de então, diversas empresas do setor, 

em diferentes cidades, como Belém, Recife, Salvador, Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis, 

São Paulo e Rio de Janeiro, passaram a adotar sistemas de gestão da qualidade de acordo com 

o PBQP-H e série de normas ISO 9000:1994 e depois ISO 9000:2000 (NEVES et al., 2002; 

OHASHI & MELHADO, 2004) 

Em Pernambuco, com a crescente preocupação na manutenção do mercado e na 

conquista de novos clientes, o SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil do 

Estado de Pernambuco) e a ADEMI (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de 

Pernambuco), em conjunto com o SENAI (Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial de 

Pernambuco), o SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco) 

e a GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit), firmaram entre si um 

Termo de Convênio, que considerava a necessidade de difundir, no ambiente da industria da 

construção civil do Estado, com ênfase inicial nas empresas da RMR (Região Metropolitana 

do Recife), a utilização de Sistemas de Gestão da Qualidade, bem como dos requisitos criados 

no PBQP-H. A GTZ é uma Sociedade Alemã de Cooperação Técnica que atua na melhoria da 
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qualificação da mão-de-obra industrial em países em desenvolvimento, disponibilizando 

recursos para desenvolvimento tecnológico, consultoria e cursos (COSTA, 2001).  

Dentro desse convênio, foi formado, entre a GTZ, o SENAI e o SEBRAE, o Projeto 

Competir, o qual, de acordo com um dos consultores de qualidade do SENAI, tinha como um 

de seus produtos a adoção de uma metodologia de implantação de SGQ’s para empresas da 

construção civil. A metodologia adotada em Pernambuco foi a mesma que já vinha sendo 

empregada pelo CTE (Centro de Tecnologia em Edificações) nas pequenas e médias empresas 

construtoras de São Paulo, a qual foi desenvolvida pelo professor Roberto de Souza, 

presidente do CTE, em 1995, e apresentada em sua tese de doutorado, já com 

aperfeiçoamentos, em 1997. Então, em 1999, através do Projeto Competir e com o apoio 

financeiro da GTZ, Pernambuco contratou o CTE para treinar um quadro de consultores em 

sua metodologia (inicialmente foram seis), os quais foram credenciados para dar início ao 

programa de implantação de sistemas de gestão da qualidade nas empresas construtoras. No 

princípio do ano 2000, foi formado o primeiro grupo de 20 construtoras do programa e, a 

partir daí, enquanto durou o contrato do CTE, o SENAI implantou os SGQ’s, com base em 

sua metodologia, em vários novos grupos de empresas construtoras. Quando findou o 

contrato, o SENAI já havia desenvolvido sua metodologia própria.  

Dados fornecidos pelo SENAI, a partir da compilação do quadro atual de todas as 

empresas construtoras de Pernambuco certificadas e em processo de certificação, demonstram 

que, até o momento atual, um total de 14 grupos de empresas já implantaram ou estão 

implantando os seus Sistemas de Gestão da Qualidade. As primeiras certificações ISO 9000 

desses grupos ocorreram no ano de 2001. Foram ao todo, naquele ano, 13 empresas 

construtoras certificadas; nos anos seguintes, ou seja, 2002, 2003 e 2004 foram certificadas, 

respectivamente, 13, 12 e 11 empresas construtoras. Atualmente, Pernambuco apresenta um 

total de 49 empresas construtoras já certificadas na série ISO 9000, tendo, ainda, 78 sendo 

atendidas pelo SENAI para a implantação e posterior certificação de seus Sistemas de Gestão 

da Qualidade. 

1.1 Justificativa para o Desenvolvimento do Tema 

A série de normas ISO 9000 foi publicada em 1987, e a versão brasileira dessa série, em 

1990. Ela sofreu uma primeira revisão em 1994, a qual, segundo Paula (2004), apenas 

resolveu pequenos desentendimentos e corrigiu falhas conceituais simples, sem profundas 

alterações de formato ou de conceitos. Em Dezembro de 2000 foi publicada a 3ª versão dessas 
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normas e, dessa vez, elas passaram por uma estruturação bem mais complexa e importante. 

Várias mudanças ocorreram nessa nova versão, as quais estão detalhadas no referencial 

teórico, e foram algumas delas os grandes fatores incentivadores desse trabalho.  

O primeiro grande fator motivador foi a exigência do comprometimento claro e efetivo 

da Alta Direção com o SGQ da empresa, a fim de torná-lo de fato eficaz, que passou a existir 

na versão 2000 da série de normas ISO 9000 e cuja importância para o êxito do SGQ é 

comentada por vários autores.  

Broomfield (2001) considera essa alteração a de maior benefício da nova versão da 

norma, pois incide sobre um atributo antes pouco exigido nos sistemas da qualidade de muitas 

organizações. Ele ainda faz um questionamento sobre quantas organizações já não 

empregaram enormes quantias de dinheiro, tempo, energia, pessoas e outros recursos na 

implantação de sistemas da qualidade que, na verdade, apenas aparentavam eficiência, uma 

vez que a direção não dedicava atenção e envolvimento necessários para o desenvolvimento e 

uso do sistema. 

Neves et al. (2002) comentam que a implantação do SGQ depende do ambiente de 

trabalho, do envolvimento de todas as pessoas participantes do processo, das relações 

interpessoais dentro e fora da empresa, mas, sem dúvida, o envolvimento da alta direção é 

ponto passivo para o sucesso do programa, pois, sem o comprometimento dos seus dirigentes, 

torna-se muito difícil obter o envolvimento e motivação dos seus colaboradores e funcionários 

para alcançar os objetivos e as metas traçadas.  

Já Souza et al. (1995) ressaltam que pesquisas realizadas na área industrial mostram que 

as responsabilidades pelos problemas relativos à qualidade nas empresas são atribuídas, em 80 

a 85% dos casos, a diretores, chefias e técnicos, enquanto que, apenas 15 a 20%, são 

atribuídas a encarregados e operários. Tais resultados demonstram que as ações para melhoria 

da qualidade devem se iniciar pela cabeça da empresa. Nesse sentido, o comprometimento da 

Alta Direção é essencial para o sucesso do SGQ, e ele não pode ser apenas teórico, mas deve 

ser refletido em ações práticas, no sentido de garantir recursos para a implementação do 

sistema, promover orientação global, possibilitar a análise dos resultados obtidos e assegurar 

o contínuo aperfeiçoamento do sistema.  

Nesse ponto, é conveniente que se defina alta direção. De acordo com Mello et al. 

(2002:81), “a alta direção é formada pelo principal executivo da empresa e por sua diretoria, e 

o principal executivo da empresa é aquele que tem autonomia para disponibilizar recursos”. 
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Segundo a NBR ISO 9000 (2000:8), a “Alta Direção é a pessoa ou grupo de pessoas que 

dirige e controla uma organização no mais alto nível”. 

O segundo fator incentivador dessa pesquisa foi uma outra exigência que passou a 

constar na nova versão da NBR ISO 9001:2000, cuja importância também é mencionada por 

alguns autores. Trata-se da implementação do monitoramento, medição e análise do 

desempenho da organização e da necessidade da promoção da melhoria contínua do seu SGQ. 

Ohashi & Melhado (2004) afirmam que a medição do desempenho tem um papel 

importante nas organizações, uma vez que representa um processo de autocrítica e de 

acompanhamento das atividades, bem como das ações e decisões que são tomadas durante a 

sua execução. Segundo eles, não é possível gerenciar o que não se pode ou não se sabe medir, 

e a medição é um dos requisitos mais importantes de um SGQ para assegurar que os objetivos 

estejam sendo cumpridos, sejam eles relativos à satisfação dos clientes, ao controle da 

qualidade dos produtos e serviços, à padronização dos processos e às iniciativas de melhoria. 

Oakland (1993) apud Najmi & Kehoe (2001) sugere que uma medição de desempenho 

apropriada executa os seguintes papéis em relação à qualidade e produtividade: assegura que 

os requisitos do cliente tenham sido cumpridos; provê padrões para estabelecer comparação; 

provê visibilidade e indicadores para que as pessoas monitorem seus próprios níveis de 

desempenho; salientam os problemas de qualidade e determinam que áreas requerem atenção 

prioritária; dá uma indicação do custo da baixa qualidade; justifica o uso de recursos e provê 

uma retroalimentação para direcionar o esforço de melhoria. 

 Segundo Ohashi & Melhado (2004), é a partir do monitoramento e medição de 

processos, produtos e serviços, bem como da satisfação dos consumidores que se pode 

promover a melhoria contínua do sistema. Essa última, que passou a constituir um requisito 

explícito da ISO 9001:2000, é considerada, tanto por Broomfield (2001) como por Mello et al. 

(2002), uma das principais alterações da versão 2000 em relação à versão de 1994.  

Para Broomfield (2001), fazendo-se da melhoria contínua um requisito, a organização é, 

então, pressionada a buscá-la, mesmo que ela considere os seus processos suficientemente 

bons. Ele ainda comenta que é possível citar diversas empresas que consideraram os seus 

processos suficientemente bons e hoje estão fora de funcionamento, em geral, porque não os 

mantiveram de maneira eficaz.  

De acordo com Mello et al. (2002), a versão 2000 da norma trouxe como grande 

mudança em relação à versão de 1994 a necessidade formal de que a organização procure 

6 



Capítulo 1 Introdução – Definição do Problema 

 

continuamente a melhoria da eficácia e eficiência dos seus processos, ao invés de esperar que 

problemas revelem oportunidades para melhorias. 

Diante de todos os comentários retro-referidos, é inegável, portanto, a importância 

dessas novas exigências da norma para o SGQ de qualquer empresa. Há, contudo, 

declarações, na literatura, sobre a dificuldade de sua implementação entre as empresas 

certificadas. 

Lordêlo (2004), por exemplo, comenta que, apesar da expressão “melhoria contínua” já 

estar difundida entre as empresas que têm seus sistemas de gestão da qualidade certificados, é 

possível perceber que, em uma grande parte dos casos, ela não é praticada de fato, ou seja, 

não está totalmente implantada. 

E, segundo Oliveira et al. (2004), verifica-se, junto às empresas certificadas, que os seus 

maiores desafios para atenderem à ISO 9001:2000 têm sido, dentre outros, a dificuldade do 

estabelecimento e implementação das medições, bem como do envolvimento efetivo dos 

membros da alta direção nas questões relacionadas ao SGQ.  

Finalmente, como último grande fator motivador à pesquisa, tem-se as próprias 

peculiaridades do setor da construção civil. 

Esse setor, segundo a Resenha Dieese, em Estudos Setoriais nº 12, é um setor que 

apresenta certas particularidades dentro do universo produtivo da economia brasileira, 

desempenhando um papel fundamental no seu desenvolvimento. 

Bazzo & Colombo (2000) citam que a importância da indústria da construção fica 

evidente quando atentamos para algumas características estruturais: ela tem significativa 

participação no Produto Interno Bruto (PIB), sendo de 3 a 5%, nos países em 

desenvolvimento, e de 5 a 10%, nos países desenvolvidos. No Brasil, apesar de ser 

supostamente um país subdesenvolvido, a participação da indústria da construção civil no 

PIB, nos últimos seis anos, assumiu valores de países desenvolvidos, consoante se pode ver na 

tabela a seguir. 

Tabela 1.1 – Participação da Indústria da Construção Civil no PIB do Brasil  

Especificação 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Construção Civil 9,4% 9,1% 8,6% 8,0% 7,2% 7,3% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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Helene (1988) apud Oliveira & Gozzi (2001) comenta que a indústria da construção 

civil é uma das mais importantes do Brasil, independente do parâmetro que se contemple, seja 

ele o volume de produção, o capital circulante, o número de pessoas empregadas ou a 

utilidade dos produtos.  

Porém, de acordo com Alves & Quelhas (s.d.), é um dos setores que pior remunera os 

funcionários no país. Segundo eles, geralmente um empregado da construção civil não tem o 

primeiro grau, nem cursos de qualificação profissional e, muitas vezes, só sabe assinar o 

próprio nome. Alguns são totalmente analfabetos e chegam ao canteiro de obras pedindo 

emprego, sem qualquer instrução de construção civil, e são contratados, apesar de toda 

incapacidade, por constituir mão-de-obra barata. 

Segundo Fontenelle (2002), o setor da construção civil no Brasil ainda aparece 

freqüentemente rotulado como um setor “atrasado” em comparação a outros setores 

industriais, devido a sua baixa produtividade global, em função, principalmente, de seu baixo 

nível de industrialização, elevado desperdício de materiais e reduzida qualificação de sua 

mão-de-obra, o que resulta, também, na baixa qualidade de seu produto final. 

Diversos autores como Lordêlo & Melhado (2003), Amorim (1998), Souza et al. (1995), 

Bazzo & Colombo (2000), entre outros, comentam que a construção civil possui 

especificidades que a diferenciam dos outros setores industriais e destacam as seguintes: o 

caráter nômade das obras; a alta rotatividade; o baixo índice de automação dos processos; o 

emprego de especificações complexas, quase sempre contraditórias e muitas vezes confusas; o 

caráter não homogêneo e não seriado de produção devido à singularidade do produto, feito 

sob encomenda; a dependência de fatores climáticos no processo construtivo; o período de 

construção relativamente longo; a complexa rede de interferências dos participantes (usuários, 

clientes, projetistas, financiadores, construtores); uma ampla segmentação da produção em 

etapas ou fases, que lhe atribui a característica de sucessão e não de simultaneidade e a 

divisão de responsabilidades entre várias empresas, sendo comum o processo de sub-

contratação. 

Todas essas especificidades, aliadas ao fato do setor se caracterizar por uma ampla 

diversidade de mercados e de modelos organizacionais, fazem com que existam grandes 

dificuldades por parte das empresas construtoras na implantação de seus sistemas de gestão da 

qualidade. (ALVES, 2001). 

Ohashi & Melhado (2004) ainda comentam que as especificidades da indústria da 

construção civil dificultam uma coleta eficiente de dados nos canteiros de obras e, 
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conseqüentemente, a promoção de ações de melhoria nos processos construtivos e no produto 

edifício. 

Diante de tais premissas, esta pesquisa de mestrado visou a analisar, através de estudos 

de caso em empresas construtoras da RMR, o nível efetivo de envolvimento e 

comprometimento da sua Alta Direção com o SGQ e como elas vêm implementando o 

monitoramento e medição de desempenho e promovendo a melhoria contínua do sistema. Em 

outras palavras, avaliou-se a implementação dos requisitos das seções 5 e 8 da NBR ISO 

9001:2000, os quais contém essas novas exigências. 

Segundo Reis (1998), a preocupação com a qualidade tem sido crescente no setor da 

construção civil e podem ser identificadas uma série de iniciativas que demonstram o maior 

interesse da comunidade acadêmica e técnica a esse respeito. Tais ações traduzem-se no 

aumento do número de estudos e trabalhos realizados ou em fase de desenvolvimento, em 

parceria entre empresas de construção e universidades ou institutos de pesquisa, o grande 

número de eventos relacionados ao tema, a maior facilidade de se encontrar publicações 

relativas ao assunto em revistas especializadas e artigos técnicos e, finalmente, o crescente 

número de empresas que, em conjunto com entidades setoriais ou não, têm o interesse em 

implementar programas voltados à melhoria da qualidade e produtividade em suas 

organizações. 

Na pesquisa bibliográfica, constatou-se que foram desenvolvidos, no Brasil, diversos 

trabalhos tratando de sistemas de gestão da qualidade em empresas construtoras, o que 

confirma a visão desse último autor, porém mais focados na implantação do sistema em si ou 

na avaliação das mudanças introduzidas pela nova versão 2000 e dos impactos causados por 

essas mudanças nos sistemas, como por exemplo, os trabalhos de Souza (1997), Alves (2001), 

Lordêlo & Melhado (2003) e Paula (2004). 

Souza (1997), em sua tese de doutorado, propôs uma metodologia específica para o 

desenvolvimento e implantação de Sistema de Gestão da Qualidade baseada nas normas ISO 

9000 e adequada à realidade das empresas construtoras de pequeno e médio porte. Além 

disso, ele pôs em prática a metodologia proposta em um grupo de doze empresas e verificou a 

sua aplicabilidade e as principais dificuldades enfrentadas pelas mesmas no processo de 

implantação do SGQ. Os resultados dos estudos de caso possibilitaram-no, então, propor 

recomendações para o aperfeiçoamento da metodologia. 

A dissertação de mestrado de Alves (2001) mostrou a situação real de uma empresa 

construtora de médio porte em processo de implantação de um sistema de gestão da qualidade 
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baseado na NBR ISO 9001:1994 e sua adequação para a versão 2000 dessa norma, onde foi 

realizada uma análise dos requisitos já alcançados pela empresa e daqueles ainda incompletos 

ou inexistentes em seu sistema.  

Lordêlo & Melhado (2003), a partir de uma revisão bibliográfica, identificaram e 

caracterizaram, em um artigo, as modificações introduzidas pela versão 2000 da série de 

normas ISO 9000 em relação à versão 1994.   

Paula (2004), em sua dissertação de mestrado, avaliou as modificações que 

necessitaram ser introduzidas nos Sistemas de Gestão da Qualidade já certificados na versão 

1994 da NBR ISO 9001 de quatro empresas construtoras de edifícios que atuam em São Paulo 

para torná-los aderentes ao enfoque da versão 2000. Para isso, ele coletou informações 

relativas aos desafios encontrados para a adequação e às melhorias alcançadas com a nova 

versão da norma. 

Entretanto, dentro do enfoque proposto por este trabalho, ou seja, uma análise de como 

as empresas construtoras vêm implementando as novas exigências da NBR ISO 9001:2000 já 

citadas, ainda há uma carência de pesquisas. Pode-se mencionar a recente dissertação de 

mestrado de Lordêlo (2004), que, através de estudos de caso em seis empresas construtoras, 

sendo três em São Paulo e três em Salvador, mostrou como elas efetivamente atendem aos 

requisitos da NBR ISO 9001:2000 em seus sistemas de gestão da qualidade, suas dificuldades 

em atendê-los e os resultados alcançados. Também merece destaque o artigo desenvolvido por 

Ohashi & Melhado (2004), que verificou, através de estudo de caso realizado em uma 

empresa construtora de São Paulo certificada na NBR ISO 9001:2000, a aplicação prática do 

seu sistema de gestão da qualidade, enfocando apenas a seção 8 da norma. Pode-se observar 

que as poucas pesquisas realizadas dentro do enfoque proposto envolveram empresas de São 

Paulo e de Salvador. Em se tratando das empresas construtoras da RMR, não foi identificado 

o desenvolvimento de nenhum trabalho. 

Diante de tais premissas, justifica-se a importância da presente pesquisa, que se dá, 

exatamente, pela enorme relevância do tema, sua atualidade e a carência de trabalhos 

desenvolvidos, principalmente, quando se trata das construtoras da Região Metropolitana do 

Recife. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do trabalho foi realizar estudos de caso em empresas construtoras da 

Região Metropolitana do Recife que possuem Sistemas de Gestão da Qualidade certificados 

com base na NBR ISO 9001:2000, para analisar o nível efetivo de envolvimento e 

comprometimento da sua Alta Direção com o sistema e como elas vêm implementando o 

monitoramento, medição e análise do seu desempenho e promovendo a melhoria contínua da 

eficácia do seu SGQ. Buscou-se, também, com isso, gerar sugestões para a implementação 

dessas novas exigências da norma às empresas construtoras que ainda não possuem um SGQ, 

mas já pensam em adotá-lo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para o alcance desse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar, junto à Alta Direção, quais fatores direcionaram as empresas 

pesquisadas a buscarem a implantação de um SGQ com base na série de normas 

ISO 9000; 

• Verificar se a Alta Direção está, de fato, cumprindo os requisitos da seção 5 da 

NBR ISO 9001:2000 - Responsabilidade da Direção e como ela os está 

implementando; 

• Verificar como as empresas pesquisadas estão implementando os requisitos da 

seção 8 da NBR ISO 9001:2000 – Medição, Análise e Melhoria; 

• Identificar, junto à Alta Direção e ao Representante da Direção, dentre os requisitos 

das seções 5 e 8 da NBR ISO 9001:2000, quais são tidos como os mais difíceis de 

serem implementados pelas empresas e como elas vêm tentando superar as 

dificuldades encontradas. 

1.3 Metodologia 

Para a consecução desses objetivos, o trabalho foi dividido em duas etapas distintas. Na 

primeira, procedeu-se a uma pesquisa em fontes bibliográficas como livros, teses, dissertações 

e artigos publicados em congressos, periódicos científicos e sites, que serviram de base para o 

desenvolvimento do referencial teórico, que está apresentado no capítulo 2. 
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A segunda etapa correspondeu à realização de uma pesquisa de campo, com a aplicação 

de entrevistas, em três empresas construtoras, atuantes na Região Metropolitana do Recife, 

Estado de Pernambuco. A pesquisa consistiu, portanto, em um estudo multicaso, pois, 

conforme Martins (2002), o trabalho de campo que envolve a análise de duas ou mais 

unidades investigadas é denominado de estudo multicaso. 

Com vistas a garantir a confidencialidade das informações fornecidas, as empresas 

foram denominadas de A, B e C. 

Nos itens seguintes, serão detalhadamente explicados todos os passos seguidos para a 

execução das pesquisas de campo. 

1.3.1 A Escolha da Metodologia 

Foi adotada, neste trabalho, a pesquisa qualitativa, que se fundamentou na metodologia 

de estudo de caso, ou melhor, estudo multicaso, uma vez que foi investigada mais de uma 

empresa. Para justificar a escolha deste tipo de instrumento, é importante relembrar o objetivo 

deste trabalho (analisar o nível de envolvimento e comprometimento da Alta Direção com o 

Sistema de Gestão da Qualidade em empresas construtoras da RMR certificadas com base na 

NBR ISO 9001:2000 e como essas empresas estão implementando o monitoramento, medição 

e análise do seu desempenho e promovendo a melhoria contínua da eficácia do seu SGQ) e, 

em seguida, ressaltar Godoy (1995), quando ele menciona que o estudo de caso tem se 

tornado a estratégia preferida quando os pesquisadores procuram responder às questões 

“como” e “por que” certos fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle 

sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só 

poderão ser analisados dentro de algum contexto da vida real. Além disto esta estratégia de 

pesquisa permite que sejam observados aspectos temporais e contextuais do fenômeno em 

estudo, além de permitir a utilização de formas qualitativas e quantitativas de análise, sem 

exigir, no entanto, a documentação de freqüência ou incidência dos fenômenos estudados ao 

longo do tempo, ou ainda a manipulação dos mesmos. 

1.3.2 A Escolha das Empresas 

12 

Na identificação das empresas a serem estudadas, com base nos objetivos do trabalho, 

tornou-se claro que o campo de investigação da pesquisa englobaria apenas empresas 

construtoras com Sistemas de Gestão da Qualidade certificados com base na série de normas 

ISO 9000. Os sistemas poderiam ser certificados diretamente na versão 2000 da NBR ISO 

9001 ou terem passado pela transição da versão de 1994 para a versão 2000. 
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Sabendo-se que as primeiras certificações ISO 9000 em empresas construtoras de 

Pernambuco ocorreram em 2001, definiu-se que a pesquisa seria realizada com quatro 

construtoras da RMR, cujas certificações tivessem ocorrido nos anos de 2001, 2002, 2003 e 

2004. Isso objetivava contemplar todos os anos em que houve certificações ISO 9000, no 

segmento da construção no Recife, permitindo verificar se os tempos de certificação distintos 

conduziam a diferenças consideráveis na forma de implementação das seções 5 e 8 da NBR 

ISO 9001:2000, bem como na evolução de seus sistemas de gestão da qualidade. 

Nos meses de Janeiro e Abril de 2005, em conversas realizadas com um ex-consultor de 

qualidade do SENAI/PE e uma doutoranda em Engenharia de Produção da UFPE, foram 

sugeridas duas empresas construtoras para a realização da pesquisa. O primeiro possuía 

experiência em consultoria com uma delas e a doutoranda havia trabalhado na outra. 

Tendo-se em mente as sugestões oferecidas e a decisão tomada com relação às empresas 

a serem investigadas, foi consultada a listagem fornecida pelo SENAI/PE de todas as 

empresas construtoras de Pernambuco certificadas e em processo de certificação. As duas 

empresas sugeridas eram localizadas na RMR, tendo uma sido certificada em 2001 e a outra, 

em 2004, adequando-se, portanto, ao trabalho.  

Como não havia facilidade de contato com tais empresas por parte da autora do 

trabalho, ele foi feito através de dois professores da UFPE que prestam serviços na área de 

controle tecnológico para as mesmas, além de possuírem relações de amizade com ambas. As 

duas construtoras aceitaram contribuir para a pesquisa.  

Definidas duas empresas, as outras a serem pesquisadas deveriam possuir, portanto, 

certificados ISO 9000 conquistados em 2002 e 2003. Uma vez que havia o prévio 

conhecimento, por parte da autora do trabalho, do engenheiro de obras de uma empresa 

certificada em 2002 e da gerente financeira de uma outra certificada em 2003, elas foram 

escolhidas, e o contato foi feito diretamente pela autora. A empresa certificada em 2003 se 

disponibilizou para a pesquisa, mas a certificada em 2002 não se colocou disponível, e o 

estudo multicaso não pôde ser realizado com as quatro empresas planejadas, ficando restrito a 

três construtoras da RMR cujas certificações ocorreram em 2001, 2003 e 2004.  

Resumindo, então, a escolha das empresas foi efetuada utilizando-se três critérios. O 

primeiro foi o ano da certificação do seu SGQ com base na norma ISO, que deveria ser 

diferente para todas as empresas estudadas; o segundo foi a maior facilidade de acesso às 

mesmas, que deveriam ser localizadas na RMR, e o terceiro critério considerado foi a 
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disponibilidade da empresa em participar da pesquisa, fornecendo as informações necessárias 

ao estudo e no tempo hábil requerido. 

1.3.3 Instrumento e Forma de Coleta dos Dados 

Os dados foram coletados, nas três empresas pesquisadas, através da realização de 

entrevistas. As entrevistas foram do tipo padronizada ou estruturada, a qual, segundo Marconi 

& Lakatos (2002), é aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 

estabelecido, ou seja, as perguntas feitas ao indivíduo são pré-determinadas. Ela se realiza de 

acordo com um formulário elaborado e é efetuada, de preferência, com pessoas selecionadas 

de acordo com um plano.  

O motivo da padronização foi, de acordo com Lodi (1974) apud Marconi & Lakatos 

(2002:94), obter, dos entrevistados, respostas às mesmas perguntas, permitindo “que todas 

elas sejam comparadas com o mesmo conjunto de perguntas e que as diferenças devem 

refletir diferenças entre os respondentes e não diferenças nas perguntas”. 

Quanto ao formulário, Selltiz (1965) apud Marconi & Lakatos (2002:112) comenta que 

ele “é o nome geral usado para designar uma coleção de questões que são perguntadas e 

anotadas por um entrevistador numa situação face a face com outra pessoa”. 

Portanto, consoante Marconi & Lakatos (2002), o que caracteriza o formulário é o 

contato face a face entre pesquisador e informante, que o utiliza como roteiro de perguntas 

preenchido pelo entrevistador no momento da entrevista. 

Para o presente trabalho, o formulário utilizado na realização das entrevistas está 

apresentado no Apêndice. Ele contém perguntas fechadas e abertas, tendo o foco mais 

concentrado nas abertas. São, no total, 70 questões. Segundo Martins (2002), as perguntas 

fechadas são aquelas que apresentam opções de respostas fixas, que podem ter duas 

alternativas (dicotômicas) ou mais de duas alternativas (múltipla escolha). E as perguntas 

abertas são aquelas que conduzem o respondente livremente com frases ou orações.  

Marconi & Lakatos (2002) destacam algumas vantagens do formulário: 

•   Pode ser utilizado em quase todo o segmento da população (alfabetizados, 

analfabetos, populações heterogêneas), porque seu preenchimento é feito pelo 

entrevistador; 

• Presença do pesquisador, que pode explicar os objetivos da pesquisa, orientar o 

preenchimento do formulário e elucidar o significado de perguntas que não estejam 

muito claras; 
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• Flexibilidade para adaptar-se às necessidades de cada situação, podendo o 

entrevistador reformular itens ou ajustar o formulário à compreensão de cada 

informante; 

• Obtenção de dados mais completos e úteis. 

Esses mesmos autores também descrevem algumas desvantagens na utilização do 

formulário, que devem ser consideradas: 

• Menos liberdade nas respostas, em virtude da presença do entrevistador; 

• Possibilidade de uma incompreensão, por parte do informante, do significado das 

perguntas da pesquisa, que pode levar a uma falsa interpretação; 

• Risco de distorções, pela possibilidade do entrevistado ser influenciado, consciente 

ou inconscientemente, pelo questionador, pelo seu aspecto físico, suas atitudes, 

idéias, opiniões, etc; 

• Menos prazo para responder às perguntas, não havendo muito tempo para pensar, 

de modo que elas podem ser invalidadas; 

• Mais demorado, por ser aplicado a uma pessoa de cada vez; 

• Possibilidade de retenção de alguns dados importantes, por falta do anonimato. 

Observadas as vantagens e desvantagens apontadas para a utilização do formulário, tal 

método foi confirmado como o mais adequado ao presente estudo, uma vez que as vantagens 

eram perfeitamente convenientes ao perfil da pesquisa e, quanto às desvantagens, procurou-se 

minimizá-las ou até mesmo dissipá-las do estudo, através das seguintes ações: busca pela 

elaboração de questões de fácil entendimento; o tempo de realização das entrevistas foi 

devidamente planejado e combinado; o entrevistador procurou assumir uma postura 

totalmente imparcial durante as entrevistas e foi garantida a confidencialidade das respostas 

fornecidas. 

O que se pretendia, nas três empresas, era realizar uma entrevista com a Alta Direção, 

de modo a se ter condições de analisar, pessoalmente, os seus reais conhecimentos sobre o 

SGQ e envolvimento com o mesmo, e uma com o Representante da Direção, por ser a pessoa 

mais diretamente ligada ao sistema. Apenas na empresa B essa intenção não foi totalmente 

alcançada, uma vez que não foi permitido o acesso à Alta Direção. 

Todas as visitas foram previamente agendadas por contato telefônico e realizadas ao 

longo do todo o mês de Julho e na primeira quinzena do mês de Agosto de 2005. A primeira 

empresa visitada foi a empresa C. Nela, foram efetuadas duas visitas. Na primeira, 

entrevistou-se o diretor técnico e, na segunda, o RD. A segunda empresa entrevistada foi a 
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empresa A. Nela, foram feitas três visitas. Na primeira, foi entrevistado o diretor técnico; na 

segunda, a RD e, na terceira, novamente o diretor técnico, apenas para o esclarecimento de 

dúvidas. A empresa B, como foi a última a ser entrevistada, já contou com uma maior 

experiência por parte da autora do trabalho e, assim, em uma única visita, foram efetuadas as 

duas entrevistas. A primeira com a RD da empresa, mas a segunda não foi possível de ser 

realizada com nenhum dos dois diretores, e as questões direcionadas à Alta Direção foram, 

então, feitas à gerente financeira, que é filha de um deles. Após as entrevistas, ainda foram 

mantidos vários contatos, por e-mail e telefone, com os entrevistados das três empresas, para 

o esclarecimento de dúvidas e o envio de materiais a serem usados no trabalho. 

Quanto ao formulário aplicado, ele foi confeccionado seguindo um roteiro que 

atendesse aos objetivos propostos na pesquisa, e apresentou a seguinte composição: 

PARTE I: contém questões gerais sobre os entrevistados e a caracterização da empresa. 

Foi elaborada tomando-se por base a Parte I do questionário confeccionado por Lordêlo 

(2004) em sua dissertação de mestrado. 

PARTE II: contém questões sobre a caracterização do SGQ da empresa. Também foi 

elaborada tomando-se por base a Parte I do questionário confeccionado por Lordêlo (2004) 

em sua dissertação de mestrado. 

PARTE III: contém questões sobre os requisitos da seção 5 – Responsabilidade da 

direção da NBR ISO 9001:2000. Foi elaborada com base nessa norma, seguindo a sua 

seqüência, e no artigo publicado pela ABCQ (2001). 

PARTE IV: contém questões sobre os requisitos da seção 8 – Medição, análise e 

melhoria da NBR ISO 9001:2000. Foi elaborada com base nessa norma, seguindo a sua 

seqüência, e em citações de Mello et al (2002) e Gehbauer et al (2002). 

É relevante destacar que as perguntas contidas nas Partes I e II do formulário foram 

respondidas pela Alta Direção das empresas A e C e pela gerente financeira da empresa B; a 

Parte III teve como respondentes, nas empresas A e C, a Alta Direção e, na empresa B, a 

gerente financeira e a Representante da Direção; finalmente, as questões da Parte IV foram 

totalmente respondidas pelos Representantes da Direção das três empresas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Alguns Conceitos Relevantes 

Antes de dar início ao estudo da versão 2000 da norma NBR ISO 9001, foco principal 

deste trabalho, é importante destacar alguns conceitos que são relevantes para a compreensão 

do mesmo. 

2.1.1 Normas: Definição e Níveis de Elaboração 

De acordo com o ABNT ISO/IEC GUIA2 (1998:3-5), norma é um “documento 

estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que fornece, para uso 

comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, 

visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto”; consenso é 

“acordo geral, caracterizado pela ausência de oposição fundamentada a aspectos significativos 

por qualquer parte importante dos interesses envolvidos, através de um processo que busca 

levar em conta as posições de todas as partes interessadas e a conciliação das opiniões 

conflitantes” e organismo, “entidade de direito público ou privado, com funções e composição 

específicas”. Esse mesmo guia ainda diz que consenso não implica, necessariamente, 

unanimidade. 

Para Dantas Filho (1995) apud Lordêlo (2004), norma é um documento disponível para 

o público (especificação técnica, código de prática, etc), derivado de um determinado esforço 

de normalização, estabelecido com a cooperação e o consenso ou aprovação geral de todas as 

partes com interesses afetados, baseado nos resultados consolidados da ciência, tecnologia e 

experiência, visando à promoção do benefício ótimo para a comunicação e aprovado por um 

organismo reconhecido. 

Segundo a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as normas podem ser 

elaboradas em 4 níveis: 

• Nível internacional - normas destinadas ao uso internacional, resultantes da ativa 

participação das nações com interesses comuns. Por exemplo, normas da ISO 

(International Organization for Standardization) e IEC (International 

Eletrotechnical Comission); 
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Normas Técnicas- Hemisfério Americano), AMN (Associação Mercosul de 

Normalização - Mercado Comum do Cone Sul). 

• Nível nacional - Normas destinadas ao uso nacional, elaboradas por consenso entre 

os interessados em uma organização nacional reconhecida como autoridade no 

respectivo país. Por exemplo: normas da ABNT (Brasil); AFNOR (Association 

Française de Normalisation – França); DIN (Deutsch Institut fur Normung – 

Alemanha); JISC (Japanese Industrial Standards Committee – Japão) e BSI (Britsh 

Standards Institute - Reino Unido). 

• Nível de empresa - normas destinadas ao uso em empresas, com finalidade de 

reduzir custos, evitar acidentes, etc. 

2.1.2 Normalização: Conceito, Objetivos e Benefícios 

Segundo o ABNT ISO/IEC GUIA2 (1998:2), normalização é a “atividade que 

estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à 

utilização comum e repetitiva, com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem, em um dado 

contexto”. 

Para Dantas Filho (1995) apud Lordêlo (2004), normalização é um processo de 

formulação e aplicação de regras para um tratamento ordenado de uma atividade repetitiva 

específica, para o benefício e com a cooperação de todos os interessados e, em particular, para 

a promoção da economia global, ótima, levando, na devida conta, condições funcionais e 

requisitos de segurança. 

De acordo com a ABNT, os objetivos da normalização são: 

• Economia – proporcionar a redução da crescente variedade de produtos e 

procedimentos; 

• Comunicação – proporcionar meios mais eficientes na troca de informação entre o 

fabricante e o cliente, melhorando a confiabilidade das relações comerciais e de 

serviços; 

• Segurança – proteger a vida humana e a saúde; 

• Proteção do Consumidor – prover a sociedade de meios eficazes para aferir a 

qualidade dos produtos; 

• Eliminação de Barreiras Técnicas e Comerciais – Evitar a existência de 

regulamentos conflitantes sobre produtos e serviços em diferentes países, 

facilitando, assim, o intercâmbio comercial. 
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E os benefícios, segundo essa mesma associação, podem ser: 

• Qualitativos, permitindo: utilizar adequadamente os recursos (equipamentos, 

materiais e mão-de-obra); uniformizar a produção; facilitar o treinamento da mão-

de-obra, melhorando seu nível técnico; registrar o conhecimento tecnológico e 

facilitar a contratação ou venda de tecnologia; 

• Quantitativos, permitindo: reduzir o consumo de materiais; reduzir o desperdício; 

padronizar componentes; padronizar equipamentos; reduzir a variedade de 

produtos; fornecer procedimentos para cálculos e projetos; aumentar a 

produtividade; melhorar a qualidade e controlar processos. 

Ainda de acordo com a ABNT, a normalização é um ótimo argumento para vendas ao 

mercado internacional e para regular a importação de produtos que não estejam em 

conformidade com as normas do país importador. 

Apesar dos benefícios, Dantas Filho (1995) apud Lordêlo (2004) menciona que a 

normalização apresenta o perigo de se encontrar freqüentemente defasada em relação à 

evolução tecnológica, derivando um problema de escolha para a empresa entre inovação e 

normalização. A solução para este problema é adaptar permanentemente o conteúdo das 

normas ao estado mais recente da tecnologia consolidada. Supõe-se que sua elaboração seja 

suficientemente rápida a fim de diminuir o tempo que separa a execução de uma inovação da 

revisão ou criação da norma correspondente. Isto implica igualmente uma política sistemática, 

de adaptação das normas à evolução da tecnologia. 

É importante destacar que há uma diferença entre normalização e normatização. De 

acordo com Ambrozevicz (2003) apud Lordêlo (2004), normatização é um padrão criado pela 

organização para o seu próprio uso. A organização se normatiza a partir de procedimentos 

criados por ela mesma. Estar normalizado significa utilizar normas estabelecidas por uma 

entidade externa. 

2.1.2.1 Um Pouco da História da Normalização e o Surgimento da ISO 

Segundo Kardec et al. (2002), a normalização acompanha o ser humano desde a 

formação das primeiras comunidades até os dias atuais, definindo padrões de entendimento 

comum, como a linguagem, os símbolos fonéticos, a divisão do tempo, os pesos e as medidas, 

o dinheiro e as leis. A partir do desenvolvimento destas comunidades e da necessidade do 

aumento de produção, tornou-se inevitável expandir tais padrões de entendimento e 

regulamentá-los. 
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Esses mesmos autores comentam que, sendo assim, as primeiras normas a serem 

formalizadas foram as referentes a medidas, devido à necessidade de avaliar dimensões e 

distâncias.  

A “Idade Moderna da Normalização” nasceu com a Revolução Francesa, quando a 

Assembléia Constituinte determinou que a Academia Francesa de Ciências estabelecesse o 

sistema métrico de medidas. A Revolução Industrial também teve seu papel relevante, pois 

marcou o declínio do trabalho artesanal e o aumento da especialização e da padronização, de 

modo a favorecer a produção seriada em massa. Nesta época, a normalização já era 

reconhecida como uma das promotoras do avanço industrial, ao garantir a intercambialidade 

não só dentro de uma mesma fábrica, como também entre uma fábrica e outra, o que resultou 

num grande progresso no estabelecimento de normas em nível nacional (Ibidem). 

O desenrolar natural deste processo começava a caminhar para uma internacionalização 

de alguns dos mecanismos de normalização, quando sobreveio a Primeira Guerra Mundial, 

paralisando os esforços neste sentido. Após a conflagração, a atenção voltou a se concentrar 

nos benefícios que poderiam ser trazidos pela normalização em âmbito nacional e 

internacional (Ibidem). 

Segundo Dantas Filho (1995) apud Lordêlo (2004), a Grã-Bretanha foi o primeiro país 

que sentiu a necessidade de normas nacionais, fundando, assim, em 1901, o Engineering 

Standards Committee, precursor do atual BSI. Em 1906, fundou-se a IEC. De acordo com 

ABNT, a IEC é uma federação mundial, integrada por Organismos Nacionais de 

Normalização, contando com um representante por país, atuando especificamente na 

normalização internacional no campo da eletricidade. É uma organização não governamental, 

sem fins lucrativos e teve o Brasil como um dos primeiros membros não europeus a associar-

se. 

Em 1908, depois da formação de quatorze comitês nacionais, a IEC reuniu o seu 

conselho pela primeira vez, aprovando o primeiro estatuto, que permaneceu praticamente 

inalterado até o ano de 1949. Em 1917 foi fundada a DIN, na Alemanha, e a AFNOR foi 

criada, na França, em 1918 (DANTAS FILHO, 1995 apud LORDÊLO, 2004).  

Os abalos provocados pela Primeira Guerra e o reconhecimento da importância de uma 

colaboração mais ampla entre os povos nas atividades econômicas, políticas e humanas 

conduziram, em 1926, à criação da ISA (International Federation of the National 

Standardizing Associations), após a fundação de uma série de associações nacionais (Ibidem).  
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Em 1940, foi fundada a ABNT. Essa associação é, de acordo com o ABNT/CB-25 

(Comitê Brasileiro da Qualidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas), uma entidade 

privada, sem fins lucrativos e é o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil. 

Reconhecida como Fórum Nacional de Normalização, tem, entre outros, os seguintes 

objetivos: 

• Elaborar normas técnicas e fomentar seu uso nos campos científico, técnico, 

industrial, comercial, agrícola, de serviços e outros correlatos, além de mantê-las 

atualizadas; 

• Incentivar e promover a participação das comunidades técnicas na pesquisa, no 

desenvolvimento e na difusão da normalização do país; 

• Representar o Brasil nas entidades internacionais de normalização técnica, 

especialmente na ISO e IEC. 

Em 1942 dissolveu-se a ISA, não resistindo à pressão dos acontecimentos políticos e do 

início das hostilidades que se sucederam após a sua fundação. Em 1944, a ONU (Organização 

das Nações Unidas) promoveu a fundação do Comitê de Coordenação de Normalização, que 

era composto das organizações nacionais de dezoito países aliados. Em 14 de outubro de 

1946, delegados provenientes de 25 países, dentre eles o Brasil, reuniram-se para discutir a 

criação de uma organização internacional, que tivesse como propósito facilitar a coordenação 

internacional e harmonização de normas industriais, que terminou levando à criação da ISO. 

A data deste encontro marcou o Dia Internacional da Normalização. Os estatutos e os 

regulamentos para as atividades da ISO foram aprovados na assembléia geral, realizada em 

Londres, no dia 24 de outubro de 1946. Porém, a data oficial da fundação da ISO é de 23 de 

fevereiro de 1947, quando foi ratificado o regimento e tiveram início os trabalhos. Esta data 

também marca a aproximação da ISO e da IEC, a qual, mesmo mantendo sua autonomia 

administrativa e financeira, é considerada como sendo o Departamento Eletrotécnico da ISO 

(DANTAS FILHO, 1995 apud LORDÊLO, 2004). 

Segundo a ABNT, essa associação é membro fundador da ISO e é a única e exclusiva 

representante, no Brasil, da ISO e IEC. 

Inúmeros são os autores que trazem definição para ISO.  

De acordo com Miguel (2001:90), “a ISO foi criada em 23 de Fevereiro de 1947 por 25 

países fundadores, dentre eles o Brasil. É responsável pela elaboração de normas técnicas em 

todos os segmentos industriais, excluindo o eletroeletrônico”. 
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A ISO é uma federação mundial de organismos de normas nacionais (MCCOMBS & 

HOSSEINI, 1999). Segundo o ABNT/CB-25, ela é constituída por, aproximadamente, 148 

países e sua missão é promover o desenvolvimento da normalização e atividades correlatas no 

mundo, com vistas a facilitar as trocas internacionais de bens e serviços e desenvolver a 

cooperação nos campos da atividade intelectual, científica, tecnológica e econômica. O 

trabalho técnico da ISO consiste na elaboração de acordos internacionais, através de processo 

consensual, para aplicação voluntária. Tais acordos são publicados como Normas 

Internacionais. Até o presente momento, a ISO elaborou um número superior a dez mil 

normas e, conciliando os interesses de produtores, consumidores, governo e comunidade 

científica, elabora, publica e difunde normas internacionais relativas a todos os domínios de 

atividades, exceto no campo das telecomunicações e elétrico-eletrônico, o qual é de 

responsabilidade da IEC.  

O trabalho técnico da ISO é conduzido por diversos TCs (Technical Committees) 

(OLIVEIRA et al., 2004). Segundo o ABNT/CB-25, o comitê responsável pela elaboração e 

manutenção das normas da família ISO 9000 é o ISO/TC 176 (Quality Management and 

Quality Assurance), cujo objetivo é a normalização no campo da Gestão da Qualidade e da 

Garantia da Qualidade, envolvendo sistemas de gestão da qualidade e as tecnologias genéricas 

de suporte. Há 95 países membros que participam do ISO/TC 176, dentre os quais, o Brasil. 

Similarmente à ISO, o trabalho técnico da ABNT é conduzido por diversos comitês 

técnicos, e o responsável pelas normas da série NBR ISO 9000 é o ABNT/CB-25. Ele foi 

criado no último trimestre de 1991 e começou a operar em fevereiro de 1992, com o objetivo 

de estabelecer uma infra-estrutura de normalização de sistemas de gestão da qualidade para o 

Brasil (ABNT/CB-25, 2005).  

Segundo Alves (2001), esse comitê foi criado com a finalidade de difundir as normas da 

série ISO 9000 no Brasil e acompanhar a sua evolução. Ele é o representante oficial da ABNT 

junto ao ISO/TC 176 e produz normas e guias brasileiros relativos à qualidade, equivalentes 

aos emitidos pela ISO. 

2.1.3 Sistema de Gestão da Qualidade 

Segundo Oliveira et al. (2004:15), “sistema é um conjunto de partes que interagem e se 

interdependem, formando um todo único com objetivos e propósitos em comum, efetuando 

sinergicamente determinada função. É composto por outros sistemas menores, denominados 

subsistemas, que estão seqüencialmente dependentes uns dos outros, como se fossem elos de 
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uma corrente. O desempenho de cada uma dessas partes define o sucesso do sistema maior e, 

se um deles falhar, compromete-se o desempenho de todos eles. Os sistemas são compostos 

pelos seguintes elementos: entradas (inputs), processamento, saídas (outputs) e 

retroalimentação”. 

De acordo com a NBR ISO 9000 (2000:8), “sistema é um conjunto de elementos inter-

relacionados ou interativos”. 

Souza et al. (1995:75) definem sistema como um “conjunto de elementos 

dinamicamente relacionados entre si, formando uma atividade que opera sobre entradas e, 

após processamento, transforma-as em saídas, visando sempre a atingir um objetivo”.  

Para Dornelles (2000:27), “um sistema é considerado como todo arranjo ou combinação 

de elementos, possuindo as seguintes características: formarem uma unidade, terem um 

relacionamento funcional e terem uma meta comum”. 

Conforme a NBR ISO 9000 (2000:8), “um sistema de gestão é um sistema para 

estabelecer política e objetivos e para atingir estes objetivos”. 

Para Mello et al. (2002), um sistema de gestão refere-se a tudo o que a organização faz 

para gerenciar seus processos ou atividades. Em pequenas organizações, é muito provável que 

não haja um sistema, mas apenas uma forma de fazer as coisas, e essa forma, na maioria das 

vezes, não está documentada, mas na cabeça do proprietário ou do gerente. Quanto maior a 

organização e quanto mais pessoas estiverem envolvidas, maior a possibilidade de existirem 

alguns procedimentos, instruções, formulários ou registros documentados. Estes últimos 

contribuem para assegurar que qualquer pessoa dentro da organização não esteja apenas 

fazendo seu trabalho do seu jeito e que exista um mínimo de ordem na forma como a 

organização conduz seus negócios, de modo que tempo, dinheiro e outros recursos sejam 

utilizados eficientemente. Para ser realmente eficiente e eficaz, a organização pode gerenciar 

a sua maneira de fazer as coisas de forma sistêmica. Isso garantirá que nada importante seja 

esquecido e que todos estejam conscientes sobre quem é responsável para fazer o que, 

quando, como, porque e onde. 

Esses últimos autores ainda colocam que as normas de sistema de gestão fornecem à 

organização um modelo a ser seguido para preparar e operar o seu sistema de gestão da 

qualidade, e as que têm sido mais comumente usadas como base para essa preparação são as 

da série ISO 9000. 
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Na NBR ISO 9000 (2000:8), o termo gestão da qualidade é definido como sendo 

“atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito à 

qualidade”. 

Souza (1997:42) define gestão da qualidade como “todas as atividades de função 

gerencial que determinam a política da qualidade, os objetivos e as responsabilidades e os 

implementam por meios como planejamento da qualidade, controle da qualidade, garantia da 

qualidade e melhoria da qualidade dentro do sistema da qualidade”. 

De acordo com a NBR ISO 9000 (2000:8), um sistema de gestão da qualidade pode ser 

definido como “um sistema de gestão para dirigir e controlar uma organização no que diz 

respeito à qualidade”. 

Para Moura (2003), a informalidade normalmente é muito grande nas empresas. As 

atividades são executadas de um modo bastante pessoal, e o conhecimento de como fazer 

representa uma forma de poder e segurança das pessoas. É fundamental para a gestão das 

empresas que os procedimentos ou os melhores modos de como executar as atividades sejam 

estabelecidos e documentados. O objetivo não é gerar papel ou normas rígidas, mas definir 

como os processos são organizados para se obter o uso otimizado de recursos, de um modo 

claro e transparente. A definição de procedimentos de uma maneira simples, de fácil 

manuseio e entendimento por todos possibilita à empresa o domínio tecnológico de seus 

processos. Como executar as atividades passa a ser uma propriedade da organização e não das 

pessoas que nela atuam. Permite que os processos sejam executados, independentemente da 

presença ou não das pessoas responsáveis, uma vez que os mesmos têm procedimentos 

documentados, e as pessoas sabem executá-los, pois receberam um treinamento com base 

neles. O Sistema de Gestão da Qualidade representa, então, um modo organizado para 

documentar como as ações são praticadas na empresa, sendo uma entrada ou orientação à 

execução das atividades dos processos.  

Ainda conforme esse mesmo autor, o SGQ representa um modelo de organização da 

empresa composto por um conjunto de atividades de apoio ao seu gerenciamento. Ele não se 

preocupa apenas com a estrutura organizacional do negócio, que define as responsabilidades 

das pessoas, mas também estabelece os mecanismos para o gerenciamento dos processos, 

definindo o que fazer para que os resultados sejam obtidos. O seu objetivo principal é garantir 

que os produtos sejam produzidos de acordo com os requisitos especificados, ou seja, que 

satisfaçam as necessidades dos clientes. 
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2.1.3.1 A Implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade com Base na Série ISO 9000 

Conforme Oliveira et al. (2004), pode-se imaginar que o desejo de implantar um sistema 

de gestão da qualidade parta voluntariamente da direção da empresa que pretenda, com essa 

atitude, aprimorar o seu processo produtivo e aumentar a sua lucratividade. Mas esse nem 

sempre é o caso. Podem ser identificadas, pelo menos, quatro principais razões que levam 

uma empresa a implantar um sistema de gestão da qualidade fundamentado nas normas da 

série ISO 9000: 

• Conscientização real da alta direção: a mais eficaz entre todas; 

• Razões contratuais no fornecimento de produtos/serviços: para outros países, para 

órgãos/empresas governamentais e também para um número cada vez maior de 

empresas de iniciativa privada. É evidentemente menos eficaz que a anterior, o 

tempo para a maturação é maior, mas normalmente se alcança a conscientização. 

• Competitividade: embora não tão eficaz quanto a primeira, consegue-se, de um 

modo geral, e com grande esforço, chegar à conscientização da alta direção e, 

portanto, conquistar a implementação do sistema. 

•  Modismo: a menos eficaz de todas, normalmente não se chega à conscientização 

da alta direção e, então, o processo é geralmente abandonado no meio do caminho. 

O SEBRAE (1997) apud Lordêlo (2004) menciona que muitas empresas, 

principalmente as construtoras e incorporadoras, estão implantando sistemas de gestão da 

qualidade para atingir os seguintes objetivos: melhoria do desempenho, coordenação e 

produtividade; maior ênfase nos objetivos do negócio e expectativas dos clientes; atendimento 

e manutenção da qualidade do produto para atender às necessidades explícitas e implícitas do 

cliente; evidência da capacidade da organização junto aos clientes e potenciais clientes; 

abertura de novas oportunidades de mercado ou manutenção da participação no mercado; 

certificação e oportunidade para competir em bases iguais com grandes organizações. 

Segundo Curkovic & Pagell (1999), as empresas que estão dispostas a investir tempo e 

energia para fazer corretamente o processo da implantação do SGQ com base na ISO 9000 

podem e, de fato, ganham benefícios significantes. No entanto, aquelas empresas que 

enxergam a certificação como meramente um jogo que precisam ganhar ou apenas para 

manter negócios não colherão benefícios adicionais e, certamente, perderão uma oportunidade 

de melhorar sua posição competitiva. 

Uma vez expressado o desejo de se adotar um sistema de gestão da qualidade 

fundamentado nas normas da série ISO 9000, a empresa seguirá, de acordo com o SENAI/PE, 
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uma série de passos, os quais estão descritos na tabela a seguir e serão comentados logo em 

seguida. 

Tabela 2.1 – Etapas de Implantação do SGQ Baseado nas Normas da Série ISO 9000 

Etapa Descrição 

01 • Seminário de Sensibilização – “Divulgação do Processo de Implantação”; 
• Definir a equipe de trabalho; 

02 • Capacitar a equipe na interpretação e aplicação da ISO 9001:2000, através de 
treinamento; 

03 • Definir o escopo da certificação; 
• Definir a Política da Qualidade e seus desdobramentos; 

04 • Mapear e interagir os processos; 

05 • Estruturar a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade; 

06 • Formar Auditores Internos da Qualidade, através de treinamento; 

07 • Realizar auditoria interna da qualidade; 

08 • Realizar análise crítica do sistema; 

09 • Pré-auditoria de certificação; 

10 • Realizar análise crítica do sistema; 

11 • Auditoria de Certificação; 

12 • Realizar análise crítica do sistema. 

Fonte: Adaptado de Proposta de Consultoria do SENAI/ PE (2005) 

As duas primeiras etapas são de grande importância, pois é nelas que tem início a 

promoção do envolvimento e engajamento de todos os colaboradores. 

A ISO (2001) define escopo como alcance, extensão ou raio de ação, propósito 

principal, intenção, ou seja, o escopo do sistema de gestão da qualidade define a abrangência 

desse sistema, isto é, quais serão os processos cobertos por ele. 

Quanto à política da qualidade, a NBR ISO 9000 (2000:8) a define como “intenções e 

diretrizes globais de uma organização relativas à qualidade e formalmente expressas pela Alta 

Direção”.  
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Já processo, essa norma (2000:10) define como “conjunto de atividades inter-

relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas)”. 

Segundo Mello et al (2002), para mapear as principais atividades constituintes de um 

processo, deve-se elaborar um fluxograma, que, conforme Souza et al. (1995), é uma 

representação gráfica de todos os passos que integram um determinado processo, sob forma 

seqüencial e de modo analítico. Tal ferramenta caracteriza as operações e os agentes 
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executores do processo, e o ponto de partida da sua elaboração é o levantamento da rotina do 

mesmo, identificando-se entradas e seus fornecedores, padrões de entrada, operações, órgãos 

e pessoas responsáveis, saídas e seus clientes e padrões de saída. Esses mesmos autores ainda 

ressaltam que um fluxograma pode ser aplicado para a identificação tanto do processo global 

de uma empresa, como de processos específicos, como, por exemplo, os processos de contas a 

pagar, recebimento de material em obra, operações para a execução de alvenaria, entre outros. 

Mello et al. (2002) salientam que, para a elaboração de fluxogramas, são utilizados alguns 

símbolos, os quais representam cada etapa e cada atividade, tais como os mostrados na tabela 

a seguir: 

Tabela 2.2 – Símbologia Usada na Elaboração de Fluxogramas 

Nº Símbolo Significado 

1  Identifica o início e o fim do processo. 

2  Identifica cada atividade (ação) do processo. 

3  Identifica uma decisão. 

4  Identifica um documento ou registro gerado ou usado na 
ação. 

5  Identifica uma conexão. 

6  Identifica o arquivamento ou o armazenamento de um 
material, documento ou registro. 

7  Indica o sentido do fluxo do processo. 

Fonte: Mello et al. (2002) 

Em se tratando da documentação do sistema de gestão da qualidade, esta deve incluir, 

conforme a NBR ISO 9001:2000, declarações documentadas da política e dos objetivos da 

qualidade, manual da qualidade, procedimentos documentados e registros requeridos pela 

norma e outros documentos julgados necessários pela organização para o planejamento, 

operação e controle eficazes de seus processos. Segundo a NBR ISO 9000 (2000:8-13), 

“objetivo da qualidade é aquilo que é buscado ou almejado, no que diz respeito à qualidade”; 

“o manual da qualidade é o documento que especifica o sistema de gestão da qualidade de 

uma organização”; os procedimentos, que podem ser documentados ou não, são “a forma 

especificada de executar uma atividade ou um processo” e “registro é o documento que 
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apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas”. Segundo 

Oliveira et al (2004), essa etapa da estruturação e elaboração da documentação do SGQ é, 

geralmente, a mais demorada do processo de implantação do sistema e é importante que os 

procedimentos sejam desenvolvidos em conjunto com as pessoas que deverão segui-los. 

Quanto à formação de auditores internos, Mello et al. (2002) comentam que a 

organização deve selecionar os colaboradores que serão capacitados para a execução das 

auditorias internas e, usualmente, essa capacitação é feita através de um curso com carga 

horária mínima de 16 horas; além disso, os selecionados devem conhecer bem a norma ISO 

9001 e, preferencialmente, possuir o ensino médio completo. 

A auditoria da qualidade, para Mccombs & Hosseini (1999), simplesmente tenta revisar 

o sistema de qualidade implementado na organização e atestar a sua conformidade com os 

padrões das normas ISO 9000. De acordo com a NBR ISO 19011 (2002:2), auditoria é um 

“processo sistemático, documentado e independente para obter evidências de auditoria e 

avaliá-las objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios da auditoria são 

atendidos”. Evidência de auditoria, segundo essa mesma norma (2002:3), são “registros, 

apresentação de fatos ou outras informações, pertinentes aos critérios de auditoria e 

verificáveis”. E critérios de auditoria, são definidos na NBR ISO 9000 (2000:14) como 

“conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos usados como uma referência”. Nessa 

última norma, ainda é citado que, quando as auditorias são conduzidas pela própria 

organização (os auditores internos), ou em seu nome, para propósitos internos, podendo 

formar a base para uma autodeclaração de conformidade da organização, trata-se de auditorias 

internas, as quais algumas vezes são chamadas de auditorias de primeira parte.  

A análise crítica é definida na NBR ISO 9000 (2000:14) como sendo a “atividade 

realizada para determinar a pertinência, a adequação e eficácia do que está sendo examinado, 

para alcançar os objetivos estabelecidos”.  

A pré-auditoria de certificação, segundo Dornelles (2000), é um ensaio para a futura 

auditoria de certificação, a qual é realizada em data previamente acordada com o OCC 

(Organismo Certificador Credenciado) contratado pela empresa. Trata-se, portanto, de uma 

auditoria opcional, porém altamente recomendável, tendo em vista que fornece à Alta Direção 

uma visão independente (terceira parte) das condições do SGQ da empresa. O relatório da 

pré-auditoria reportará, então, as não-conformidades detectadas no sistema. 

Quanto a OCC, Oliveira et al. (2004) comentam que se trata de uma organização 

independente da empresa, que avaliará se o seu sistema de gestão da qualidade está de acordo 
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com as normas ISO 9000. Como exemplo de órgãos certificadores, tem-se a FCAV (Fundação 

Carlos Alberto Vanzolini) e o BVQI (Bureau Veritas Quality International). 

Finalmente, a auditoria de certificação, de acordo com Dornelles (2000), é previamente 

programada e planejada pelo OCC e executada desdobrando-se em: 

• Reunião de abertura - Deve ter a presença da Alta Direção e gerentes das várias 

áreas da empresa e objetiva apresentar a equipe de auditores, os objetivos, escopo e 

plano da auditoria, bem como esclarecer os possíveis resultados da auditoria de 

certificação e responder dúvidas sobre a mesma. Segundo a NBR ISO 19011 

(2002:4), plano de auditoria é a “descrição das atividades e arranjos para uma 

auditoria”; 

• Execução da auditoria – É feita de acordo com uma lista de verificação previamente 

elaborada pela equipe de auditores do OCC, com base na NBR ISO 9001 (2000) e 

na documentação da empresa. Visa a verificar se o SGQ está implementado em 

conformidade com os requisitos da norma, o manual da qualidade, os 

procedimentos e as instruções definidas na empresa; 

• Reunião de encerramento – Com a presença da Alta Direção e do Representante da 

Direção, a equipe de auditores apresenta as não-conformidades identificadas, 

registradas no relatório de não-conformidades, parte integrante do relatório de 

auditoria e a decisão de recomendar a concessão ou não da certificação. Os 

resultados podem ser, portanto: o SGQ da empresa está em conformidade com a 

NBR ISO 9001 (2000) (recomendação imediata da certificação); o SGQ possui 

não-conformidades não-críticas (é concedido um prazo para a correção dessas não-

conformidades, como um condicionante para a certificação) e o SGQ possui não-

conformidades críticas (não-concessão da certificação). Segundo a NBR ISO 9000 

(2000:11), não-conformidade é o “não atendimento a um requisito”. 

Direcionando o foco à importância da implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade, 

Alves (2001) comenta que ela interfere objetiva e diretamente no desempenho da empresa e 

em sua competitividade no mercado. Sendo assim, não pode mais ser vista apenas como 

forma de marketing ou acúmulo de documentação desnecessária, mas como melhorias 

concretas para a organização com retorno visível do investimento aplicado na sua implantação 

e manutenção. 

Picchi (1993) apud Lordêlo (2004) afirma que, na construção de edifícios, por ela ser 

uma atividade de grande complexidade, onde estão envolvidos diversos agentes 
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intervenientes, os sistemas de gestão da qualidade são instrumentos que facilitam a 

cooperação, coordenação, visão de conjunto, integração de setores, etc. E esses fatores são 

fundamentais, não apenas internamente à empresa, mas, também, entre esta e os demais 

intervenientes. 

Diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que implantar sistemas de gestão da 

qualidade com base nas normas da série ISO 9000 é fundamental para qualquer empresa que 

pretenda promover a sua melhoria contínua e, assim, tornar-se preparada para o mercado 

competitivo. 

Entretanto, não se pode deixar de lembrar que, consoante Curkovic e Pagell (1999), a 

série ISO 9000 somente garante que o sistema da qualidade existe, mas não pode garantir sua 

funcionalidade. O sucesso de qualquer SGQ, segundo Lordêlo (2004), é dependente do total 

envolvimento dos setores, que devem assumir suas responsabilidades e trabalhar 

coordenadamente em busca de um objetivo comum. 

Esse mesmo autor ainda ressalta que para se atingir o objetivo maior da gestão da 

qualidade, que é a melhoria dos sistemas e processos, em busca da melhoria contínua da 

qualidade, é necessário o real comprometimento de todos os níveis da organização e, em 

particular da Alta Direção, sendo esta uma condição fundamental. 

2.2 Normas da Série ISO 9000: Um Pouco de História 

 A ISO 9000 não é uma norma internacional da qualidade revolucionária. Ela é 

evolucionária, ou seja, evoluiu a partir de normas de qualidade existentes e amplamente 

usadas (HUTCHINS, 1994). 

De acordo com Kock et al. (1999), as normas da série ISO 9000 são o resultado da 

evolução de normas que foram instituídas originalmente para questões militares, tais como 

segurança em instalações nucleares e confiabilidade de artefatos bélicos. São normas de 

natureza sistêmica, bem diferentes de normas anteriores, que tratavam de questões 

localizadas. 

Andrade & Xavier (1996) apud Paula (2004) comentam que, nos anos pós Segunda 

Guerra Mundial, a situação da indústria bélica na Europa e nos Estados Unidos da América 

era precária, em virtude da produção atribuir prioridade à quantidade, o que deteriorou 

profundamente a qualidade dos armamentos e serviços, comprometendo a segurança e 

integridade do seu próprio pessoal, face à falta de confiabilidade dos fornecedores. 
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Diante desse quadro, Miguel (2001) comenta que começou a haver uma pressão 

constante das forças armadas americanas, no sentido de aumentar a garantia da qualidade dos 

seus fornecedores e, segundo Kock et al (1999), em abril de 1959, o Departamento de Defesa 

(DOD) dos EUA passou a exigir que as empresas fornecedoras de materiais e serviços para o 

exército americano possuíssem programas instituídos de Qualidade com base na MIL- STD 

Q-9858 – Quality Program Requirements. Esta norma foi o ponto de partida para todas as 

normas subseqüentes. 

Seguindo a busca pelo desenvolvimento de padrões da qualidade, criaram-se as Normas 

AQAP (Allied Quality Assurance Publication), em 1970, as quais foram utilizadas pela 

OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Com base nos benefícios obtidos com 

as Normas da AQAP, o Ministério da Defesa da Inglaterra e seus fornecedores observaram 

que a necessidade da aplicação de padrões para Sistema da Qualidade não se restringia apenas 

a armamentos e demais materiais bélicos. Era necessário, também, abranger as demais 

indústrias fabricantes de bens de consumo e bens de capital (PAULA, 2004). E essas 

indústrias seguiram, de fato, o exemplo das forças armadas. 

O problema configurou-se nas ações de indústrias de diversos países, que passaram a 

desenvolver suas próprias normas, desencadeando uma proliferação das mesmas nos setores 

militares e, posteriormente, em outros setores, como por exemplo, na indústria de petróleo, 

aeroespacial e, notadamente, na indústria automotiva.  

Com o fenômeno da globalização, as empresas viram-se na contingência de ter que 

atender a variadas normas para diferentes países, as quais eram, algumas vezes, conflitantes e 

geralmente confusas (ARNOLD, 1994). 

Então, numa tentativa de reduzir a proliferação de normas diferentes de sistemas da 

qualidade, o BSI iniciou, na década de 70, estudos para o desenvolvimento e elaboração de 

normas técnicas para a qualidade, que resultaram na publicação, em 1979, da BS 5750, Parte 

1,2 e 3, a primeira norma para gerenciamento de sistemas da qualidade (MIGUEL, 2001). 

Nesse mesmo ano, nasceu o grupo ISO/TC 176, com a finalidade de elaborar normas 

sobre qualidade, procurando uniformizar conceitos, padronizar modelos para garantia da 

qualidade e fornecer diretrizes para implantação da gestão da qualidade nas organizações 

(PAULA, 2004). 

Em 1980, devido à pressão internacional, o ISO/TC 176 iniciou a elaboração de uma 

norma sobre gestão da qualidade, usando a BS 5750 como base para discussão nos comitês, 

que resultou na publicação, em 1987, das normas da série ISO 9000. Depois da publicação da 
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série ISO 9000, o BSI revisou a BS 5750, tornando-as idênticas. A nova versão foi publicada 

em Junho de 1987 (MIGUEL, 2001). 

No Brasil, as normas ISO foram adotadas pela ABNT, as quais foram traduzidas, em 

1987, por um grupo de trabalho da própria ABNT, a CENI (Comissão de Estudos Não-

Integrada), especialmente criada para tal, e publicadas a partir de 1990, com a designação de 

norma brasileira – NBR ISO 9000 (DORNELLES, 2000).  

2.3 O Impacto das Normas da Série ISO 9000 no Mundo 

De acordo com Curkovic & Pagell (1999), as normas da série ISO 9000, em suas 

primeiras versões, foram cercadas por controvérsias e críticas. Como exemplos de críticas, 

eles citaram que uma empresa certificada ainda poderia ter processos e produtos de qualidade 

inferior, porque a certificação não diz à mesma como conceber produtos mais eficientes e 

confiáveis, uma vez que não trata de especificações de produtos, e nem a certificação requer 

que as empresas demonstrem que os seus clientes estão satisfeitos. Adicionalmente, o seu 

foco na documentação leva alguns gerentes a verem a ISO 9000 como nada mais do que um 

processo de acúmulo de papel para burocratas aprovarem. Esses mesmos autores ainda 

mencionaram o seu foco limitado na melhoria contínua e o elevado custo da certificação. 

Sobre essa última crítica, eles comentaram que até os mais ardentes torcedores da ISO 9000 

acusaram seus padrões de serem caros demais e consumirem muito tempo para serem 

implantados.  

Entretanto, mesmo diante do contexto figurado, Arnold (1994) menciona que essas 

normas se tornaram as mais amplamente reconhecidas e aceitas mundialmente.  

Segundo Bueno (s.d.), o sucesso dessas normas resultou, fundamentalmente, de dois 

fatores. Em primeiro lugar, o movimento de globalização da economia, que levou à 

constituição de produtos mundiais, tanto no que se refere à utilização de componentes 

oriundos dos mais variados rincões, como quanto ao uso dos mesmos. Portanto, tornou-se 

extremamente importante a existência de uma marca que permitisse reconhecer que o 

fornecedor tem o seu processo de produção minimamente controlado. Como segundo fator 

contributivo, a qualidade de avaliações feitas por computadores em seus fornecedores, 

utilizando-se de especificações diversas e em lugares cada vez mais distantes tornou-se muito 

onerosa. Assim, mostrou-se altamente conveniente uma norma reconhecida mundialmente, 

que permitisse a avaliação dos fornecedores por entidades independentes da relação 

contratual. 
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Para Oliveira (1994), o grande indutor da consolidação dessas normas, em nível 

mundial, foi o fato da Comunidade Econômica Européia, com o objetivo de proteger suas 

indústrias contra a concorrência desleal de produtos de qualidade duvidosa, ter estabelecido 

que, a partir de 1993, só compraria produtos de empresas que possuíssem Sistemas de 

Qualidade implantados com base nas normas da série ISO 9000, e a comprovação dessa 

característica seria feita através do mecanismo de certificação. Alguns órgãos governamentais 

e privados foram credenciados pelos países da Comunidade Econômica Européia para 

realizarem auditorias nas empresas com Sistemas de Qualidade implantados e fornecerem 

certificado para aquelas que obtivessem bons resultados nessa avaliação. Desencadeou-se, 

assim, uma corrida mundial em busca dessa certificação, uma vez que ninguém gostaria de 

ficar de fora de um mercado que contava com, aproximadamente, 350 milhões de 

consumidores e que importava anualmente em torno de 900 bilhões de dólares, o dobro das 

importações norte-americanas. 

Nesse contexto, engajou-se, também, o Brasil. Segundo Paula (2004), desde o primeiro 

momento da publicação da série NBR ISO 9000, em 1990, houve, por parte das empresas 

brasileiras, inclusive das grandes multinacionais, muito interesse e curiosidade, porém poucos 

possuíam informações confiáveis sobre essa série de normas recém-lançada. 

No entanto, rapidamente, elas alcançaram um destaque muito grande, em virtude da 

confluência de alguns fatores. No âmbito internacional, houve as exigências da Comunidade 

Econômica Européia já citadas anteriormente e, em nível nacional, foi criado, em 1991, o 

PBQP (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) (PAULA, 2004).  

Este programa, de acordo com o Ministério das Cidades (2005), tinha o propósito de 

propagar os novos conceitos de qualidade, gestão e organização da produção, que estavam 

revolucionando a economia mundial e eram indispensáveis à modernização e competitividade 

das empresas brasileiras. Segundo Paula (2004), ele articulava as diversas empresas estatais e 

governamentais, tais como Petrobrás, empresas dos sistemas Eletrobrás e Telebrás, entre 

outras, para, utilizando o seu poder de compra, promover a decolagem do desempenho dos 

fornecedores, através da exigência de sistemas de garantia da qualidade conforme as normas 

da série NBR ISO 9000. 

Assim, pressionadas pelos mercados interno e externo, muitas empresas brasileiras 

buscaram a sua certificação e, dessa forma, o Brasil passou a ter maior visibilidade no cenário 

internacional da qualidade (PAULA, 2004). 
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Em se tratando das empresas de construção civil do país, em particular as de pequeno e 

médio portes, tem-se que os grandes indutores da sua busca pela implantação de SGQ’s com 

base nas normas da série NBR ISO 9000 foram o PBQP e o lançamento do programa 

promovido pelo estado de São Paulo, através da CDHU (Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano), denominado Programa da Qualidade na Construção Habitacional do 

Estado de São Paulo – QUALIHAB, em 1996 (COSTA, 2001). Neste ano de 1996, o PBQP 

sofreu algumas reformulações, ganhando mais agilidade e abrangência setorial, através da 

descentralização de suas ações e ampliação do número de parcerias, sobretudo com o setor 

privado (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005). Em 1998, segundo Souza (2002), foi criado 

pelo governo federal o PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na 

Construção Habitacional), que é coordenado pela Secretaria Especial de Desenvolvimento 

Urbano da Presidência da República. No ano 2000, seu escopo foi ampliado e passou a 

considerar, além da construção habitacional, todo o conceito de Habitat, abrangendo, também, 

as áreas de saneamento, infra-estrutura e transporte urbano, e o programa foi designado como 

Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade no Habitat. 

De acordo com o último autor, o objetivo geral do PBQP-H é incentivar o esforço 

brasileiro pela melhoria da qualidade e produtividade no setor da construção, de modo a 

aumentar a competitividade de seus bens e serviços e estimular a execução de projetos que 

melhorem a qualidade no setor. Dentre os seus doze projetos, o que tem tido maior relevância 

no setor da construção civil é o SiQ – Construtoras (Sistema de Qualificação de Empresas de 

Serviços e Obras), que tem abrangência nacional.  

Atuando de forma gradual, esse sistema é adaptado à realidade do setor e às 

características regionais e tem como referência o modelo exigido pelas normas da série NBR 

ISO 9000. Ele estabelece quatro níveis progressivos de qualificação (D, C, B e A) e define 

uma lista de vinte e cinco serviços e trinta materiais a serem obrigatoriamente controlados 

como requisitos mínimos (COSTA, 2001). Quanto aos níveis de qualificação, tem-se que o 

nível D é o menos abrangente e o nível A, o mais completo, o qual, de acordo com uma 

consultora de qualidade do SENAI/PE, até Dezembro de 2000 era equivalente à antiga NBR 

ISO 9002:1994 e, a partir desta data, com a transição da versão 1994 para a versão 2000, 

passou a ser equivalente à NBR ISO 9001:2000. 

As empresas construtoras, buscando, então, a qualificação nos níveis do PBQP-H, ao 

atingirem o seu nível A, encontram-se prontas para conquistar a certificação ISO 9000 e, 
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assim, esse programa acelerou o alcance dessas certificações entre as empresas construtoras 

no Brasil. 

2.4 As Normas da Série ISO 9000 

De acordo com o ABNT/CB-25 (2000) apud Mello et al. (2002), as normas da série ISO 

9000 fornecem diretrizes e/ ou requisitos sobre que características devem ser consideradas no 

sistema de gestão de uma empresa, mas não estabelecem como essas características devem ser 

implementadas. Este caráter genérico dá a essas normas uma ampla aplicabilidade. 

Quanto a essa aplicabilidade, Oliveira et al. (2004) comentam que tais normas podem 

ser utilizadas por qualquer tipo de empresa, seja grande ou pequena, de caráter industrial, 

prestadora de serviços ou mesmo uma entidade governamental; Miguel (2001) afirma que elas 

têm caráter genérico e podem ser introduzidas em vários ramos de atividades, tais como 

escolas, postos de gasolina, editoras, empresas de segurança, laboratórios de análises clínicas, 

indústrias de máquinas-ferramenta e indústrias de equipamentos. 

O protocolo da ISO requer que todas as normas sejam revisadas pelo menos a cada 

cinco anos, com vistas a determinar se elas devem ser confirmadas ou aperfeiçoadas (MELLO 

et al.,2002). A normas ISO 9000 foram publicadas em 1987 (a versão brasileira em 1990), 

sofreram uma primeira revisão em 1994, que contemplou poucas alterações em relação à 

primeira versão e, em 2000, passaram por uma estruturação bem mais complexa e importante.  

De acordo com Oliveira (s.d.), o processo de revisão é lento e dividido em uma série de 

etapas, com votações intermediárias pelos membros do TC-176. O primeiro estágio chama-se 

Working Draft (WD); o segundo chama-se Committee Draft (CD) e o último estágio, antes da 

publicação da norma ISO, é o Draft International Standard (DIS).  

Segundo Hutchins (1994), os Committee Drafts são os Projetos do Comitê e os Drafts 

International Standards são Projetos de Normas Internacionais. Ele ainda comenta que o 

processo para desenvolver as normas segue o princípio do consenso e é trabalhoso. As 

discussões envolvem a estruturação de palavras, sentenças, parágrafos, seções e documentos. 

Depois de esboçadas as Normas Internacionais adotadas pelos comitês técnicos, elas são 

divulgadas entre os membros da ISO; se, pelo menos, 75% dos membros da ISO as aprovam 

elas se tornam Normas Internacionais. 
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2.4.1 A Versão 1994 das Normas da Série ISO 9000 

Segundo Arnold (1994), em março de 1993, foram apresentadas aos países-membros da 

ISO, para possível ratificação, as primeiras revisões da norma européia. A minuta da norma 

foi encaminhada como ISO / DIS 9000 até ISO / DIS 9004. Os países-membros a avaliaram e, 

em setembro de 1993, votaram a aceitação do conteúdo das modificações à norma ISO 9000. 

A norma modificada foi publicada no segundo semestre de 1994.  

A versão de 1994, assim como a versão anterior, não trata de especificações de 

produtos, mas são normas sistêmicas, que estabelecem os elementos do sistema de gestão da 

qualidade a serem considerados pelas empresas (PAULA, 2004). 

A série ISO 9000, em sua versão 1994, consiste de cinco normas relacionadas 

numeradas de 9000 até 9004 (KORTE, 1999). Segundo Oliveira et al. (2004), elas podem ser 

divididas em dois grandes grupos: 

1) Normas Diretrizes – Diretrizes para seleção e uso das normas (ISO 9000) e 

diretrizes para implementação de um sistema de gestão da qualidade (ISO 9004); 

2) Normas Contratuais – Normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003. São assim 

chamadas por se tratarem de modelos para contratos entre fornecedor e cliente. 

Elas são sistemas (cada um com requisitos detalhados), segundo os quais a empresa 

pode se candidatar à certificação. 

Serão, agora, caracterizadas cada uma dessas normas: 

ISO 9000: Norma de Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade – Diretrizes 

para Seleção e Uso: De acordo com Arnold (1994), essa norma é um documento consultivo 

e, segundo Kock et al. (1999), ela é para uso do gerenciamento interno e fornece os critérios 

para a seleção da norma mais adequada, em função das características e grau de complexidade 

do processo a ser certificado. Apresenta, também, os conceitos e vocabulário a serem usados 

durante o processo de certificação. Para Korte (1999), ela descreve, em linhas gerais, os 

padrões de garantia e gestão da qualidade, define termos chaves para conceitos fundamentais 

da qualidade e oferece orientação no uso e adaptação da ISO 9001, 9002 e 9003. 

ISO 9004: Gestão da Qualidade e Elementos do Sistema da Qualidade – 

Diretrizes: Também é um documento consultivo. Embora a ISO 9004 seja muito útil, a 

implementação de suas diretrizes não é obrigatória para a sua certificação. Ela oferece 

orientação detalhada para negócios relacionados à gestão da qualidade, em geral, e sobre os 

elementos do sistema da qualidade dentro da séria ISO 9000. Em outras palavras, esta seção 

vai ajudar uma empresa a determinar os objetivos dos elementos das ISO 9001, 9002 e 9003 
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(ARNOLD, 1994). Segundo Korte (1999), ela oferece orientação no desenvolvimento e 

implementação de um sistema de qualidade. Oliveira (1994) ressalta que essa norma é 

utilizada por aquelas empresas que decidem implantar um sistema da qualidade, 

independentemente de ser exigido ou não pelo cliente. São empresas que acreditam nos seus 

benefícios.  

ISO 9001: Sistemas da Qualidade – Modelo para Garantia da Qualidade em 

Projetos, Desenvolvimento, Produção, Instalação e Assistência Técnica: De acordo com a 

NBR ISO 9001 (1994), essa norma é para uso quando a conformidade com requisitos 

especificados tiver que ser garantida pelo fornecedor durante projeto, desenvolvimento, 

produção, instalação e serviços associados. Segundo Korte (1999), ela não define um sistema 

de qualidade particular e também não estabelece requisitos técnicos ou especificações de 

produtos. Ao invés disso, ela contém um simples conjunto de requisitos estruturais que o 

sistema de garantia da qualidade de uma organização deve cumprir para ser certificado. 

ISO 9002: Sistemas da Qualidade – Modelo para a Garantia da Qualidade em 

Produção e Instalação: Esta norma é a mais utilizada na indústria da construção civil 

(ALVES, 2001). Segundo a NBR ISO 9001 (1994), essa norma é para uso quando a 

conformidade com requisitos especificados tiver que ser garantida pelo fornecedor durante a 

produção, instalação e serviços associados. De acordo com Korte (1999), ela trata de questões 

relacionadas à prevenção, detecção e correção de problemas durante produção e instalação. 

ISO 9003: Sistemas da Qualidade – Modelo para Garantia da Qualidade em 

Inspeção e Ensaios Finais: Segundo a NBR ISO 9001 (1994), essa norma é para uso quando 

a conformidade com requisitos especificados tiver que ser garantida pelo fornecedor somente 

em inspeção e ensaios finais. De acordo com Korte (1999), ela trata de questões relacionadas 

à detecção e controle de problemas durante a inspeção final. KOCK et al. (1999) afirmam que 

a maioria das empresas certificadas o são pelas normas ISO 9001 ou ISO 9002, visto que a 

ISO 9003 não apresenta nenhum atrativo para os clientes. É nesse aspecto que a ISO 9003 tem 

pouca aplicação prática. 

2.4.1.1 Estrutura e Requisitos da Versão 1994 da NBR ISO 9001 

A versão 1994 da série de normas ISO 9000 baseia-se em 20 requisitos ou critérios, os 

quais englobam vários aspectos da gestão da qualidade. Apenas a ISO 9001 exige que todos 

os 20 elementos estejam presentes no sistema da qualidade. A ISO 9002 faz uso de 18 desses 

elementos (não fazem parte dessa norma o controle de projeto e a assistência técnica), 

enquanto a ISO 9003 engloba somente 12 elementos (OLIVEIRA et al., 2004).  
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A NBR ISO 9001 (1994), em sua seção 4, descreve os elementos ou requisitos do 

sistema de gestão da qualidade e, na tabela apresentada a seguir, são demonstrados os subitens 

de cada um deles. 

Tabela 2.3 – Requisitos da NBR ISO 9001 (1994) 

4.1 Responsabilidade da Administração 4.1.1 Política da qualidade 
4.1.2 Organização 

4.1.2.1 Responsabilidade e autoridade 
4.1.2.2 Recursos 
4.1.2.3 Representante da Administração 

4.1.3 Análise Crítica pela Administração 
4.2 Sistema da qualidade 4.2.1 Generalidades 

4.2.2 Procedimentos do sistema da qualidade 
4.2.3 Planejamento da qualidade 

4.3 Análise crítica de contrato 4.3.1 Generalidades 
4.3.2 Análise crítica 
4.3.3 Emenda a um contrato 
4.3.4 Registros 

4.4 Controle de projeto 4.4.1 Generalidades 
4.4.2 Planejamento de projeto e de desenvolvimento 
4.4.3 Interfaces técnicas e organizacionais 
4.4.4 Entrada de projeto 
4.4.5 Saída de projeto 
4.4.6 Análise crítica de projeto 
4.4.7 Verificação de projeto 
4.4.8 Validação de projeto 
4.4.9 Alterações de projeto 

4.5 Controle de documentos e de dados 4.5.1 Generalidades 
4.5.2 Aprovação e emissão de documentos e dados 
4.5.3 Alterações em documentos e dados 

4.6 Aquisição 4.6.1 Aquisição  
 
4.6.2 Avaliação de subcontratados 
4.6.3 Dados para aquisição 
4.6.4 Verificação do produto adquirido 

4.6.4.1 Verificação pelo fornecedor nas 
instalações do subcontratado 

4.6.4.2 Verificação pelo cliente do produto 
subcontratado 

4.7 Controle de produto fornecido pelo 
cliente 

 

4.8 Identificação e rastreabilidade do produto  
4.9 Controle de processo  
4.10 Inspeção e ensaios 4.10.1 Generalidades 

4.10.2 Inspeção e ensaios no recebimento 
4.10.3 Inspeção e ensaios durante o processo 
4.10.4 Inspeção e ensaios finais 
4.10.5 Registros de inspeção e ensaios 

Fonte: NBR ISO 9001 (1994) 
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Tabela 2.3 – Requisitos da NBR ISO 9001 (1994) (Continuação) 

4.11 Controle de equipamentos de inspeção, 
medição e ensaios 

4.11.1 Generalidades 
4.11.2 Procedimento de controle 

4.12 Situação de inspeção e ensaios  
4.13 Controle de produto não-conforme 
 

4.13.1 Generalidades 
4.13.2 Análise crítica e disposição de produto não-

conforme 
4.14 Ação corretiva e ação preventiva 4.14.1 Generalidades 

4.14.2 Ação corretiva 
4.14.3 Ação preventiva 

4.15 Manuseio, armazenamento, embalagem, 
preservação e entrega 

4.15.1 Generalidades 
4.15.2 Manuseio 
4.15.3 Armazenamento 
4.15.4 Embalagem 
4.15.5 Preservação 
4.15.6 Entrega 

4.16 Controle de registros da qualidade  
4.17 Auditorias internas da qualidade  
4.18 Treinamento  
4.19 Serviços associados  
4.20 Técnicas estatísticas 4.20.1 Identificação da necessidade 

4.20.2 Procedimentos 
Fonte: NBR ISO 9001 (1994) 

2.4.2 A versão 2000 das Normas da Série ISO 9000 

De acordo com De Cicco (s.d.), durante a revisão da versão 1994, usuários de todas as 

partes do mundo foram ouvidos, através de uma pesquisa conduzida pela própria ISO, e foram 

muito críticos em relação à norma ISO 9001, classificando-a como “pesadona”, “confusa” e 

“com forte viés de manufatura”. 

A partir dessa pesquisa, ficou estabelecido que o conjunto de normas em revisão deveria 

(DORNELLES, 2000): 

• Ter uma estrutura comum baseada num modelo de processo; 

• Ter os requisitos da ISO 9001 escritos de maneira a eliminar aqueles que não se 

aplicam a uma empresa; 

• Incluir nos requisitos da ISO 9001 a necessidade de demonstração da melhoria 

contínua e prevenção da não-conformidade; 

• Beneficiar todas as partes interessadas, ou seja, clientes, acionistas, funcionários, 

fornecedores e a sociedade, através dos requisitos da norma ISO 9004; 

• Ser de fácil uso e entendimento e com linguagem e terminologia claras; 

• Ter maior compatibilidade com a ISO série 14000. 
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Com estes propósitos, em 15 de Dezembro de 2000, foi publicada a versão 2000 das 

normas ISO 9000. 

Segundo Lordêlo & Melhado (2003), as empresas que possuíam seus sistemas de gestão 

certificados de acordo com a edição 1994 da norma tiveram um prazo máximo de três anos, a 

contar da data da publicação nacional da nova edição, para estarem promovendo a transição 

entre as duas versões, ou seja, elas tiveram até Dezembro de 2003 para adequarem seus 

sistemas de gestão da qualidade à versão 2000 da norma. 

De acordo com a NBS Consulting Group (2004), cerca de 70% de seus clientes 

realizaram a transição ou estavam em fase final de adequação à nova norma em Dezembro de 

2003. Porém, com relação ao mercado geral, estima-se que 50% dos certificados válidos na 

versão 1994 não foram adequados à nova versão, perdendo, assim, a sua validade. A causa de 

tantas empresas não terem atualizado seus certificados divide a opinião dos analistas do meio. 

A principal razão apontada por alguns está relacionada ao desaquecimento da economia nos 

últimos anos e à perda da força da certificação ISO 9000 em gerar novos negócios ou criar 

diferencial competitivo. Já outra corrente avalia que a causa reside no fato de que a grande 

maioria das empresas não entendeu a ISO 9000 como uma ferramenta de efetivo apoio à 

gestão, não agregando, portanto, valor ao negócio. 

Lucena (2003) comenta que a recertificação pode ser difícil, mas ficar de fora pode 

comprometer não apenas o processo de gestão da qualidade na empresa. É necessário dar 

continuidade ao processo por muitas razões. Primeiro, porque essa é a melhor revisão da 

norma, desde 1991, com foco direcionado ao cliente e à autogestão da empresa. Depois, cada 

vez mais o Brasil volta-se para o mercado exterior, e as empresas descobrem que a solução 

para superar as quedas freqüentes no consumo interno está na exportação de seus produtos. 

Quem não tem certificação, nessa hora, perde a corrida para a concorrência. 

De acordo com Alves (2001), essa versão 2000 da série de normas ISO 9000 tem a 

gestão da qualidade como um investimento rentável, gerador de lucro e não somente para a 

certificação. 

Segundo Paula (2004), a revisão 2000 se caracteriza pela redução do número de normas 

da série, e Mello et al (2002) confirmam isso, quando ressaltam que a versão 1994 da família 

ISO 9000 continha mais de 20 normas e documentos, e essa proliferação de normas da série 

era uma preocupação dos seus usuários e clientes. Então, como resposta a tal preocupação, a 

família da ISO 9000 passou a consistir em quatro normas primárias, apoiadas por um número 

consideravelmente reduzido de documentos de suporte (normas, diretrizes, cadernos, 
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relatórios técnicos e especificações técnicas). Quando possível, os pontos-chaves dos 

documentos anteriores foram incorporados às quatro normas primárias, e as necessidades do 

setor satisfeitas, enquanto mantinha-se a natureza genérica das mesmas. As quatro normas 

primárias citadas são descritas a seguir: 

NBR ISO 9000 (2000): Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e 

vocabulário: Segundo a própria NBR ISO 9000 (2000), essa norma descreve os fundamentos 

de sistemas de gestão da qualidade, que são o objeto da família NBR ISO 9000, e define os 

termos a ela relacionados.  

Ela está estruturada em três grandes partes. A primeira trata dos princípios de gestão da 

qualidade e do objetivo e campo de aplicação desta norma. A segunda fala sobre os 

fundamentos de sistemas de gestão da qualidade. E a terceira apresenta os termos e definições 

adotadas em sistemas de gestão da qualidade. 

NBR ISO 9001 (2000): Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos: De acordo 

com a própria NBR ISO 9001 (2000), esta norma especifica requisitos para um sistema de 

gestão da qualidade, quando uma organização necessita demonstrar sua capacidade para 

fornecer, de forma coerente, produtos que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos 

regulamentares e estatutários e quando a organização pretende aumentar a satisfação do 

cliente por meio da efetiva aplicação do sistema, incluindo processos para a melhoria contínua 

desse sistema, bem como a garantia da conformidade com os requisitos do cliente e os 

regulamentares aplicáveis. 

NBR ISO 9004 (2000): Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para melhoria 

de desempenho: De acordo com a própria NBR ISO 9004 (2000), essa norma fornece 

diretrizes além dos requisitos estabelecidos na NBR ISO 9001 para considerar tanto a eficácia 

como a eficiência de um sistema de gestão da qualidade e, por conseqüência, o potencial para 

melhoria do desempenho de uma organização. O seu foco está, portanto, em obter a melhoria 

contínua, medida por meio da satisfação dos clientes e de outras partes interessadas. 

NBR ISO 19011 (2002): Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão da 

qualidade e/ ou ambiental: De acordo com a própria NBR ISO 19011 (2002), essa norma 

fornece orientação sobre os princípios de auditoria, a gestão de programas de auditoria, a 

realização de auditorias internas ou externas de sistema de gestão da qualidade e/ou 

ambiental, assim como sobre a competência e a avaliação de auditores de sistema de gestão da 

qualidade e ambiental. Ela cancela e substitui as antigas NBR ISO 10011 (partes 1, 2 e 3), de 
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1993, que traziam diretrizes para auditorias da qualidade e as NBR ISO 14010, 14011 e 

14012, de 1996, que traziam diretrizes para auditorias ambientais. 

Pode-se observar que, a partir da nova versão, deixaram de existir as normas 

certificadoras ISO 9002 e 9003, ou seja, as edições de 1994 das normas ISO 9001, 9002 e 

9003 foram consolidadas em uma única norma, a ISO 9001:2000. Então, com a revisão 2000, 

todas as empresas passaram a ser certificadas apenas pela ISO 9001. Kock et al. (1999) 

comentam que a seleção da norma para certificação deixou, portanto, de ser um problema. 

É importante destacar que, segundo a NBR ISO 9001 (2000) e a NBR ISO 9004 (2000), 

as suas atuais edições foram desenvolvidas como um par coerente de normas de sistema de 

gestão da qualidade, ou seja, elas foram projetadas para se complementarem mutuamente, mas 

podem, também, ser usadas independentemente. Apesar das duas normas terem objetivos 

diferentes, elas possuem estruturas similares para auxiliar na sua aplicação como um par 

coerente. 

A NBR ISO 9001 especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade que 

podem ser usados pelas organizações para aplicação interna, certificação ou fins contratuais. 

O seu foco está na eficácia do sistema de gestão da qualidade em atender aos requisitos dos 

clientes (NBR ISO 9001, 2000 e NBR ISO 9004, 2000). 

Já a NBR ISO 9004 fornece diretrizes para um sistema de gestão da qualidade com 

objetivos mais amplos do que a NBR ISO 9001, especificamente no que concerne à melhoria 

contínua do desempenho global de uma organização e sua eficiência, bem como a sua 

eficácia. Ela é recomendada como uma orientação para organizações cuja Alta Direção deseja 

ir além dos requisitos estabelecidos na NBR ISO 9001, buscando melhoria contínua de 

desempenho. Entretanto, ela não tem propósitos de certificação ou finalidade contratual 

(Ibidem). 

Exatamente por não ter objetivo de certificação, Lordêlo (2004) comenta que a NBR 

ISO 9004 é, normalmente, deixada de lado e até mesmo esquecida, quando são implantados 

sistemas de gestão da qualidade. Porém, esta seja, talvez, a mais importante de todas as 

normas, por permitir a identificação da verdadeira essência da gestão da qualidade e a receita 

do sucesso para as empresas que buscam a melhoria contínua da qualidade. 

Esse último autor ainda ressalta que a versão 2000 da série de normas NBR ISO 9000 

foi reescrita com base em um conjunto de oito princípios de gestão da qualidade, os quais 

estão apresentados na NBR ISO 9000 (2000) e NBR ISO 9004 (2000) e fornecem diretrizes 

para implementar os requisitos da NBR ISO 9001 (2000). Segundo o ABNT/CB-25 (2000) 
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apud Mello et al. (2002), um princípio de gestão da qualidade é uma crença ou regra 

fundamental e abrangente para conduzir e operar uma organização, visando a melhorar 

continuamente o seu desempenho a longo prazo, pela focalização nos clientes e, ao mesmo 

tempo, encaminhando as necessidades de todas as partes interessadas.  

De acordo com a NBR ISO 9004 (2000), a organização, usando com sucesso os oito 

princípios de gestão da qualidade, promoverá benefícios para todas as partes interessadas, tais 

como melhoria no retorno financeiro, criação de valor e aumento de estabilidade. Esses 

princípios são listados a seguir e comentados por Pheng & Fong (2002): 

• Foco no cliente: As organizações dependem dos seus clientes e, portanto, devem 

compreender suas necessidades atuais e futuras, atender às suas solicitações e 

esforçar-se para exceder suas expectativas; 

• Liderança: Líderes estabelecem a unidade de propósitos e direção da organização. 

Devem criar e manter um ambiente interno no qual as pessoas possam se envolver 

totalmente na busca do atendimento dos objetivos da organização; 

• Envolvimento de pessoas: Funcionários de todos os níveis constituem a essência de 

uma organização e seu completo envolvimento garante que suas capacidades sejam 

empregadas em benefício da organização; 

• Abordagem de Processo: Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente 

quando recursos e atividades são administrados como um processo; 

• Abordagem sistêmica para a gestão: A identificação, a compreensão e gestão de um 

sistema de processos inter-relacionados, tendo-se em vista um determinado 

objetivo, melhora a eficácia e eficiência da organização; 

• Melhoria contínua: A melhoria contínua deve ser um objetivo permanente da 

organização através de uma integração entre seus requisitos principais; 

• Abordagem factual para tomada de decisões: Decisões eficazes são baseadas na 

análise de dados e informação. As decisões devem ser tomadas com base em fatos, 

ao invés de opiniões. As medições em andamento fornecem a evidência da eficácia 

das ações de melhoria; 

• Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: Uma organização e seus 

fornecedores são interdependentes e o relacionamento mutuamente benéfico faz 

aumentar a capacidade de ambos criarem valor. 
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2.4.2.1 A Versão 2000 da NBR ISO 9001 - Mudanças Gerais em Relação à Versão de 1994 

Serão explicitadas, a partir de agora, as principais mudanças da versão 2000 em relação 

à versão de 1994.  

Segundo Alves (2001), a versão 2000 da ISO 9001 estabelece diretrizes para as 

empresas que desejam implementar um sistema de gestão da qualidade confiável, mensurável, 

perene, eficaz, prático e econômico. Esta nova visão estabelecida pelo TC – 176 fez da versão 

2000 um modelo de processo empresarial com aplicação prática, visando a uma melhor gestão 

da empresa como um todo, e isso a tornou mais atraente ao empresariado. 
Esse mesmo autor ainda salienta que a nova versão mudou conceitualmente em relação 

à de 1994, passando a incluir itens como melhoria contínua, gestão orientada para processos, 

foco no cliente e outros.  

Oliveira et al (2004) comentam que, além de possuir uma linguagem mais fácil e 

apresentar maior flexibilidade para o cumprimento de vários requisitos, a nova edição espera 

que os resultados do SGQ sejam mais eficazes para a organização. 

Para Broomfield (2001), as principais alterações da versão 2000 da ISO 9001, em 

relação à versão 1994, são as seguintes: 

• A Alta Direção deve demonstrar o seu comprometimento com o SGQ: Pela 

primeira vez, a ISO 9001 exige o comprometimento claro e efetivo da Alta Direção 

com o SGQ, visando a torná-lo de fato eficaz e fazendo com que seja um 

instrumento para o alcance dos objetivos empresariais, além de prepará-lo para as 

auditorias; em outras palavras, deve haver evidência objetiva de que a Alta Direção 

está gerenciando o sistema e tomando suas decisões com base nele; 

• Os objetivos da qualidade devem ser mensuráveis: Os objetivos devem ser 

claros e mensuráveis, pois, caso contrário, não há como ter certeza da melhoria do 

SGQ e nem, ao menos, sentir-se responsável por eles ou motivado para buscá-los. 

Segundo Juran (1991), um objetivo da qualidade indica o que pretendemos atingir, 

enquanto a meta nos informa o quanto e quando pretendemos atingir esse objetivo. 

Os objetivos da qualidade são importantes instrumentos de estímulo para a tomada 

de ação, que propiciam a gestão estratégica da organização de forma planejada e 

não por meio de crises. 

• A Alta Direção deve considerar a melhoria contínua da eficácia dos processos 

e dos produtos durante a análise crítica: A subseção 5.6.3 (Análise crítica pela 

direção – saídas da análise crítica) deixa bem claro que as saídas devem incluir 
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quaisquer decisões e ações relacionadas à melhoria da eficácia do SGQ e de seus 

processos e produtos em relação aos requisitos do cliente. Isso garante que o 

sistema e os produtos desenvolvidos sejam obrigatoriamente medidos e verificados, 

para que a direção analise regularmente se estão ocorrendo melhorias, no que 

concerne à eficácia dos processos e produtos resultantes. 

De acordo com a NBR ISO 9000 (2000:9), eficácia é a “extensão na qual as 

atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados alcançados”. 

• A melhoria contínua da eficácia do SGQ constitui um requisito explícito na 

nova ISO 9001: Embora a ISO 9001 (1994) não exigisse explicitamente a 

melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade, ela continha um conjunto de 

itens (4.1.3 – Análise crítica pela Administração; 4.17 – Auditorias internas da 

qualidade e 4.14 – Ação corretiva e ação preventiva), que deveriam ser aplicados à 

empresa e terminariam, de certa forma, conduzindo a resultados voltados para a 

melhoria dos processos e do próprio sistema, mas que não correspondiam aos 

realmente esperados. O fato é que a ISO 9001 (1994) atribuía pouca 

responsabilidade pelo sistema à Alta Direção, não havendo quaisquer requisitos 

referentes à política da qualidade, por exemplo, que desencadeassem na melhoria 

contínua do SGQ. Na nova versão, essa situação foi modificada, e a melhoria 

contínua passou a ser um item explícito (8.5.1 – Melhoria contínua). Segundo a 

NBR ISO 9000 (2000:7-9), melhoria contínua é a “atividade recorrente para 

aumentar a capacidade de atender requisitos”, e requisito é a “necessidade ou 

expectativa, que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória”. 

• A organização deve utilizar indicadores de satisfação dos clientes para 

determinar a eficácia do SGQ e identificar oportunidades de melhoria: 

Embora a satisfação dos clientes fosse um dos objetivos da ISO 9001 (1994), essa 

norma não exigia sua medição para demonstrar melhorias nesse sentido. A 

melhoria do SGQ constitui, agora, como foi visto, um novo requisito, que deverá 

ser demonstrado com evidência, e essa poderá ser obtida mais facilmente por meio 

de medições da satisfação dos clientes. Embora seja novo, esse requisito representa 

uma oportunidade de serem mais bem utilizadas informações que já eram 

anteriormente coletadas e, possivelmente, avaliadas pela maioria das organizações, 

a fim de analisar seu desempenho no mercado competitivo. 
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Segundo a NBR ISO 9000 (2000), satisfação do cliente é a sua percepção do grau 

no qual os seus requisitos foram atendidos. 

• A ISO 9001 (2000) especifica apenas seis elementos do SGQ que necessitam 

obrigatoriamente de procedimentos documentados: A ISO 9001 (1994) dava 

margem a uma interpretação equivocada sobre a quantidade necessária de 

documentos e registros. O resultado disso, para muitas organizações que iniciavam 

um SGQ formal, era uma produção maciça de documentos e registros que, muitas 

vezes, nem eram aproveitados e que codificavam cada atividade da organização, 

reprimindo, assim, a flexibilidade e criando procedimentos incômodos. Com a nova 

norma, não é necessário criar procedimentos documentados para todos os 

processos, podendo ser eliminados a documentação e os registros desnecessários. 

Isso incentiva a sua análise, simplificação e melhoria, além de fazer com que a 

organização fique com um conjunto menor de procedimentos e registros realmente 

importantes, que podem ser aplicados de forma eficaz e transmitir algo útil à 

direção. As seis áreas que requerem, de forma obrigatória, a existência de 

procedimentos documentados são: 4.2.3 Controle de documentos; 4.2.4 Controle de 

registros da qualidade; 8.2.2 Auditoria interna; 8.3 Controle de produto não-

conforme; 8.5.2 Ação corretiva e 8.5.3 Ação preventiva. 

Oliveira et at (2004) complementam as considerações de Broomfield (2001), citando 

mais três alterações: 

• Inclusão de itens relacionados a todo o processo de desenvolvimento do 

produto: Na versão 2000, passou-se a incluir amplos requisitos relacionados à 

criação e ao desenvolvimento do produto, que vão além da pura atividade do 

projeto e contemplam, detalhadamente, o seu planejamento, suas fases de 

desenvolvimento, entradas necessárias, saídas, análises críticas, verificação final, 

validação e o controle das alterações que eventualmente surjam, conforme descritos 

na seção 7 da nova norma. 

• Melhor esclarecimento da aplicabilidade dos conceitos de manuseio, 

armazenamento, embalagem e preservação: Na ISO 9001 (1994) havia dúvidas 

sobre se os requisitos de manuseio, armazenamento, embalagem e preservação 

eram aplicados somente ao produto final ou a todos os estágios do processamento 

interno. A nova norma esclarece que esses itens se aplicam a todos os estágios do 
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processamento, bem como à entrega final do produto, independentemente desses 

requisitos estarem ou não especificados em contrato. 

• Mudança do significado de termos e definições: A nova norma estabeleceu a 

modificação do significado de alguns termos e definições utilizados na versão 

1994, visando a melhorar o seu entendimento e a sua aplicabilidade. O termo 

organização substituiu o termo fornecedor, e este último substituiu o termo 

subcontratado; o termo produto passou a se referir também a serviço, e o termo 

cliente passou a significar todas as partes interessadas no produto oferecido.  

Segundo Alves (2001), essa mudança de terminologia foi introduzida com o objetivo de 

aproximar a linguagem da norma daquela já utilizada pelas empresas, de modo a facilitar o 

seu entendimento e ampliar o seu alcance de aplicação, abrangendo um universo maior de 

usuários. 

Ainda este autor ressalta que os três principais enfoques da ISO 9001 (2000) são a 

melhoria contínua, a avaliação da satisfação do cliente e os indicadores de desempenho.  

De acordo Gehbauer et al. (2002:395), indicadores de desempenho “são formas de 

representação quantificáveis de características de produtos e processos”.  

A versão 2000 focalizou o estabelecimento, implementação e documentação necessária 

para a comprovação da capacidade da empresa em atender aos requisitos do cliente. A 

intenção é a de possibilitar a efetividade e a melhoria contínua do sistema de gestão da 

empresa, tornando-a competitiva no mercado, diferente da versão 1994, que apenas 

estabelecia 20 critérios a serem atendidos, sem correlação clara entre eles e sem a necessidade 

de garantia de satisfação do cliente e melhoria contínua (ALVES, 2001). 

As mudanças da versão 2000 em relação à versão de 1994 merecedoras de destaque, 

para este último autor, são: a comunicação interna, onde a organização terá de manter um 

canal de comunicação que forneça informações sobre o SGQ e sua eficácia; a introdução da 

avaliação da competência para a efetividade dos treinamentos; menor número de 

procedimentos documentados e a abordagem de processo, ou seja, a identificação e gestão 

sistemática dos processos e suas interações, levando a uma visão sistêmica da organização. 

Para Paula (2004), o modelo de processo em que agora deve se basear o sistema de 

gestão da qualidade de uma organização é, sem dúvida, o ponto de destaque da seção 

“Introdução”. Como conseqüência, foi eliminada a estrutura de 20 elementos da versão de 

1994, e o seu conteúdo foi distribuído por toda a nova norma, cujo texto foi 
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consideravelmente modificado para apresentar os requisitos de maneira mais concisa e clara, 

sem, no entanto, alterar o seu intento de forma significativa. 

Em se tratando da abordagem de processo, é citado no texto da NBR ISO 9001 

(2000:2): 

“Para uma organização funcionar de forma eficaz, ela tem que identificar e gerenciar 

diversas atividades interligadas. Uma atividade que usa recursos e que é gerenciada de forma 

a possibilitar a transformação de entradas em saídas pode ser considerada um processo. 

Freqüentemente a saída de um processo é a entrada para o processo seguinte”. 

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

identificação, interações desses processos e sua gestão, pode ser considerada como abordagem 

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

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

combinação e interação”. 

O modelo de sistema de gestão da qualidade baseado em processo, que é adotado pela 

NBR ISO 9001 (2000), pode ser visualizado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

Figura 2 01 (2000) 
ne (2001) 

.1 – Modelo do SGQ Baseado em Processo Adotado pela NBR ISO 90
           Fonte: Cys

Pode-se observar que, como é ressaltado na própria NBR ISO 9001 (2000), esse modelo 

ilustra as ligações dos processos apresentados nas seções 4, 5, 6, 7 e 8 desta norma. Ele 

mostra que os clientes desempenham um papel significativo na definição dos requisitos de 

entrada dos processos, e a monitoração da satisfação dos clientes requer que sejam avaliadas 

as informações relativas à percepção dos mesmos de como a organização tem atendido aos 

seus requisitos.  
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Ainda é citado, em nota, na NBR ISO 9001 (2000), que adicionalmente pode ser 

aplicada a metodologia conhecida como PDCA (Plan-Do-Chec-Act) para todos os processos, 

a qua

ca clareza, devido à quantidade de 

oduto ou serviço, temos as entradas sendo transformadas, por meio da 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo passo (Figura 2.3) difere do anterior, quando identifica que não só os 

processos finais (que geram os produtos) devem ser levados em consideração, mas também 

todos

l pode ser descrita resumidamente da seguinte maneira: Plan (planejar) – estabelecer os 

objetivos e processos necessários para fornecer resultados de acordo com os requisitos do 

cliente e políticas da organização; Do (fazer) – implementar os processos; Check (checar) – 

monitorar e medir processos e produtos em relação às políticas, aos objetivos e aos requisitos 

para o produto e relatar os resultados; Act (agir) – executar ações para promover 

continuamente a melhoria do desempenho do processo. 

Quanto à figura do modelo de processos adotada na nova versão da ISO 9000 (Figura 2.1), 

Cysne (2001) comenta que ela apresenta-se com pou

informações, acrescentando que uma abordagem mais elucidativa consiste na avaliação das 

partes constitutivas. 

No primeiro passo (Figura 2.2), busca-se considerar o fluxo básico de um processo. Para a 

fabricação de um pr

realização do produto, em saídas, que nada mais são do que os próprios produtos fabricados. 

Esse é um esquema básico que qualquer empresa no mundo utiliza. 
 

                                                

Figura 2.2 – Primeiro Passo 
  Fonte: Cysne (2001) 

 

 os outros que estejam ligados ao sistema de gestão da qualidade e que influam na 

qualidade estabelecida. Por isso, aparecem na figura os polígonos na caixa de realização do 

produto. Essa preocupação com os demais processos mostra que todos eles devem trabalhar 

de forma harmônica com a realização do produto. 
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Figura 2.3 – Segundo Passo  
  Fonte: Cysne (2001) 

O terceiro passo (Figura 2.4) a udança da ISO nessa revisão. Na 

versão de 1994, a satisfação do cliente estava “escondida” na norma. Nessa revisão, os 

client

No quarto passo (Figura 2.5), a qualidade nas demais etapas. A 

norma reforça que são importantes a realização do produto e a voz do cliente, mas isso deve 

ser re

presenta uma grande m

es ganham destaque. Eles estão antes da realização do produto, informando quais são os 

requisitos requeridos ao sistema e, na saída, para que a satisfação dos mesmos seja medida. 

 

Figura 2.4 – Terceiro Passo  
  Fonte: Cysne (2001) 

 é introduzido o ciclo d

alizado por meio de um planejamento coerente (responsabilidade da direção e gestão de 

recursos) e com medição, análise e melhoria de todo o sistema de gestão da qualidade. Esse é 

um ponto que garante a continuidade do sistema. 
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Figura 2.5 – Quarto Passo 
    Fonte: Cysne (2001) 

No quinto passo (Figura 2.6  grande mudança, que é a 

introdução da melhoria contínua. Esse conceito promove a renovação e atualização do sistema 

de ge

Dando continuidade às alterações introduzidas pela versão 2000, tem-se que, uma vez 

que as versões 1994 da ISO 9001, IS anceladas e consolidadas em 

uma única norma, a versão 2000 da ISO 9001, todas as empresas passaram a ser certificadas 

), a norma apresenta outra

stão da qualidade, permitindo que o mesmo evolua com o tempo. 

                                 

Figura 2.6 – Quinto Passo  
    Fonte: Cysne (2001) 

O 9002 e ISO 9003 foram c
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apena

 e medição, 

espec

de com 

a vers

tos específicos para outros sistemas de gestão, tais como ambiental, de 

segur

 al (2004), a versão 2000 da ISO 9001 apresenta um novo 

formato em relação à versão de 1994, direcionado a um enfoque de processo unificado, o qual 

icas: sistema de gestão da 

qualid

s pela última. Então, consoante comenta Paula (2004), na sua seção 1.2 (Aplicação), a 

NBR ISO 9001 (2000) fornece a necessária flexibilidade para cobrir as diferenças entre as três 

normas supracitadas. Isso é evidenciado quando é citado em seu próprio texto, na terceira 

página: “Quando algum(ns) requisito(s) desta Norma não puder(em) ser aplicado(s), devido à 

natureza de uma organização e seus produtos, isso pode ser considerado para exclusão”. Tais 

exclusões, entretanto, estão restritas aos requisitos contidos na seção 7 (Realização do 

Produto) da norma, consoante se verifica em seu texto, também na terceira página: “Quando 

forem efetuadas exclusões, reivindicação de conformidade com esta norma não será aceitável, 

a não ser que as exclusões fiquem limitadas aos requisitos contidos na seção 7 e que tais 

exclusões não afetem a capacidade ou responsabilidade da organização de fornecer produtos 

que atendam aos requisitos dos clientes e requisitos regulamentares aplicáveis”. 

Exclusões típicas podem envolver: a) projeto – se a empresa não for a responsável pelo 

projeto ou desenvolvimento dos produtos que fornece; b) propriedade do cliente; c) 

identificação e rastreabilidade; d) controle de dispositivos de monitoramento

ialmente no caso de organizações do setor de serviços (OLIVEIRA et al, 2004). 

As organizações que adotaram a ISO 9002 (1994) (que exclui o requisito “projeto e 

desenvolvimento”) devem, agora, enquadrar-se e acomodar seus requisitos dentro dessa 

abordagem de “exclusões permitidas”. Para as empresas que estiverem em conformida

ão 2000 e forem consentidas exclusões, estas deverão ser parte integrante do critério de 

auditoria do Organismo Certificador e estarem explicitadas no respectivo certificado 

(PAULA, 2004). 

Finalmente, como uma última alteração relevante a ser citada, tem-se a compatibilidade 

da nova versão com outros sistemas de gestão. Segundo a própria NBR ISO 9001 (2000), ela 

não inclui requisi

ança e saúde ocupacional e financeira ou de risco, mas possibilita a uma organização o 

alinhamento ou a integração de seu sistema de gestão da qualidade com outros requisitos de 

sistemas de gestão relacionados. 

2.4.2.2 Estrutura e Requisitos da Versão 2000 da NBR ISO 9001 

De acordo com Oliveira et

classifica as atividades de uma organização em cinco seções bás

ade; responsabilidade da direção; gestão de recursos; realização do produto e medição, 

análise e melhoria. As seções anteriores às já citadas, que procuram fazer uma apresentação 
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prévia da estrutura, vocabulário e objetivos da norma, são: introdução, objetivo, referência 

normativa e termos e definições.  

A sua estrutura ficou, portanto, dividida nas seguintes seções: 0. Introdução; 1. 

Objetivo; 2. Referência normativa; 3. Termos e definições; 4. Sistema de gestão da qualidade; 

5. Responsabilidade da direção; 6. Gestão de recursos; 7. Realização do produto; 8. Medição, 

anális

o o foco do trabalho, será atribuída uma detalhada explicação, seguindo 

exata

Seção 4 - Sistema de Gestão da Qualidade

e e melhoria. 

A partir de agora, descrever-se-ão as seções 4, 5, 6, 7 e 8 da NBR ISO 9001 (2000). As 

seções 4, 6 e 7 terão os seus requisitos descritos mais sucintamente, ao passo que, para as 

seções 5 e 8, que sã

mente a mesma numeração e seqüência da norma, onde também serão mencionados 

comentários feitos por alguns autores e ressaltadas suas correspondências e alterações em 

relação à versão 1994. 

Nesta seção, a NB

 

R ISO 9001 (2000) exige que a organização: 

• Identifique os processos necessários para o SGQ; determine a seqüência e interação 

entre eles e métodos para assegurar a sua eficaz operação e controle; disponibilize 

mento desses processos; 

• 

o ao tamanho da organização e ao tipo de atividades, à complexidade 

• 

 

recursos e informações para apoiar a operação e o monitora

monitore, meça e analise-os; implemente ações necessárias para atingir os 

resultados planejados e promover a melhoria contínua desses processos. Se a 

organização adquirir externamente algum processo, deve assegurar o controle do 

mesmo; 

Estabeleça a documentação do SGQ, que pode estar em qualquer forma ou tipo de 

meio de comunicação e cuja abrangência pode diferir de uma organização para 

outra devid

dos processos e suas interações e à competência do pessoal. O que essa 

documentação inclui já foi dito no item 2.1.3.1. O manual da qualidade, por sua 

vez, deve incluir o escopo do SGQ, com detalhes e justificativas para quaisquer 

exclusões, os procedimentos documentados estabelecidos ou referência a eles e a 

descrição da interação entre os processos do SGQ. 

Estabeleça um procedimento documentado que defina controles para os 

documentos requeridos pelo SGQ e outro que determine controles para os registros. 
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Seção  -  5 Responsabilidade da direção 

De acordo com Ketola & Roberts (2001), na versão anterior da norma, a 

responsabilidade da direção era representada, principalmente, pelo estabelecimento da política 

ndo-os ao restante da organização. A questão da 

responsabilidade da direção era passada ao representante da direção, que deveria estabelecer a 

docum

dade do RD 

(Repr

da empresa (ALVES, 

2001)

O título desse requisito procura evidenciar que a direção da empresa deve realmente se 

mostrar comprometida com o desenvolvimento e a implementação do SGQ e com a melhoria 

ín 004). 

Segundo a NBR ISO 9001 (2000), a Alta Direção deve demonstrar o seu 

comp

• Comunicar à organização a importância de atender aos requisitos dos clientes, 

como também aos requisitos regulamentares e estatutários, ou seja, conforme Mello 

própria organização. Essa comunicação pode ser feita por meio de palestras, da 

• Estabelecer a política da qualidade; 

• Garantir que os objetivos da qualidade são estabelecidos; 

e dos objetivos da qualidade, comunica

entação, enquanto os principais membros da direção apenas participavam de reuniões 

semestrais para a análise crítica do sistema de gestão da qualidade da empresa. 

Esses mesmos autores comentam que, agora, a responsabilidade da direção passa a 

assumir uma nova dimensão, onde os membros da direção devem acompanhar desde a 

manutenção até a melhoria do sistema da qualidade. A ISO 9001 (2000) foi projetada de 

forma a transferir a responsabilidade pelo sistema de gestão da quali

esentante da Direção) para a Alta Direção. 

Percebe-se a mudança conceitual do papel da direção em relação ao sistema de gestão 

da qualidade com a inclusão recorrente, na introdução dos itens, da expressão “A Alta 

Direção deve...”, o que denota o papel que a ISO espera que as gerências superiores cumpram 

no estabelecimento e condução do sistema de gestão da qualidade 

. 

5.1 Comprometimento da direção 

cont ua de sua eficácia (LORDÊLO, 2

rometimento com o desenvolvimento e implementação do sistema de gestão da 

qualidade e com a melhoria contínua de sua eficácia através das seguintes ações: 

et al. (2002), a alta direção deve ser um representante (advogado) do cliente em sua 

divulgação da política da qualidade, de jornais, revistas ou informativos internos; 
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• 

a 

espondem pela política da qualidade e pelos 

Con

desempen terminar se os objetivos planejados foram atingidos. 

Dentr ss

financeira toda a organização; medição externa, 

comp

municação a toda organização da relevância de se atender aos 

requis

5.2 Foco no cliente 

Os requisitos dos clientes podem ser identificados através de diversas fontes, tanto de 

p  de pesquisas de mercado, dinâmicas de grupo e testes de mercado - 

como

iais compradores e corretores de 

imóve

Conduzir análises críticas do sistema de gestão da qualidade, para, segundo Mello 

et al. (2002), evitar que essa atividade seja conduzida por e/ ou tenha somente 

participação de pessoas que não r

resultados da organização; 

• Disponibilizar recursos necessários para a implementação e para a melhoria 

contínua do sistema de gestão da qualidade. 

vém, ainda, que a alta direção da empresa defina métodos de medição de 

ho da organização para de

e e as atividades de medição e avaliação de desempenho, podem ser citadas: medição 

; medição de desempenho de processo por 

arando o desempenho da empresa com as melhores práticas de outras organizações; 

avaliação da satisfação dos clientes e de outras partes interessadas quanto ao desempenho do 

produto fornecido e medição de outros fatores de sucesso identificados pela direção 

(GEHBAUER et al, 2002). 

Esse requisito corresponde ao requisito 4.1.1 da versão 1994 (LORDÊLO, 2004). 

De acordo com a NBS (2000), além da política e dos objetivos da qualidade, da 

condução das análises críticas do sistema e do provimento de recursos, esse requisito 

apresenta de novidade a co

itos do cliente, assim como aos estatutários e regulamentares aplicáveis. 

A NBR ISO 9001 (2000) exige que a Alta Direção assegure que os requisitos do cliente 

sejam determinados e atendidos, com vistas a aumentar a sua satisfação. 

tipo ro-ativo - através

 de tipo reativo  - através de análise dos dados de devoluções, reclamações e/ou a 

participação de mercado dos concorrentes (MOTT, 2003).  

Gehbauer et al. (2002), comentam que, em uma empresa de construção civil voltada 

para o mercado habitacional, a pesquisa de mercado é uma ferramenta importante para 

descobrir o comportamento e as preferências dos clientes potenciais. Essa pesquisa pode ser 

feita por meio de questionários aplicados junto a potenc

is, visando a identificar o perfil do cliente (nível cultural e social, condições 

econômicas, como escolhe os serviços que o atendem) e definir a melhor estratégia que atenda 
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as suas aspirações (tipo de imóvel, localização). Também podem ser realizados estudos do 

mercado imobiliário, buscando identificar regiões com potencial para empreendimentos com 

bom retorno do investimento. Outra forma é o estudo comparativo com produtos ofertados 

pelos concorrentes. 

Esses autores ainda comentam que, dentre os aspectos valorizados pelos clientes que 

adquirem imóvel em construção ou que contratam serviços de construção, podem ser listados: 

cumprimento de prazos e orçamento; cumprimento do que foi contratado; boa coordenação e 

experiência dos profissionais envolvidos; garantia de funcionamento; boa compreensão dos 

intere

ntia e a vistoria após um ou dois anos de uso (Ibidem). 

rém, 

segun

5.3 Política da qualidade 

 da qualidade. 

De acordo com a NBR ISO 9001 (2000), a Alta Direção deve assegurar que a política 

da qualidade: 

 melhoria 

contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade, ou seja, como comentam 

sses do cliente; possibilidade de se fazer alterações personalizadas no projeto; cuidados 

com os serviços de acabamento. 

As atividades de entrega e pós-ocupação também são importantes para o atendimento 

dos requisitos do cliente. São exemplos dessas atividades: a vistoria de entrega do imóvel, 

juntamente com a entrega do manual do proprietário; o atendimento das reclamações de 

defeitos durante o período de gara

Finalmente, esses autores comentam que o registro e análise dos problemas mais 

freqüentemente observados após a ocupação do imóvel devem servir para realimentar o 

sistema de gestão da qualidade da empresa. 

Esse requisito corresponde ao requisito 4.3.2 da versão 1994 (SILVA, 2001), po

do Mott (2003), essa versão focalizava os padrões internos da organização, ao invés das 

expectativas do cliente.  Se os padrões da empresa não coincidissem com as necessidades dos 

clientes, eles ficavam desapontados. 

Já a versão 2000 elege o cliente como o foco do sistema de gestão da qualidade e 

estabelece que é preciso saber e compreender suas necessidades e expectativas e convertê-las 

em requisitos a serem cumpridos pela empresa (LORDÊLO, 2004). 

Segundo Mello et al (2002), o processo de gestão é evolutivo e a política da qualidade 

pode ser interpretada como a “porta de entrada” do sistema de gestão

a) É apropriada ao propósito da organização; 

b) Inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a
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Mello et al (2002), essas duas sentenças ou menção a elas devem constar no texto 

da política a ser instituída; 

imento e análise crítica dos objetivos da 

d) 

atendê-la e, assim, satisfazer o cliente, cumprir com os 

e; 

organização devem estar voltados. 

esse mesm

comprome

SGQ e a 

(2001), na ser estabelecida e não passar por 

nenhu

5.4 Planejamento 

Os objetivos da qualidade são a base para o monitoramento da melhoria contínua do 

SGQ e para as análises críticas pela direção (MELLO et al, 2002). Eles podem ser definidos 

, mercados, produtos, processos, recursos humanos, fornecedores, 

comunidade e sociedade (GEHBAUER et al, 2002). 

deve assegurar que os objetivos da 

qualid

que as funções, tais como administração, 

c) Proporciona uma estrutura para o estabelec

qualidade; 

É comunicada e entendida por toda a organização. Segundo Mello et al (2002), isso 

significa que todos os colaboradores devem conhecer a política, entender que todo 

o seu trabalho é feito para 

requisitos especificados e melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão 

da qualidad

e) É analisada criticamente para a manutenção de sua adequação. De acordo com 

Mello et al (2002), periodicamente, por exemplo, durante as reuniões de análise 

crítica do sistema da qualidade, a alta direção deve reavaliar a sua política da 

qualidade para saber se ela ainda expressa o direcionamento estratégico para o qual 

os esforços da 

Esse requisito corresponde ao requisito 4.1.1 da versão 1994 (SILVA, 2001). Segundo 

o autor, as mudanças observadas, neste item, foram a inclusão, na política, do 

timento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do 

sua análise crítica periódica para manutenção e adequação. De acordo com Alves 

 versão de 1994, a política da qualidade poderia 

ma melhoria ou alteração, o que não acontece com a versão 2000, que visa, justamente, 

a sua análise e atualização para a melhoria contínua do sistema. 

5.4.1 Objetivos da qualidade 

relativamente a clientes

Segundo a NBR ISO 9001 (2000), a Alta Direção 

ade, incluindo aqueles necessários para atender aos requisitos do produto, sejam 

estabelecidos nas funções e níveis pertinentes da organização e, também, mensuráveis e 

coerentes com a política da qualidade. De acordo com Culhane (2001), estabelecer objetivos 

para as funções pertinentes da organização significa 
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projet

ntradas nas subseções 4.1.1 (Política da qualidade) e 4.1.3 (Análise crítica pela 

Admi

s aos objetivos da qualidade. Conseqüentemente, muitas organizações estabeleciam 

metas

 sua responsabilidade. Na versão atual, o requisito referente aos objetivos da 

qualid

5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade 

gestão da qualidade, 

quando mudanças no mesmo são planejadas e implementadas. 

o, venda e marketing, produção, compra, qualidade e serviço devem possuir seus 

próprios objetivos da qualidade. E, segundo Gehbauer et al. (2002), para que eles possam ser 

medidos, devem ser definidos indicadores de desempenho, que são utilizados para 

acompanhar os resultados ao longo do tempo. O indicador de desempenho deve ser coerente 

com o respectivo objetivo da qualidade, além de representativo, estável no tempo, confiável e 

comparável. 

Esse requisito também corresponde ao requisito 4.1.1 da versão 1994 (LORDÊLO, 

2004).  

Culhane (2001) comenta que a versão 1994 da ISO 9001 abordava os objetivos da 

qualidade de forma generalizada, não especificando termos, e as palavras “objetivo” e “meta” 

só eram enco

nistração). Ainda assim, em nenhuma das duas havia requisitos de grande impacto 

referente

 muito genéricas, que não apresentavam sentido e nem contribuíam, de fato, para o SGQ 

da empresa.  

Segundo esse mesmo autor, com a nova norma, não é mais possível estabelecer metas 

genéricas ou considerar todas as questões da qualidade como responsabilidade do 

Departamento da Qualidade. Um dos principais problemas da versão anterior era justamente 

que ela dava abertura para as funções de vários níveis tratarem as questões da qualidade como 

não sendo de

ade descarta essa possibilidade. 

Ambrozewicz (2003) apud Lordêlo (2004), comenta que as mudanças nos objetivos da 

qualidade, na nova versão, foram de grande impacto para o SGQ, e esse requisito referente 

aos objetivos da qualidade é novo, pois, na versão anterior, os objetivos apareciam no texto 

vinculado à política da qualidade e, agora, possuem um item específico.  

Segundo a NBR ISO 9001 (2000), a Alta Direção deve assegurar que o planejamento do 

sistema de gestão da qualidade seja realizado de forma a satisfazer os requisitos dessa norma e 

os objetivos da qualidade, bem como garantir a integridade do sistema de 
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Com base na NBR ISO 9000 (2000), o planejamento da qualidade é a parte da gestão da 

qualidade focada no estabelecimento dos objetivos da qualidade e que especifica os recursos e 

processos operacionais necessários ao atendimento desses objetivos. 

Mello et al. (2002) comentam que as mudanças no sistema de gestão da qualidade 

podem

idade de treinamento de 

pesso

equisito corresponde ao requisito 4.2.3 da versão 1994 (SILVA, 2001). Segundo 

esse 

o, o texto enfatiza que a finalidade é a 

manu

A NBR ISO 9001 (2000) exige que a Alta Direção assegure que as responsabilidades e 

ção.  

Conforme Mello et al. (2002), essa definição de responsabilidades e autoridade do 

jetivos da qualidade, facilitar a delegação de tarefas 

e esta

iciente. 

 ser, por exemplo, entrada de novos produtos e novos processos, alteração em layout, 

saída de linha de algum produto ou processo e mudanças organizacionais (admissão ou 

demissão de pessoas). Tais mudanças podem trazer consigo a necess

as, elaboração ou cancelamento de documentos, criação ou cancelamento de registros 

que, se incluídos ou excluídos do sistema sem nenhum planejamento, podem deixar lacunas 

no mesmo, como, por exemplo, produtos serem produzidos sem o processo estar padronizado, 

inspeções serem realizadas sem os registros necessários a serem preenchidos ou pessoas 

incapacitadas operando equipamentos. Então, a organização deve preparar um planejamento 

da qualidade (plano de ação), para que essas mudanças sejam conduzidas de maneira 

controlada. 

Para Gehbauer et al. (2002), esse planejamento deve incluir a definição dos processos 

do sistema de gestão da qualidade, a alocação de recursos, as atividades de monitoramento e a 

revisão do sistema visando à sua melhoria contínua. 

Esse r

mesmo autor, nessa nova versão, o texto está menos prescritivo e parcialmente foi 

transferido para o item 7.1 – Planejamento da realização do produto, para enfatizar os 

cuidados com o produto da organização. Além diss

tenção da integridade do SGQ.  

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 

5.5.1 Responsabilidade e autoridade 

autoridades sejam definidas e comunicadas na organiza

pessoal pode contribuir para atingir os ob

belecer o seu envolvimento, motivação e comprometimento com a implementação e 

manutenção de um sistema de gestão da qualidade eficaz e ef

Para definir a atribuição de responsabilidades e autoridade pelas diversas atividades 

previstas no sistema de gestão da qualidade, pode ser utilizada uma matriz de 
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responsabilidades, na qual são relacionados os diversos setores da empresa e os itens previstos 

no sistema. Ao mesmo tempo, o detalhamento das responsabilidades pode ser documentado 

na de

mais detalhado, especificando-se que as responsabilidades dos 

funcio rdade e 

autori

5.5.2 Representante da direção 

idade e autoridade para: assegurar que os processos 

necessários para o sistema de gestão da qualidade sejam estabelecidos, implementados e 

esempenho do sistema de gestão da qualidade e qualquer 

neces

scrição dos respectivos procedimentos estabelecidos no sistema de gestão da qualidade. 

Uma outra forma de definir responsabilidades e autoridade pode ser através do organograma 

da empresa, no qual se determina sua estrutura organizacional e a hierarquia entre os 

departamentos. Complementarmente ao organograma, a atribuição de responsabilidades e 

autoridade é feita por meio da descrição das diversas funções nele previstas (GEHBAUER et 

al, 2002). E essa descrição pode ser feita no manual de cargos comentado por Mello et al 

(2002), o qual, podendo ser um documento à parte do sistema de gestão da qualidade ou 

implementado como procedimento documentado, tem cada página representando um cargo, 

onde estão descritos o seu nome, subordinação, atribuições principais e qualificações e 

experiência necessárias. 

Esse requisito corresponde ao requisito 4.1.2.1 da versão 1994 (SILVA, 2001). 

De acordo com Alves (2001), nesse item, a versão 2000 limita-se a determinar que as 

responsabilidades e autoridades sejam definidas e comunicadas na organização. Já na versão 

de 1994 esse item é 

nários devem ser definidas e documentadas para que os mesmos tenham libe

dade para iniciar ações corretivas e/ ou preventivas, no caso de não conformidades; 

identificar e registrar eventuais problemas relativos ao produto, processo ou sistema de gestão 

da qualidade; iniciar, comunicar e verificar a implementação de soluções e controlar o 

processamento de produtos não conformes até que sua deficiência seja resolvida. Então, 

conforme Silva (2001), basicamente houve, nesse item, uma redução drástica de requisitos, 

pois a versão 94 era muito prescritiva. 

Segundo a NBR ISO 9001 (2000), a Alta Direção deve indicar um membro da 

organização que deve ter responsabil

mantidos; relatar à Alta Direção o d

sidade de melhoria; assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do 

cliente em toda a organização. Sua responsabilidade pode incluir, também, a ligação com 

partes externas (fornecedores, parcerias, consultorias, entidade certificadora) em assuntos 

relativos ao sistema de gestão da qualidade. 
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Mello et al (2002) comentam que a pessoa a ser indicada como representante da direção 

deve conhecer bem a organização e possuir facilidade de comunicação com todos os níveis da 

empresa, além de boa aceitação por todos eles.  

O seu item correspondente, na versão 1994 é o 4.1.2.3 (SILVA, 2001). De acordo com a 

NBS 

 todos os níveis da organização. 

5.5.3 Comunicação interna 

ja realizada 

comunicação relativa à eficácia do sistema de gestão da qualidade. A NBR ISO 9004 (2000) 

ação da comunicação interna, a comunicação conduzida 

pela d

, pois se trata de um requisito 

novo 

5.6 Análise crítica pela direção 

5.6.1 

A NBR ISO 9001 (2000) exige que a Alta Direção analise criticamente o sistema de 

o, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua 

pertinência, adequação e eficácia. Essa análise crítica deve incluir a avaliação de 

ria e necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade, 

inclui

(2000), sua alteração, em relação à versão anterior, é que, além das atribuições já 

conhecidas, confere-se ao RD a responsabilidade por assegurar a promoção da 

conscientização sobre os requisitos do cliente em

De acordo com a NBR ISO 9001 (2000), a Alta Direção deve assegurar que sejam 

estabelecidos, na organização, os processos de comunicação apropriados e se

sugere como formas de implement

ireção em áreas de trabalho (minipalestras), reuniões informativas e outras reuniões de 

equipe, tais como para o reconhecimento de realizações, quadros de avisos, jornais e revistas 

internos, meio de comunicação eletrônica e audiovisual, como correio eletrônico e páginas na 

internet e pesquisas com empregados e programas de sugestão. 

Segundo Gehbauer et al (2002), em setores da empresa onde a escolaridade dos 

funcionários é baixa, como é o caso de canteiros de obra na construção civil, a utilização de 

uma boa comunicação visual pode ser mais eficiente que a comunicação somente escrita. 

Esse item não possui nenhum correspondente na versão 94

(LORDÊLO, 2004). 

Generalidades 

gestão da qualidade da organizaçã

oportunidades para melho

ndo a política da qualidade e os objetivos da qualidade. Devem ser mantidos registros 

das análises críticas pela Alta Direção. 

Gehbauer et al (2002) comentam que os intervalos planejados para essas reuniões não 

devem ser muito grandes, pois é importante que a organização reaja rapidamente para iniciar 
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ações corretivas e preventivas e demonstre a melhoria contínua de seu sistema de gestão da 

qualidade. 

Seu item correspondente, na versão 1994, é o 4.1.3 (SILVA, 2001).  

Segundo Alves (2001), na nova versão, foi agregado um novo item, o de entradas para a 

análise crítica (5.6.2), e, com base na NBR ISO 9001 (2000), as mesmas devem incluir 

informações sobre: resultados de auditorias; realimentação de cliente; desempenho de 

proce vas e corretivas; 

acom

duto em 

relaçã

roalimentação de informações do 

client

sso e conformidade de produto; situação das ações preventi

panhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção; mudanças 

que possam afetar o sistema de gestão da qualidade e recomendações para melhoria. 

Esse mesmo autor comenta que um outro item novo foi agregado, complementar ao de 

entradas para análise crítica, que é o de saídas da análise crítica (5.6.3). Segundo a NBR ISO 

9001 (2000), essas saídas devem incluir quaisquer decisões e ações relacionadas a melhoria 

da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos, melhoria do pro

o aos requisitos do cliente e necessidade de recursos. 

Na versão anterior da norma esse item ficava restrito à necessidade da realização de 

análises críticas periódicas, suficientes para assegurar a adequação e eficácia no atendimento 

aos requisitos da norma, da política da qualidade e de seus objetivos, não havendo 

preocupação com a real eficácia, melhoria contínua e ret

e (ALVES, 2001). 

Seção 6 - Gestão de recursos 

A NBR ISO 9001 (2000) estabelece, para essa seção, as seguintes exigências: 

• A organização deve determinar e prover os recursos necessários para implementar e 

manter o SGQ e melhorar continuamente a sua eficácia, bem como para aumentar a 

satisfação dos clientes, através do atendimento dos seus requisitos; 

deve ser 

•  o pessoal que 

, assegurar que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e 

importância de suas atividades e de como elas contribuem para o alcance dos 

• O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto 

competente com base em educação, treinamento, habilidade e experiência 

apropriada; 

A organização deve determinar as competências necessárias para

executa atividades que afetam a qualidade do produto, fornecer o treinamento 

adequado para satisfazer essas necessidades de competências, avaliar a eficácia dos 

treinamentos
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objetivos da qualidade e manter registros apropriados de educação, treinamento, 

habilidade e experiência; 

A organização deve determinar, prover e manter a infra-estrutura necessária para 

obter a conformidade com os requisitos do produto. Essa infra-estrutura inclui 

edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas, equipamentos de processo 

(tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador) e serviços de 

apoio, tais como transporte

• 

 e comunicação; 

Seção 7 - Realização do produto

• A organização também deve determinar e gerenciar as condições de ambiente de 

trabalho necessárias para obter a conformidade com os requisitos do produto. 

cordo com Mello et al. (2002), a seção 7 

 

De a é a única que contém cláusulas que a 

organ çã

que presta

A NBR ISO 9001 (2000) estabelece as seguintes exigências para esta seção: 

• A organização deve planejar e desenvolver os processos necessários para a 

 organização deve determinar todos os requisitos do cliente, ou seja, os 

estatutários 

• e assumir o compromisso de fornecer o produto ao cliente, a organização 

 e quaisquer alterações que haja nos mesmos devem ser contempladas 

• 

• 

alidações que sejam 

iza o pode considerar não aplicáveis para o tipo de produto que realiza ou de serviço 

. 

realização do produto, de forma coerente com os requisitos dos outros processos do 

SGQ; 

• A

especificados pelo mesmo, os não declarados, os regulamentares e 

relacionados ao produto e qualquer requisito adicional que a mesma julgue 

necessário; 

Antes d

deve fazer uma análise crítica dos seus requisitos para verificar se eles estão 

devidamente definidos e se ela tem capacidade para atendê-los. Em não havendo 

uma declaração documentada dos requisitos, a organização deve confirmá-los antes 

de aceitá-los

nos documentos pertinentes e passadas ao pessoal pertinente; 

A organização deve estabelecer um canal de comunicação com os clientes em 

relação a informações sobre o produto, tratamento de consultas, contratos ou 

pedidos e realimentação dos mesmos, incluindo suas reclamações; 

A organização deve planejar e controlar o projeto e desenvolvimento, determinando 

os estágios do mesmo, as análises críticas, verificações e v
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apropriadas para cada estágio, bem como as responsabilidades e autoridades 

envolvidas. As análises críticas são realizadas para avaliar a capacidade dos 

resultados do projeto e desenvolvimento atenderem aos requisitos especificados e 

• 

• 

• 

nformações sobre as 

a liberação, 

• 

•  conformidade do produto durante o processo 

aplicada às partes constituintes do produto; 

para identificar qualquer problema e propor as ações necessárias. As verificações, 

para assegurar que as saídas de projeto e desenvolvimento atendam aos requisitos 

de entrada. E a validação, para assegurar que o produto resultante seja capaz de 

atender aos requisitos para a aplicação especificada. Alterações de projeto e 

desenvolvimento devem ser analisadas criticamente, verificadas, validadas e 

aprovadas antes de sua implementação. As análises críticas devem incluir a 

avaliação do efeito das alterações em partes componentes e no produto já entregue; 

A organização deve assegurar, através do estabelecimento e implementação de 

inspeção ou outras atividades, que o produto adquirido esteja conforme com os 

requisitos especificados de aquisição. Antes de comunicar esses requisitos ao 

fornecedor, a organização deve assegurar a sua adequação. Se a organização ou o 

seu cliente pretenderem executar a verificação nas instalações do fornecedor, isso 

deve ser declarado nos requisitos de aquisição especificados; 

A organização deve avaliar e selecionar fornecedores com base na capacidade dos 

mesmos em fornecer produtos de acordo com os seus requisitos e deve estabelecer 

os critérios para a seleção, avaliação e reavaliação desses fornecedores; 

A organização deve planejar e realizar a produção e o fornecimento de serviço sob 

condições controladas, que incluem a disponibilidade de i

características do produto e de instruções de trabalho, quando necessário, o uso de 

equipamento adequado, a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento 

e medição, a implementação de medição e monitoramento, bem como d

entrega e atividades pós-entrega; 

A organização deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do 

cliente que tenha sido fornecida para o seu uso ou incorporação no produto. Se 

qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada 

para uso, isso deve ser informado ao mesmo; 

A organização deve preservar a

interno e a entrega no destino pretendido. Esta preservação deve incluir a sua 

identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção e também deve ser 
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• 

 necessários. Esses dispositivos, por 

organização constatar que o dispositivo 

Seção 8 - Medição, análise e melhoria

A organização deve determinar as medições e monitoramentos a serem realizados e 

os dispositivos de medição e monitoramento

sua vez, em sendo necessário assegurar resultados válidos, devem ser calibrados, a 

intervalos especificados ou antes do uso, ajustados ou reajustados, protegidos 

contra ajustes que possam invalidar o resultado e contra danos e deterioração 

durante o manuseio e armazenamento. Se a 

não está conforme com os requisitos, ela deve avaliar e registrar a validade dos 

resultados de medições anteriores, além de tomar ação apropriada no dispositivo e 

em qualquer produto afetado. 

 seção trata de todas as medições e análises necessárias à confirmação e melhoria 

o SGQ. Ela inicia na medição da satisfação do cliente e segue com as auditorias 

edições dos processos e produtos, controle de produtos não-conformes, análise de 

finalmente, a melhoria contí

 

Esta

contínua d

internas, m

dados e, nua, um item novo e conceitualmente de grande 

importância para a efetividade do SGQ da organização. Aí estão incluídas as ações corretivas 

e preventivas (ALVES, 2001). 

8.1 Generalidades 

rminação de métodos aplicáveis, inclusive técnicas estatísticas 

e a extensão de seu uso. 

Segundo Gehbauer et al (2002), para a melhoria contínua da qualidade em uma 

organ

as internas), bem como dos seus processos e produtos. 

De acordo com a NBR ISO 9001 (2000), a organização deve planejar e implementar os 

processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para demonstrar a 

conformidade do produto, assegurar a conformidade do SGQ e melhorar continuamente a sua 

eficácia. Isso deve incluir a dete

ização, é necessário que os responsáveis pela direção tenham informações e dados sobre 

seu desempenho, para subsidiar a tomada de decisão, visando a melhores resultados. A 

organização deve, portanto, planejar e implementar processos apropriados de medição, 

monitoramento e análise do desempenho do seu SGQ (por meio da avaliação da satisfação 

dos clientes e de auditori

Conforme Alves (2001), na versão de 1994, as medições deveriam ser tratadas como 

parte das inspeções e ensaios, no item 4.10, e suas verificações, através de índices estatísticos, 

no item 4.20. Desta forma, a organização deveria estabelecer e manter procedimentos para a 
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realização das inspeções e ensaios, mantendo registros e detalhando-as no plano da qualidade 

e/ ou procedimentos documentados. 

Esse mesmo autor comenta que, a versão anterior, exigindo procedimentos 

docum

 quais são os indicadores que melhor se aplicam ao seu 

ramo 

aior na definição 

dos s

a necessidade de estabelecer e manter procedimentos para 

imple

8.2  Medição e monitoramento 

Segundo a NBR ISO 9001 (2000), como uma das medições do desempenho do SGQ, a 

organização deve monitorar informações sobre a percepção do cliente quanto ao atendimento 

dos seus requisitos por parte da organização. Os métodos para a obtenção e o uso dessas 

os. 

Mello et al (2002) comentam que o conhecimento das percepções e atitudes dos clientes 

nização tende a aumentar as chances da direção de tomar 

decisões mais acertadas. Essas medições da satisfação dos clientes devem ser usadas como 

entados e métodos de medição precisos, aplicava-se melhor à indústria seriada. Já a 

versão 2000 limita-se a exigir que a organização estabeleça métodos de medição capazes de 

demonstrar a conformidade do seu produto de alguma maneira Para a construção civil, essa 

nova versão, especialmente neste item, é mais flexível e facilmente assimilável, pois permite 

que a própria organização estabeleça

de negócios, à sua política e aos objetivos da qualidade estabelecidos. 

Quanto à menção à melhoria contínua da eficácia do SGQ, tal proposta é 

completamente nova em relação à versão anterior, e ela indica claramente a mudança 

conceitual da versão 2000, a qual se preocupa com um sistema de gestão baseado em fatos 

consistentes, com a sua análise e melhoria contínua e com um melhor desempenho da 

empresa como um todo (Ibidem). 

Dentro desse contexto, as empresas precisarão dedicar uma atenção m

eus indicadores, procurando utilizar aqueles que tenham aplicação prática, que sejam 

facilmente mensuráveis e essenciais ao bom desempenho de seus produtos/ serviços, dos 

sistemas de gestão da qualidade ou da própria organização (Ibidem). 

Quanto à utilização de técnicas estatísticas para a apuração e análise de dados, a NBS 

(2000) comenta que é dispensada 

mentá-la e controlá-la, e isso representa uma singela contribuição à desburocratização 

dos sistemas de gestão da qualidade. Basta identificar a técnica apropriada, treinar as pessoas 

envolvidas e utilizá-la. 

8.2.1 Satisfação dos clientes 

informações devem ser determinad

em relação aos negócios da orga
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uma f

alidade, o atendimento às necessidades e expectativas 

dos c

rtantes da versão 2000 da ISO 9000 

é o r

as disciplinas de estratégia empresarial. Esta é uma 

oport

o dos clientes apenas 

para c

ntes não são normalmente os usuários finais. 

erramenta vital para a organização. O processo de solicitação, medição e monitoramento 

adotado pela organização para a realimentação da satisfação dos clientes deve fornecer 

informações freqüentes, em geral, em bases anuais. Esse processo deve considerar a 

conformidade com os requisitos da qu

lientes, bem como ao preço e à entrega do produto. 

Para esses mesmos autores, a coleta das informações sobre a satisfação dos clientes 

pode ser ativa (comunicação direta com clientes, questionários e pesquisas) ou passiva 

(reclamações de clientes, relatórios de organizações de consumidores, relatos em vários meios 

de comunicação e estudos setoriais).  

De acordo com a NBS (2000), essa comunicação direta com os clientes pode aproveitar 

o que já é requerido pelo requisito 7.2.3 - Comunicação com o cliente. 

Segundo Joss (2002), uma das inovações mais impo

equisito de medir e monitorar a satisfação dos clientes e, em seguida, utilizar essas 

informações para adotar ações para melhorar continuamente sua satisfação. Esse assunto que, 

até pouco tempo, era quase exclusivamente uma atividade da Alta Direção, posiciona 

firmemente a qualidade no campo d

unidade que os profissionais da qualidade não devem desprezar, se quiserem ser ouvidos 

pela Alta Direção. Seria lamentável implantar a medição da satisfaçã

umprir uma das exigências da versão 2000 da ISO 9001. 

Esse mesmo autor comenta que a introdução dessas exigências implica reconhecer que a 

gestão da qualidade visa a aumentar a competitividade da organização. Para ele, é um fato 

comprovado que custa 10 vezes mais obter um novo cliente do que reter um atual e que a 

satisfação do cliente, junto com a melhoria contínua, tornam-se os objetivos mais importantes 

de qualquer sistema de gestão da qualidade. 

Esse requisito não apresenta correspondentes na versão 94 (LORDÊLO, 2004). Trata-se 

de uma cláusula nova (SILVA, 2001). 

Segundo Alves (2001), este monitoramento da satisfação dos clientes talvez seja um dos 

requisitos que, conceitualmente, trazem mais dificuldades de serem aplicados na construção 

civil, pois implicam em um canal de comunicação e avaliação pós-ocupação para todos os 

empreendimentos, o que não ocorre usualmente. No caso de cliente públicos, esta situação 

torna-se ainda mais delicada, pois os contrata
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Para a NBS (2000), a satisfação dos clientes vem a ser o item cuja implementação 

representa o primeiro e mais forte estímulo para possibilitar o giro do ciclo da melhoria 

contínua do sistema de gestão da qualidade. 

8.2.2 Auditoria interna 

 seu nome, para propósitos internos e podem 

formar a base para uma autodeclaração de conformidade da organização. As auditorias de 

s pelas partes que têm interesse pela organização, tais como 

client

itos do sistema de gestão da qualidade estabelecidos pela organização; e 

essos e áreas a serem auditados, bem como os resultados de auditorias 

anteri .

seleção d e 

impar i res não devem auditar o seu próprio 

trabal

ora indevida, para eliminar não-conformidades detectadas e suas causas. As 

atividades de acompanhamento devem incluir a verificação das ações executadas e o relato 

dos resultados de verificação.” 

De acordo com Mello et al. (2002), uma auditoria pode ser de primeira, segunda ou 

terceira parte. As auditorias de primeira parte, também chamadas de auditorias internas, são 

conduzidas pela própria organização, ou em

segunda parte são conduzida

es ou outras pessoas em seu nome. As auditorias de terceira parte são conduzidas por 

organizações externas e independentes da própria organização, que fornecem certificados ou 

registros de conformidade com requisitos, tais como a certificação de sistemas de gestão da 

qualidade. 

O texto da NBR ISO 9001 (2000:11) estabelece as seguintes exigências: “A organização 

deve executar auditorias internas, a intervalos planejados, para determinar se o sistema de 

gestão da qualidade 

a) está conforme com as disposições planejadas, com os requisitos desta norma e com 

os requis

b) está mantido e implementado eficazmente; 

Um programa de auditoria deve ser planejado, levando em consideração a situação e a 

importância dos proc

ores  Os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos devem ser definidos. A 

os auditores e a execução das auditorias devem assegurar objetividade 

cial dade do processo de auditoria. Os audito

ho. 

As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execução de auditorias e 

para relatar os resultados e manutenção dos registros devem ser definidos em um 

procedimento documentado. 

O responsável pela área a ser auditada deve assegurar que as ações sejam executadas, 

sem dem
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De acordo com a NBR ISO 9000 (2000:14), um programa de auditoria é um “conjunto 

de uma ou mais auditorias planejadas para um período de tempo determinado e direcionadas a 

um propósito específico”; os critérios da auditoria são “conjunto de políticas, procedimentos 

ou req

na versão 1994, é o 4.17 (SILVA, 2001). 

 item praticamente não ter sido alterado, Kunder (2001) lembra que, na 

versã ltados de auditorias 

anteri

toria interna, sendo, às vezes, 

neces

auditores não devem auditar o seu próprio trabalho. 

8.2.3 Medição e monitoramento de processos 

para 

monit

 é “averiguar se o que 

foi planejado corresponde ao que está sendo realizado e se os resultados planejados estão 

é “avaliar a relação entre os resultados 

uisitos usados como uma referência”. Segundo Mello et al (2002), o escopo da auditoria 

é a sua abrangência (toda a organização será auditada ou apenas algumas áreas) e a freqüência 

é a periodicidade. 

Seu item correspondente, 

Segundo Alves (2001), este item praticamente não se alterou em relação à versão 

anterior, sendo apresentado numa linguagem mais simples, e a nota de rodapé que estabelecia 

que “os resultados das auditorias internas da qualidade são parte integrante das informações 

necessárias às atividades de análise crítica pela Administração” foi substituída pela sua 

exigência formal no item 5.6.2 – Entradas para análise crítica. 

Apesar deste

o anterior, não havia uma exigência formal da utilização de resu

ores para o planejamento das auditorias internas. Essa abordagem permite que a 

organização torne a auditoria interna mais eficaz como método de análise do sistema de 

gestão da empresa. 

Alves (2001) ainda comenta que a versão 1994 da ISO 9001 não detalhava o que 

deveria ser definido no procedimento documentado de audi

sário recorrer à norma específica de auditoria para elaboração do seu procedimento. 

Outras alterações desse item, nessa versão 2000, citadas por Silva (2001), foram: ficou 

explicitado que a organização deve executar auditorias internas a intervalos planejados e que 

os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos devem ser definidos; também se 

deixou claro que os 

Segundo a NBR ISO 9001 (2000), a organização deve aplicar métodos adequados 

oramento e, quando aplicável, para medição dos processos do sistema de gestão da 

qualidade.  

De acordo com Gehbauer et al (2002:415), o monitoramento consiste em verificar a 

eficácia e a eficiência do processo, onde verificar a eficácia do processo

sendo alcançados” e verificar a sua eficiência 
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alcan

avaliar o desempenho do processo. Indicadores podem ser escolhidos (por 

exem

im, é preciso definir os seus parâmetros 

mais 

 as correções e ações corretivas, como apropriado, para 

asseg

jável”. Então, conforme comentam Mello et al. (2002), a correção não garante 

a não

partir do monitoramento contínuo dos processos, será 

possív

ção dos serviços; gestão de projetos, 

entre 

çados e os recursos utilizados”. Nos processos em que os resultados podem ser 

quantificados, é possível utilizar métodos de medição e, com a aplicação de técnicas 

estatísticas, 

plo, número de falhas por tipo de processo, índices de produtividade de serviços) para 

serem comparados com parâmetros de desempenho. 

Esses mesmos autores comentam que as atividades de monitoramento de processo 

poderão ser descritas nos próprios procedimentos documentados dos processos do sistema de 

gestão da qualidade, abrangendo, dentre outros aspectos, a forma e o escopo das verificações, 

a responsabilidade pelo monitoramento e a sua periodicidade, os critérios de avaliação e a 

forma de registro dos resultados. 

De acordo com a NBS (2000), dentre os processos, os que representam maior relevância 

são os de produção ou de execução do serviço. Ass

representativos e acompanhar seus resultados. A NBS (2000:78-79) define parâmetro de 

processo como “aquela grandeza cuja variação implica em alterações nas saídas ou resultados 

do processo”.  

Conforme a NBR ISO 9001 (2000), quando os resultados planejados não são 

alcançados, devem ser efetuadas

urar a conformidade do produto. 

Há uma diferença entre correção e ação corretiva. Segundo a NBR ISO 9000 (2000:12), 

correção é uma “ação para eliminar uma não-conformidade identificada”, enquanto ação 

corretiva é uma “ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra 

situação indese

 reincidência da não-conformidade, pois ela ataca o efeito, ao passo que a ação corretiva 

ataca a causa e, assim, garante a sua não reincidência. 

Lordêlo (2004) comenta que, a 

el identificar possíveis problemas em certas etapas, situações em que serão necessárias 

adaptações, oportunidades de melhorias, ou até mesmo o re-projeto de um processo, devido à 

introdução de uma nova tecnologia ou à adoção de novas estratégias pela organização. 

Para esse mesmo autor, na construção civil, existem alguns exemplos de processos que 

devem ser monitorados: compra de materiais e equipamentos; análise de contratos; 

recebimento de materiais em obra; controle da execu

outros. 
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Esse requisito corresponde aos requisitos 4.9, 4.17 e 4.20 da versão 1994 (SILVA, 

2001). 

Como alteração em relação à versão 1994, Alves (2001) novamente comenta a maior 

flexibilidade da nova versão, uma vez que deixa a cargo da organização a definição de seus 

indicadores da qualidade para a medição do desempenho do sistema de gestão da qualidade. 

8.2.4 Medição e monitoramento de produto 

e acordo com a NBR ISO 9001 (2000), a organização deve medir e monitorar as 

carac

s 

autorizadas a liberar o produto. 

vil, o produto pode ser definido de duas 

forma

como o resultado final do processo de produção, o edifício, 

que d

ecução de serviço, bem como do produto final, o edifício, pode ser assegurado 

atravé

stão associados a cada um dos 

Proce

D

terísticas do produto, em estágios apropriados do seu processo de realização, para 

verificar se os seus requisitos têm sido atendidos. Devem ser mantidos registros que 

evidenciem a conformidade com os critérios de aceitação e indiquem a pessoa ou pessoa

Segundo Lordêlo (2004), na construção ci

s. Primeiramente, ele pode ser visto como o resultado de cada uma das etapas da 

construção, que deve atender aos requisitos e satisfazer as necessidades de seus clientes 

internos. Por exemplo, a fundação é o produto da estrutura; a estrutura é o produto da 

alvenaria; a alvenaria é o produto do revestimento e assim por diante. Por outro lado, o 

produto também pode ser visto 

eve atender aos requisitos especificados de uso e à satisfação dos clientes finais 

(usuários). 

Esse mesmo autor menciona que a medição e o monitoramento dos produtos são, 

geralmente, realizados através da utilização dos seguintes instrumentos: listas de verificação 

(checklists) de itens previamente selecionados; equipamentos, como gabaritos, réguas, níveis, 

trenas, etc; inspeção visual; seleção por amostragem, etc. 

Gehbauer et al. (2002) comentam que, na execução de uma obra, o monitoramento das 

etapas de ex

s de inspeções realizadas ao final de cada etapa e, também, ao final da obra (inspeção de 

entrega). Para tanto, é importante que se defina a forma como a medição será feita e qual será 

o critério de aceitação, e isso pode ser estabelecido, por exemplo, nos formulários de 

Avaliação da Qualidade de Execução (AQE) que e

dimentos de Execução de Serviço (PES) previstos para a obra. Nos formulários de AQE 

devem constar: o que medir (item ou indicador a ser verificado); como medir (método de 

inspeção ou ensaio); com que medir (instrumento de medição); como avaliar (critério de 
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aceitação, tolerância); quem avalia (responsável pela avaliação e liberação) e quando medir 

(periodicidade da inspeção). Esse mesmo formulário pode ser usado para registrar o resultado 

da avaliação e fornecer evidência de que o produto foi inspecionado e está conforme com os 

requisitos especificados. As inspeções devem ser realizadas por pessoal treinado e os 

registros, assinados pelo responsável pela liberação do produto verificado. 

Segundo os mesmos autores, esses PES têm a função de descrever como devem ser 

executadas as principais atividades que ocorrem dentro do processo de construção, e isso pode 

ser feito por meio de textos, check-lists, tabelas, desenhos ou fotos. Através deles, procura-se 

garantir que todos que fazem parte do processo de construção tenham o mesmo entendimento 

sobre a tarefa a executar e trabalhem segundo os mesmos padrões de execução, para que se 

obtenha, em todos os níveis de trabalho, uma boa qualidade. Quanto aos formulários de AQE, 

estes 

ido satisfatoriamente concluídas, salvo situações em que ele tenha sido aprovado de 

outra 

10 da 

versã

8.3 Controle de produto não-conforme 

ue produtos que não 

estejam conformes com os seus requisitos sejam identificados e controlados, de modo a evitar 

o seu uso ou entrega não intencional. Deve ser estabelecido um procedimento documentado 

são utilizados para verificar se, na fase de execução, os trabalhos estão sendo feitos 

exatamente de acordo com o que está descrito nos PES. Para cada PES deve haver um ou 

mais formulários de AQE contendo os critérios de verificação do serviço e as tolerâncias, se 

houver. 

Para a inspeção final, antes da entrega da obra, é conveniente que se estabeleça e 

formalize um procedimento de inspeção em conjunto com o cliente, o qual pode ser na forma 

de lista de verificação. Também devem ser mantidos registros dessa inspeção (Ibidem). 

Segundo a NBR ISO 9001 (2000), a liberação do produto e a entrega do serviço não 

devem ocorrer enquanto todas as providências planejadas para a realização do produto não 

tiverem s

maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente. 

De acordo com Silva (2001), seus itens correspondentes, na versão 1994, são 4.10 e 

4.20. Segundo esse mesmo autor, esse requisito é uma simplificação da subseção 4.

o 1994 da NBR ISO 9001, com uma linguagem bem mais genérica. 

Alves (2001) comenta que a única alteração desse item, em relação à versão anterior, é a 

menção à aprovação do cliente para uma liberação do produto fora dos padrões pré-

estabelecidos. 

Segundo a NBR ISO 9001 (2000), a organização deve assegurar q
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que d

diferença entre responsabilidade e autoridade para lidar com produto não-

conforme. Num canteiro de obras, por exemplo, a responsabilidade pelo controle de 

recebimento de materiais, avaliação de produtos/serviços realizados e de produto final pode 

ser a

al. (2002), a identificação dos produtos não-conformes pode 

acont

licável, pelo cliente; 

execu

de. 

detectadas e quaisquer ações subseqüentes executadas, incluindo concessões 

obtida

idade com os requisitos. 

produção,  dessa prática estar cada vez 

efina os controles, as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com 

produtos não-conformes. 

Há uma 

tribuída aos respectivos encarregados pela avaliação de execução de serviços (por 

exemplo, almoxarife, mestre-de-obra), seguindo os critérios de análise previstos nas fichas de 

AQE. Entretanto, a autoridade para decidir sobre a disposição do produto não-conforme pode 

ser atribuída apenas ao engenheiro da obra (GEHBAUER et al., 2002). 

Segundo Mello et 

ecer no recebimento da matéria-prima, durante o processo produtivo (produtos em 

processamento), antes da entrega ao cliente (produto acabado) e após o produto ser entregue 

ao cliente. 

De acordo com a NBR ISO 9001 (2000), a organização deve tratar os produtos não-

conformes que forem identificados por uma ou mais das seguintes maneiras: execução de 

ações para eliminar a não-conformidade detectada; autorização do seu uso, liberação ou 

aceitação, sob concessão, por uma autoridade pertinente e, onde ap

ção de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais. Para os produtos 

cuja não-conformidade for detectada após a entrega ou início do seu uso, a organização deve 

tomar as ações apropriadas em relação aos efeitos ou potenciais efeitos dessa não-

conformida

Para Mello et al (2002), a correção de um produto não-conforme pode ser feita por meio 

das seguintes ações: 

• Reclassificação: alteração da classe de um produto a fim de torná-lo conforme a 

requisitos diferentes dos inicialmente especificados; 

• Retrabalho: ação para tornar o produto conforme com o especificado; 

• Reparo: ação sobre o produto para torná-lo aceitável para o uso pretendido. 

A NBR ISO 9001 (2000) exige que sejam mantidos registros sobre a natureza das não-

conformidades 

s. Em sendo corrigido o produto não-conforme, ele deve ser reverificado para 

demonstrar a conform

Segundo Lordêlo (2004), no caso da construção civil, principalmente durante a 

é ainda comum encontrar muito retrabalho, apesar
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meno c . Os reparos 

acontecem ução e/ 

ou de

efeitos ou potenciais efeitos de uma não 

confo

8.4 Análise de dados 

gestão da qualidade, a abordagem factual para a 

tomad

 

contínuas da eficácia do sistema de gestão da qualidade podem ser realizadas. Isso deve 

incluir dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes 

pertin

processos; índices de retrabalho; reclamações de clientes; serviço de garantia; 

lista d

s a eita, devido aos controles de qualidade e à gestão por processos

, em geral, após a entrega final da edificação, devido a problemas de exec

ficiência na qualidade dos materiais. 

Seu item correspondente, na versão 1994, é o 4.13 (SILVA, 2001). Esse autor comenta 

que sua alteração, em relação à versão 1994, foi atribuir à organização a responsabilidade de 

tomar ações apropriadas em relação aos 

rmidade detectada após a entrega do produto ou o início do seu uso. Para Alves (2001), 

as mudanças nesse item se limitaram à linguagem, que se tornou mais simplificada e sucinta. 

Como afirma um dos princípios da 

a de decisões, citado pelas NBR ISO 9000 (2000) e NBR ISO 9004 (2000), as decisões 

baseadas em fatos e dados devem prevalecer sobre a experiência e o “achismo” (MELLO et 

al, 2002). Assim, a NBR ISO 9001 (2000:11) estabelece as seguintes exigências: “A 

organização deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para demonstrar a 

adequação e eficácia do sistema de gestão da qualidade e para avaliar onde melhorias

entes”. 

Gehbauer et al (2002) comentam que a definição dos dados a coletar e de como analisá-

los deve ser determinado pela organização, em função da relevância da informação resultante 

do dado para o sistema de gestão e para a melhoria da qualidade. No entanto, é importante que 

sejam analisados e integrados dados e informações de todas as áreas da organização para que 

a direção possa realizar uma avaliação eficaz de seu desempenho global. Esses dados e 

informações podem ser gerados de: relatórios de auditorias internas; relatórios de não-

conformidades; controle de recebimento de materiais; relatórios de ensaios e medições; 

resultados de 

e fornecedores credenciados; relatórios de custos da qualidade. 

Esses mesmos autores ainda comentam que a descrição de como é feita a análise de 

dados na organização, incluindo técnicas estatísticas, quando utilizadas, deve ser estabelecida 

em documentação específica ou estar incluída nos procedimentos documentados dos 

processos que compõem o sistema de gestão da qualidade e onde os dados são gerados e 
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analisados. A responsabilidade pela análise dos dados pode ser atribuída aos próprios setores 

que os geram, com o acompanhamento do setor da qualidade. 

De acordo com a NBR ISO 9001 (2000), a análise de dados deve fornecer informações 

relativ

lecer e manter procedimentos 

docum

 a introdução do conceito de melhoria contínua da eficácia do SGQ da empresa 

exige

os sobre a satisfação dos 

client

). 

 

as a: satisfação de clientes; conformidade com os requisitos do produto; características 

e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas e 

fornecedores.  

Na versão anterior, o único item que fala de avaliações com base em dados é o referente 

às técnicas estatísticas (4.20). No entanto, a organização deveria, apenas, identificar a 

necessidade da utilização de técnicas estatísticas e estabe

entados para implementá-las e controlá-las (ALVES, 2001). 

Segundo esse mesmo autor, este item de análise de dados é um dos mais inovadores em 

relação à versão anterior, pois o seu rearranjo trouxe mudanças conceituais importantes. 

Primeiramente,

 uma análise objetiva periódica dos resultados desse sistema, visando a melhorar a sua 

eficácia. Com isso, o SGQ obrigatoriamente ficará mais dinâmico, pois as avaliações e 

melhorias se tornarão um hábito nas organizações. 

Além disso, essas análises deverão buscar a obtenção de dad

es e as tendências dos produtos e processos. Conseqüentemente, a organização 

necessitará manter um canal de comunicação constante com seus clientes e estar atenta às 

novas tendências do mercado, em termos de produtos, tecnologias, aperfeiçoamento 

profissional e outras melhorias necessárias, mantendo uma atitude pró-ativa em relação aos 

seus clientes. Esta análise conjunta dos produtos e processos internos e externos deverá servir, 

também, para a tomada de ações preventivas (Ibidem

Os fornecedores foram incluídos na versão atual, devendo, também, estar sintonizados 

com as mudanças da organização e serem permanentemente avaliados (Ibidem). 

Finalmente, esse autor comenta que, na construção civil, essa inclusão dos fornecedores 

na medição da efetividade do SGQ, bem como para as oportunidades de melhoria, trazem 

mudanças na forma de contratação dos mesmos, pois será indiscutivelmente necessária uma 

maior integração entre fornecedores e empresas construtoras a fim de cumprir as metas de 

qualidade estabelecidas. 
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8.5 

8.5.1 Melhoria contínua 

sistema de gestão da qualidade por meio do uso da política da 

qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas 

e preventivas e análise crítica pela direção”. 

onforme Gehbauer et al (2002), as melhorias podem ser realizadas em pequenos 

passos ou por meio de projetos estratégicos de mudança de ruptura. Elas podem resultar em 

to, no processo, no sistema de gestão da qualidade ou na própria 

Esses últimos autores comentam que, na busca da melhoria contínua, dois aspectos são 

importantes: o envolvimento das pessoas e a definição e implantação planejada de processos 

de melhoria. 

autoridade é delegada, de modo que as pessoas sejam encorajadas a aceitar a responsabilidade 

de identificar onde a organização pode melhorar seu desempenho (Ibidem). 

execução, a verificação dos resultados e a realimentação da fase de planejamento, garantindo 

que o processo de melhoria seja uma atividade contínua (Ibidem). 

Segundo Mello et al (2002), uma das formas, talvez a melhor, para evidenciar a 

melhoria contínua seria a implementação de indicadores da qualidade. Esses indicadores são o 

resultado dos objetivos da qualidade estabelecidos para colocar em prática os princípios da 

política da qualidade. O acompanhamento sistemático (mensal, bimestral, etc.) desses 

definidas ou até mesmo ultrapassá-las, durante a análise crítica do SGQ pela Alta Direção, 

comprovando sua busca pela melhoria contínua. 

(2001), menciona-se que há alguns pontos relevantes para a realização e avaliação da 

melhoria contínua. 

O primeiro aspecto relevante é o período de medição, ou seja, deverá ser evidenciado 

que houve melhoria todos os dias, todos os meses ou todos os anos? Qual o grau de 

continuidade da melhoria contínua? Deve-se comparar os indicadores da qualidade no final do 

Melhorias 

De acordo com a NBR ISO 9001 (2000:12), “A organização deve continuamente 

melhorar a eficácia do 

C

alterações no produ

organização. 

Para envolver as pessoas, é importante que se crie um ambiente motivador, onde a 

Quanto à implantação de processos de melhoria, isso envolve o planejamento, a 

indicadores leva a organização a tomar as providências necessárias para alcançar as metas 

Em um artigo publicado pela ABCQ – Associação Brasileira de Controle da Qualidade 
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período pré-determinado com os valores no início do mesmo, decidindo se houve ou não 

melhoria.  

O segundo aspecto importante é o da definição dos indicadores da qualidade que serão 

utilizados e do seu valor inicial. Naturalmente, os indicadores terão que ser definidos no início 

do período e mantidos até o final, pois, caso contrário, a comparação dos valores final e inicial 

deixa

formidade, isto pode parecer irracional, do ponto de vista econômico imediato. 

Porém

 melhoria contínua vai resultar, 

certam

icados e segregados. Já a versão 

2000 

8.5.2 Ação corretiva 

ria de fazer sentido. Por outro lado, a definição do valor inicial não é sempre livre, 

principalmente, quando estão em causa requisitos do cliente, estabelecidos durante a análise 

do contrato, ou requisitos legais. A melhoria contínua implica em fazer sempre mais do que o 

mínimo, o qual é o ponto de partida para a certificação. Para uma cultura minimalista, de 

simples con

, do ponto de vista da satisfação do cliente e, portanto, da competitividade, fazer 

sempre mais do que o mínimo é o grande objetivo a atingir. 

O terceiro aspecto é o de saber se a empresa tem que melhorar em todos os indicadores 

ou em apenas alguns. A melhoria contínua implica, de fato, em que a direção da empresa 

estabeleça, no início do ciclo, um plano de melhoria e decida onde vai querer melhorar e onde 

vai querer manter o nível já alcançado. Terá que ser definido onde investir os recursos 

disponíveis. Pode-se, por conseguinte, considerar duas áreas: uma, onde o objetivo é 

melhorar, de acordo com um plano de ações definido; outra, onde o objetivo é manter o nível 

de desempenho já alcançado e evitar qualquer degradação. 

Finalmente, a ABCQ (2001) conclui que realizar a

ente, em implicações muito profundas na Gestão da Qualidade das organizações em 

geral. 

Seu item correspondente, na versão 1994, é o 4.1.3 (SILVA, 2001). 

Segundo Mott (2002), a versão 1994 não exigia que a organização adotasse qualquer 

ação para melhorar a qualidade de seus produtos e serviços, apenas obrigava a mesma a 

demonstrar que os processos de trabalho eram definidos, que os operadores cumpriam essas 

definições e que os produtos não-conformes eram identif

determina que a organização deverá utilizar as informações provenientes do seu próprio 

sistema de gestão qualidade para implementar melhorias na mesma. 

De acordo com a NBR ISO 9001 (2000), a organização deve executar ações corretivas 

para eliminar as causas de não-conformidades e, assim, evitar a sua repetição. 
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Segundo Mello et al (2002), a ação corretiva é a ferramenta mais importante dentro do 

sistema para impulsionar e colocar em prática a melhoria contínua. É por meio dessa 

ferramenta que as causas de uma não-conformidade real, ou seja, que já ocorreu, ou outra 

situação indesejável serão eliminadas. 

Esses mesmos autores mencionam que o processo de tomada de ação corretiva inicia-se 

pela identificação de uma não-conformidade. Entretanto, deve-se ter o cuidado de não abrir 

uma 

 aos efeitos das 

não-c

efinir qual a função que tem a responsabilidade pela 

abertu

conformidade de produto: relacionada com problemas no bem que é 

idade de reclamação do cliente: relacionada com a insatisfação do 

para defin idades, incluindo reclamações de 

client  d

para gara vamente; determinação e 

ação corretiva para todas as não-conformidades identificadas. Consoante enuncia a 

própria NBR ISO 9001 (2000:12), “As ações corretivas devem ser apropriadas

onformidades encontradas”, isso significa que deve haver uma avaliação do impacto da 

não conformidade no sistema de gestão da qualidade da organização. Caso esse impacto seja 

relevante, a ação corretiva deve ser aberta; caso contrário, ela deve ser, apenas, registrada 

como um dado. A organização deve d

ra de uma solicitação de ação corretiva; o ideal é que qualquer funcionário da empresa 

possa fazê-lo. 

Ainda segundo esses mesmos autores, as informações a serem consideradas na 

identificação da não-conformidade e posterior abertura de ação corretiva incluem: 

reclamações de clientes, relatórios de produtos não-conformes, relatórios de auditoria interna, 

resultados de análise crítica do SGQ pela direção, resultados de análise de dados, resultados 

de medição da satisfação dos clientes, medições de processos e produtos e resultados de auto 

avaliação. 

Para eles, existem quatro tipos de não-conformidades, a saber: 

• Não-

manufaturado pela empresa ou serviço prestado; 

• Não-conformidade de processo: relacionada com problemas no processo produtivo 

necessário para manufaturar o bem ou prestar o serviço; 

• Não-conformidade de sistema: relacionada com problemas vinculados ao sistema 

de gestão da qualidade da empresa, em qualquer de seus requisitos; 

• Não-conform

cliente devido a alguma especificação não atendida. 

Segundo a NBR ISO 9001 (2000), deve ser estabelecido um procedimento documentado 

ir os requisitos para: análise crítica de não-conform

es; eterminação das causas de não-conformidades; avaliação da necessidade de ações 

ntir que aquelas não-conformidades não ocorrerão no
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imple n

crítica de a

alteração, ultados das ações executadas. 

Alves

8.5.3 Ação preventiva 

is e, assim, evitar a sua ocorrência. Similarmente às 

ações

Para esses mesmos autores, tal como no caso das ações corretivas, os dados para a 

ivas podem ser gerados com o uso de ferramentas de análise de 

risco,

s 

anteri

0), deve ser estabelecido um procedimento 

docum

s. 

me tação das ações necessárias; registro dos resultados das ações executadas; análise 

ções corretivas executadas. 

Esse item corresponde ao 4.14.2 da versão 1994 (SILVA, 2001). Em termos de 

esse autor menciona a exigência do registro dos res

 (2001) ainda acrescenta que, na versão anterior, não havia uma preocupação explícita 

em evitar a reincidência da não-conformidade. 

Conforme a NBR ISO 9001 (2000), a organização deve definir ações para eliminar as 

causas de não-conformidades potencia

 corretivas, as preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais. 

Segundo Mello et al. (2002), a ação preventiva envolve a análise de tendência em 

histórico de vários registros e dados da qualidade, de modo a identificar possibilidades de 

ocorrência de problemas potenciais e evitá-las.  

iniciação das ações prevent

 análise crítica de necessidades e expectativas dos clientes, análise de mercado, 

resultados de análise crítica pela direção, resultados de análises de dados, medições de 

satisfação de clientes, medições de processos e produtos, aprendizagem com experiência

ores e processos que fornecem advertência antecipada de condições de operação fora de 

controle. 

De acordo com a NBR ISO 9001 (200

entado para definir os requisitos para: definição de não-conformidades potenciais e 

suas causas; avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-

conformidades; definição e implementação de ações necessárias; registros de resultados de 

ações executadas e análise crítica de ações preventivas executadas. 

Seu item correspondente na versão 1994 é o 4.14.3 (SILVA, 2001). Em termos de 

alteração, esse autor, também aqui, menciona a exigência do registro dos resultados das ações 

executada
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3 ESTUDOS DE CASO 

Serão, agora, detalhadamente descritos, os resultados obtidos nos estudos de caso 

realizados nas três empresas construtoras da RMR que foram pesquisadas. Com vistas a 

preservar a confidencialidade das informações fornecidas pelas mesmas, elas foram 

identificadas por empresas A, B e C, que não apresentam relação alguma com seus nomes.  

3.1 Empresa A 

3.1.1 Caracterização da Empresa 

A empresa A é de estrutura “amigo-familiar”, que foi fundada por dois concunhados, 

em outubro de 1978, cujos nomes deram origem ao seu nome. Algum tempo depois, entraram 

mais dois sócios amigos dos fundadores, e essa sociedade permaneceu inalterada até o ano de 

2003, quando um deles saiu. Atualmente, a empresa permanece com os três sócios 

remanescentes. 

É uma empresa construtora e incorporadora que atua apenas no mercado privado, não 

possuindo nenhuma atividade no mercado público. Executa, sempre com recursos próprios ou 

de terceiros (sócios) e nunca com financiamento, edifícios habitacionais de médio padrão e 

obras comerciais, como, por exemplo, edifícios empresariais. Construiu, também, um prédio, 

que está totalmente alugado a um hospital de Recife. 

Possui 10 funcionários no escritório e 160 em obras, sendo, portanto, de acordo com a 

área de pesquisas do SEBRAE, uma empresa de grande porte. Sua mão-de-obra é toda 

própria, apenas terceirizando algumas etapas da obra, como por exemplo, aplicação de gesso. 

Em serviços de instalações, ela costuma fazer um misto, empreitando uma parte e executando 

outra. Não possui filial no interior de Pernambuco e nem em outros estados.  

No momento da realização da entrevista, a empresa possuía mais de 1.000 unidades 

entregues, correspondendo a um total de mais de 500.000 m2 construídos, e estava com 05 

obras em andamento e 04 para começar. 

O seu faturamento em 2003 e 2004 foi da ordem de dez milhões de reais. Atua na 

Região Metropolitana do Recife, executando obras em Recife e Olinda. 

A sua estrutura organizacional pode ser visualizada na figura a seguir: 
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Figura 4.1 – Organograma da Empresa A 

ecuta projetos. Sua certificação, nessa 

versã

nsição houve a 

consu

lmente é a gerente administrativa.  

ar um SGQ com 

base na série de normas ISO 9000, o diretor técnico mencionou que foi, principalmente, a 

preocupação de sua diretoria em padronizar seus processos e sua tecnologia. Preocupação esta 

já antiga na empresa, pois, há muitos anos atrás, o que afligia bastante os diretores era a falta 

Fonte: Fornecido pela própria Empresa 

3.1.2 Caracterização do SGQ da Empresa 

O Sistema de Gestão da Qualidade da empresa A foi implantado inicialmente com base 

na NBR ISO 9002 (1994), uma vez que ela não ex

o, ocorreu em Dezembro de 2001. O processo da implantação, que durou 18 meses, teve 

a consultoria do SENAI/PE, e a empresa A fez parte do 1º grupo de empresas construtoras 

certificadas.  

A transição para a versão 2000 durou dois anos, e a empresa foi, então, certificada na 

nova versão, em Dezembro de 2003. Também durante o processo de tra

ltoria do SENAI/PE. A empresa A também é certificada no nível A do PBQP-H. 

O seu Representante da Direção é uma engenheira civil, que trabalha na empresa há 09 

anos. Ela começou como estagiária e atua

Quanto ao comitê da qualidade, ele é constituído pelo diretor técnico, a representante da 

direção e todos os engenheiros das obras.  

Finalmente, quando indagado sobre o que levou a empresa a implant
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de critério nas obras, onde cada uma tinha a “cara” do seu supervisor, e a intenção deles era 

buscar a uniformização da empresa. Então, já em 1996, eles contrataram um pessoal que 

trabalhou na Encol (empresa que sempre pesquisou muito e adotava as normas brasileiras com 

predominância em seus projetos) e, a partir daí, deram início a uma padronização da 

tecnologia usada. Naturalmente discutiu-se bastante e foi adotado um padrão de construção 

para todas as obras. Quando da decisão de implantar o SGQ com base nas normas da série 

ISO 9000, o processo já estava bem adiantado, pelo menos nas obras, pois a metodologia de 

construção tinha sido adotada com muito sucesso. O que faltava era basicamente escrever e 

formalizar o manual da qualidade e demais documentos do sistema. 

3.1.3 Seção 5 – Responsabilidade da direção 

3.1.3.1 Comprometimento da direção 

Quando questionado sobre como a Alta Direção comunica à organização a importância 

em atender aos requisitos dos clientes, bem como os regulamentares e estatutários, o diretor 

técnico, inicialmente, discorreu o consumidor. Para ele, 

esse código foi o grande indutor da busca das empresas pela implantação de sistemas de 

 1991, 

elas ficaram completamente despreparadas para enfrentar o mercado. As normas brasileiras 

que, a

edor, não mais o cliente. Este último se descobriu, portanto, com uma arma 

poder

ma de 

atend

lquer cliente que 

chegu

ueiram efetuar no próprio escritório da empresa. 

Além

 um pouco sobre o Código de Defesa d

gestão da qualidade com base nas normas ISO 9000, pois, a partir de sua criação, em

ntes eram uma recomendação, passaram a ser lei, e as empresas construtoras tornaram-

se as responsáveis diretas por quaisquer problemas detectados nas obras. Mesmo nas situações 

em que os problemas estejam relacionados a produtos terceirizados, pelo código do 

consumidor, a primeira a ser responsabilizada é a construtora e é ela quem deve questionar 

com o fornec

osíssima na mão. 

Então, diante do contexto figurado, segundo o diretor técnico, a empresa A tem um 

cuidado extremo com a questão do seu relacionamento com o cliente e possui um siste

imento ao mesmo muito mais antigo do que a implantação do SGQ. Na entrega dos seus 

prédios, ele sempre se disponibiliza para conversar sobre o imóvel com qua

e à empresa, onde também o departamento comercial se coloca à disposição para 

receber o pagamento das pessoas que o q

 disso, através de reuniões mensais realizadas nesse mesmo escritório, onde são 

acompanhados os resultados obtidos para todos os indicadores criados e dos quais se falará 

mais adiante, a Alta Direção está sempre comunicando à sua equipe a importância em atender 
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ograma de alocação de 

recursos, como foi exigido pelo OCC, em uma auditoria externa, pois a empresa não pretende 

burocratizar o que não precisa ser burocratizado, por já estar bem definido. E o comitê da 

r externo de que eles tinham razão. 

3.1.3.

Para identificar as necessidades e expectativas dos clientes, a empresa A utiliza a 

pesquisa do SINDUSCON/PE sobre mercado, realizada de dois em dois anos, a qual dá uma 

noção geral sobre as preferências dos clientes em termos de quarto, cozinha, sala, área de 

serviço, necessidade de quarto de empregada, etc. No entanto, via de regra, quando a diretoria 

não tem segurança no mercado, por achar que ele está dando uma mudada, ela contrata uma 

empresa para realizar pesquisas, visando a identificar o perfil do cliente potencial na área 

onde será executada a obra. Chegou-se, em algumas oportunidades, a contratar uma empresa 

privada de Recife, uma profissional de economia que coordena o levantamento do Índice de 

Velocidade de Vendas (IVV) do estado de Pernambuco e uma equipe especializada do 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

É importante ressaltar que, segundo o diretor técnico, é muito difícil, hoje, a sua 

empresa não acertar o que o cliente deseja, pois ela oferece cinco opções de planta. Para isso, 

utiliza paredes em dry wall (gesso acartonado) e, assim, constrói de acordo com o que o 

cliente identifica como melhor opção. 

aos requisitos dos clientes, bem como os regulamentares e estatutários. Quanto ao pessoal da 

obra, a Alta Direção os faz entender a importância do atendimento aos requisitos dos clientes, 

através do seu treinamento na política da qualidade, que traz explicitamente a expressão 

“aumentar a satisfação dos clientes”.  

Quanto à disponibilidade de recursos para o SGQ, de acordo com o diretor técnico, isso 

fica sob a sua responsabilidade. É ele quem julga, em conjunto com o comitê da qualidade, o 

que deverá ser implementado no SGQ e a ele é dada total autonomia, pelos outros sócios, para 

investir os recursos que forem necessários para isso. Sua opinião é a de que não há, portanto, 

a necessidade de se elaborar um plano de recursos ou um cron

qualidade conseguiu convencer o audito

2 Foco no cliente 

3.1.3.3 Política da qualidade 

Quando questionado sobre como a política da qualidade da empresa atende à exigência 

da versão 2000 da NBR ISO 9001 de incluir um comprometimento com o atendimento aos 

requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do SGQ, o Diretor Técnico respondeu que, 

quando nela é mencionado “Buscar a melhoria da qualidade”, na expressão “Buscar a 
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presenta como palavras chaves cliente, tecnologia, 

produ

le lhes transmitiu 

de se respeitar todos os clientes, passando-lhes, inclusive, a 

noção de clientes internos e externos. Depois, ele lhes explicou que a empresa passaria a 

utiliza

verificar 

como

técnico, todas as obras da empresa são extremamente 

 ao entrarem em um ambiente limpo, tendem a sair deixando-o 

limpo

Ele atribui isso ao fato dos funcionários de mais baixa instrução se sentirem muito valorizados 

melhoria” está o comprometimento com a melhoria contínua e no termo “qualidade” está o 

comprometimento com o atendimento aos requisitos, uma vez que, segundo a NBR ISO 9000 

(2000:7), qualidade significa “grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a 

requisitos”. Essa mesma política a

tividade e segurança. O Diretor Técnico chamou atenção para as iniciais dessas 

palavras, que são as mesmas de “carteira de trabalho e previdência social”, e isso foi 

intencional para facilitar a absorção da política pelos empregados.  

Ela foi divulgada através de sua afixação por todo o escritório e obras, sua impressão 

nas fardas dos funcionários, entrega de folders, banners e até mesmo música, que era 

constantemente tocada nas obras enquanto os colaboradores almoçavam. O seu treinamento 

para o pessoal do escritório foi feito através de reuniões; para os colaboradores de campo, o 

diretor técnico adotou a idéia de ensiná-la por partes. Primeiramente, e

ensinamentos sobre a importância 

r uma tecnologia que os fizesse produzir mais, fazendo menos força e sem precisar 

morrer ou se acidentar, ou seja, com base nas próprias palavras da política, uma tecnologia 

que aumentaria a produtividade deles, garantindo a sua segurança. Ainda hoje, quando novos 

colaboradores passam a integrar a equipe da empresa, eles são treinados na política dessa 

forma. Com vistas a verificar se os ensinamentos foram realmente absorvidos, o diretor 

técnico, cuja freqüência nas obras é quase que diária, sempre dialoga com os funcionários 

sobre como está o entendimento deles em relação à política, se eles a consideram como tendo 

sido melhor ou pior para o seu trabalho, entre outros questionamentos. Além disso, uma vez 

por mês, esse mesmo diretor seleciona alguns tópicos do SGQ que ele julga importantes e 

escolhe uma obra, onde, juntamente com a RD, realiza uma auditoria interna para 

 está o funcionamento do almoxarifado, o entendimento da política pelo pessoal daquela 

obra e o atendimento aos requisitos da norma. Através desses procedimentos, ele vem 

assegurando que a política da qualidade da empresa seja entendida por todos os empregados. 

Ainda de acordo com o diretor 

asseadas, pois os funcionários,

, e isso é uma demonstração de que eles absorveram bem os ensinamentos sobre o 

respeito ao cliente interno e externo. Ele também comentou que o pessoal de obra, com nível 

de escolaridade mais baixo, respondeu e ainda responde muito melhor aos treinamentos 

desenvolvidos com a implantação do SGQ do que o pessoal de escritório e de nível superior. 
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, 

confo

e na obrigação de melhorar quando são treinados. Já com relação ao pessoal do escritório, o 

diretor técnico acredita que a sua resistência ao sistema deveu-se, em um primeiro momento, 

à pseudo-burocracia que foi estabelecida com o mesmo. Além disso, com a transição para a 

versão 2000, passou-se a exigir o uso de metas e indicadores e, com isso, vem o fato de que 

ninguém gosta de ser mensurado, pois, no momento que se tem um indicador, visualiza-se 

melhor quem é quem na empresa. Pode-se verificar quem falta e quem não cumpre. Após a 

ISO, passou a haver naturalmente cobranças que não havia. 

Em se tratando de análises críticas na política da qualidade, elas são sempre realizadas 

nas reuniões semestrais de análise crítica do SGQ, que são conduzidas pela Alta Direção. 

Falar-se-á sobre essas reuniões mais adiante. Quando a empresa estava no momento da 

transição da versão 1994 para a versão 2000, houve uma certa pressão para que a política 

fosse mudada. Entretanto, após ter sido exaustivamente discutida e analisada em inúmeras 

reuniões, chegou-se à conclusão de que ela deveria ser mantida, pois ainda estava totalmente 

apropriada ao propósito da empresa e já atendia, conforme foi mencionado, a novidade da 

versão 2000 em relação à versão 1994 de incluir um comprometimento com o atendimento 

aos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do SGQ. Então, desde a sua certificação 

com base na ISO 9002 (1994), a política da qualidade da empresa A não sofreu alterações. 

3.1.3.4 Objetivos da qualidade 

Para a definição dos objetivos da qualidade, a Alta Direção e a RD analisaram todos os 

setores da empresa e seus processos, com vistas a identificar as suas maiores necessidades, 

deficiências e pontos críticos, que poderiam ser sanados ou, pelo menos minimizados, a partir 

do estabelecimento de objetivos da qualidade. Assim, foram definidos, nos momentos iniciais 

do processo de adequação do SGQ da empresa à versão 2000 da NBR ISO 9001, 07 objetivos 

da qualidade, bem como suas metas, distribuídos pelos vários níveis pertinentes da empresa. 

Para mensurá-los, que é uma exigência da norma, foram definidos indicadores, e o uso 

desses indicadores é o instrumento utilizado pela empresa para a medição dos seus processos

rme se verá mais adiante. 

Quanto ao estabelecimento das primeiras metas, o diretor técnico explicou que, como 

ainda não se tinha, na época, histórico de medições, foi usado o bom senso em algumas, 

outras foram tiradas do site do Núcleo Orientado para Inovação da Edificação – NORIE e 

ainda houve uma que foi copiada da Toyota. Definidas as metas, a empresa só começou a ter 

condições de decidir manter ou alterar os valores estabelecidos, a partir do momento em que 

ela passou a dispor de uma série de medições dos indicadores. 
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l participam a Alta Direção e os 

dema

 e 

 03 a recursos humanos, 01 a projetos, 04 a planejamento, 05 

ao comercial, 01 a contas a pagar e 01 a contas a receber. Para esses objetivos, foram 

defini

a 

planil

 de reclamações de clientes, por apartamento, nos primeiros 

seis m

iços controlados, no período 

A freqüência de medição dos indicadores é variada, podendo ser mensal, anual, após a 

conclusão de serviços da obra, após 06 meses da entrega do apartamento, etc. Entretanto, 

independente disso, todos os meses, há um acompanhamento dos mesmos. Então, ao final de 

cada mês, a RD recolhe dos responsáveis pela medição os resultados obtidos para os 

indicadores que foram efetivamente medidos naquele mês, além de conferi-los, juntamente 

com quem os forneceu, e compilá-los em um mapa. No início do mês subseqüente, ela conduz 

uma reunião, que é sempre realizada até o dia 05 e da qua

is responsáveis pelos indicadores medidos, para analisar e discutir os seus resultados. 

Essas reuniões, bem como as análises críticas do SGQ pela Alta Direção, que ocorrem 

semestralmente, são as oportunidades em que os objetivos, as metas e os indicadores são 

reavaliados. Novos indicadores podem ser criados e os existentes podem ter suas metas 

alteradas, geralmente tornando-se mais rigorosas, tudo isso para que estejam sempre 

adequados ao funcionamento da empresa e buscando a melhoria do SGQ da mesma. 

Desde que foram estabelecidos os primeiros objetivos da qualidade até o momento da 

realização da entrevista, a empresa A, em busca da sua melhoria contínua, já os havia 

submetido a 04 revisões. Nessa 4ª versão, a empresa A dispunha de 24 objetivos da qualidade, 

sendo 03 relativos a clientes, 01 à segurança dos funcionários, 01 à tecnologia

produtividade, 04 a suprimentos,

das 26 metas e 26 indicadores, isso porque, para o objetivo da qualidade relativo à 

segurança dos funcionários e o relativo à tecnologia e produtividade foram definidas duas 

metas e dois indicadores. Os objetivos relativos a contas a pagar e contas a receber eram os 

mais recentes. Como a empresa estava se sentindo sem um adequado controle sobre essas 

funções, resolveu estabelecer objetivos e metas e criar os indicadores. 

No Anexo deste trabalho, estão apresentados 03 objetivos da qualidade da 4ª versão d

ha da empresa A, com as suas metas, indicadores e responsáveis pela medição. Estes 

foram os objetivos permitidos pela empresa de serem mostrados. Os demais estabelecem 

metas do tipo: número máximo

eses; tempo máximo de afastamento dos funcionários, por acidentes de trabalho ou 

doenças ocupacionais, no período analisado; número mínimo de horas de treinamento dos 

funcionários, em segurança, no período analisado; diminuição, em um determinado 

percentual, do índice de mão-de-obra e do consumo de materiais, nos serviços controlados 

pela empresa, no período analisado (são, ao todo, 17 serviços controlados); número mínimo 

de horas de treinamento para os funcionários, nesses serv
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analis

3.1.3.5 Planejamento do sistema de gestão da qualidade 

mento, mas também o 

engen

ado; percentual mínimo de cumprimento do cronograma mensal estabelecido para cada 

obra; percentual mínimo para a média mensal de serviços executados do cronograma previsto 

para a obra; atraso zero em relação à data da entrega do empreendimento; percentual máximo 

para pedidos de obras incompletos no mês; percentual mínimo para pedidos de obras dentro 

dos prazos estabelecidos pelo setor de suprimentos; percentual mínimo de atendimento de 

pedidos, no prazo estabelecido nos mesmos, pelo fornecedor e pelo setor de suprimentos; 

reduzir, em um determinado percentual, o número de faltas justificadas e não justificadas, no 

mês, em relação ao ano anterior; 100% das obras iniciadas com projetos de arquitetura e 

estrutura revisados e compatibilizados; aumentar, em um determinado percentual, a receita 

líquida em relação ao último empreendimento concluído; número mínimo mensal de visitas 

por empreendimento; número mínimo mensal de consultas por empreendimento; percentual 

máximo para erros com despesas no mês; percentual máximo para o índice de inadimplência 

mensal. 

De acordo com o Diretor técnico, quando necessitam ocorrer mudanças na empresa 

(admissões, demissões, implantação de novas tecnologias, etc), a integridade do seu SGQ é 

garantida através de treinamentos. Segundo o mesmo, é fundamental a realização de 

treinamento admissional e de treinamento na função. Quanto a este último, ele é sempre 

realizado antes dos colaboradores iniciarem o seu serviço e, mesmo que eles tenham sido 

treinados em sua função em uma determinada obra, quando são transferidos para uma outra, 

novamente recebem treinamento. Essa é a determinação da empresa para todos os 

colaboradores, independente do seu tempo de trabalho na mesma.  

É importante ressaltar que não só os operários recebem treina

heiro da obra, o mestre da obra e os estagiários, ou seja, todos que vão executá-la e 

fiscalizá-la. 

3.1.3.6 Responsabilidade, autoridade e comunicação 

Todas as responsabilidades e autoridades na organização são definidas pelo diretor 

técnico, e elas estão explicitadas nos Procedimentos Operacionais do SGQ, no Manual de 

Cargos e na matriz de responsabilidades dos Planos de Qualidade das Obras (PQO), onde 

estão claramente definidos os responsáveis pela execução do serviço, pela sua verificação, 

pelo recebimento do material, etc. 

87
 



Capítulo 3 Estudos de Caso 

 

diretor técnico, quando de suas auditorias internas mensais, as quais já foram 

Nas obras, os engenheiros, que são componentes do comitê da qualidade, comunicam 

aos se

as reuniões mensais e semanais, nas quais são acompanhados, respectivamente, 

 são realizadas, na empresa, as análises 

críticas do SGQ pela Alta Direção. Em se tratando dessas últimas, há um procedimento para 

descr

do semestre, o andamento dos planos de ação que foram 

definidos para os indicadores que não alcançaram as suas metas e para as deficiências 

A comunicação dessas responsabilidades e autoridades à equipe administrativa e técnica 

da empresa é feita por esse mesmo diretor nas mencionadas reuniões mensais de 

acompanhamento dos indicadores. Entretanto, essa não é a única oportunidade. Em adição às 

reuniões mensais, duas vezes por semana, durante noventa minutos (todas as quartas e sextas-

feiras, das 7:30h às 9:00h da manhã), o diretor técnico se reúne com toda a equipe de 

engenheiros, onde, além de serem comunicadas e cobradas responsabilidades e autoridades, 

são discutidos e analisados, entre outros assuntos, o andamento das obras, problemas que 

tenham ocorrido nas mesmas e se há deficiências no funcionamento do SGQ em alguma 

delas. 

Em todas as reuniões anteriormente referidas, são tomadas decisões de cunho técnico e 

também relacionadas ao SGQ, como por exemplo, a abertura de planos de ação para eliminar 

falhas no mesmo que tenham sido detectadas nas obras pelos engenheiros ou registradas pelo 

próprio 

mencionadas. 

us colaboradores as responsabilidades contidas na matriz do PQO. 

Quanto à comunicação relativa à eficácia do SGQ, essa também é feita por meio de 

reuniões. De acordo com o diretor técnico, uma vez por mês, a RD se reúne com todo o 

pessoal do escritório e comunica os resultados do SGQ obtidos em cada setor. Eventualmente, 

a Alta Direção participa desses encontros. Quando há auditorias internas e externas, a RD 

também se reúne com o pessoal do escritório, após as mesmas, para comunicar os seus 

resultados. Nas obras, os engenheiros sempre comunicam, de maneira informal, os resultados 

das auditorias externas aos seus colaboradores.  

3.1.3.7 Análise crítica pela direção 

Além d

os resultados dos indicadores e o andamento das obras,

evê-las e, em linhas gerais, elas são conduzidas pela Alta Direção e ocorrem 

semestralmente, logo após as auditorias internas que precedem as auditorias externas. Nessas 

análises são discutidos, entre outros assuntos, a política e os objetivos da qualidade, os 

resultados das auditorias internas e externas já realizadas, os resultados dos indicadores de 

desempenho da empresa ao longo 
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detec

os, se for investido 1 dólar em planejamento, pode-se recuperar até 80 dólares. 

Entre

 tem a finalidade de contribuir para que eles 

adquiram o hábito de planejar a equipe, o tempo, as atividades a serem realizadas, os recursos 

ndo o diretor técnico, os engenheiros se sentem bastante 

desco

3.1.4 Seção 8 – Medição, análise e melhoria 

tadas pelas auditorias internas e externas, as reclamações de clientes e a necessidade da 

disponibilidade de recursos para o SGQ. Também, nessas reuniões, são sempre tomadas 

decisões que visem a melhorar a eficácia do SGQ e, ao diretor técnico, consoante já se 

mencionou, é dada total autonomia, pelos outros sócios, para alocar os recursos necessários à 

implantação das melhorias decididas. Seus participantes são os membros do comitê da 

qualidade e os outros diretores da empresa. 

3.1.3.8 Requisitos da seção 5 considerados como de maior dificuldade de implementação 

pela empresa 

Quando questionado sobre qual o requisito ou requisitos da seção 5 que oferecem maior 

dificuldade de implementação pela empresa, o diretor técnico mencionou o 5.4 – 

Planejamento. Além de difícil de ser implementado, ele também o considera como o de maior 

importância, pois, conforme ensinaram as empresas americanas com as quais ele firmou 

vários convêni

tanto, consoante afirmou o diretor, infelizmente, as empresas, em geral, não têm o hábito 

de planejar.  

Então, para tentar superar essa dificuldade, a diretoria e a RD criaram dois objetivos 

relativos a planejamento, com indicadores a serem medidos mensalmente e cujas metas 

estabelecem um percentual mínimo de cumprimento do cronograma mensal estabelecido para 

cada obra e um percentual mínimo para a média mensal de serviços executados do 

cronograma previsto para a obra. Esses objetivos foram disponibilizados para os engenheiros 

e deles são cobrados os resultados dos seus indicadores nas reuniões mensais de 

acompanhamento dos mesmos. Essa providência

a utilizar, entre outros aspectos. Segu

nfortáveis com o fato de serem mensalmente fiscalizados, mas essa medida é necessária 

e tem muito mais um efeito profilático, ou seja, de fazê-los ter a noção de planejar bem, do 

que meramente punitivo. 

3.1.4.1 Satisfação dos clientes 

Para verificar como está a percepção dos clientes sobre o atendimento aos seus 

requisitos, a empresa realiza uma pesquisa após um ano da entrega do apartamento, quando 

expira o período de garantia concedido ao cliente. 
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considerá-la uma instituição de alta credibilidade, 

o cliente à vontade para criticá-la ou elogiá-la, e a pesquisa fica mais isenta. 

Para sua realização, a UFPE elaborou um questionário, denominado “Avaliação da 

Satisf

restado pela empresa, da qualidade geral da edificação (áreas de uso comum) e 

da qu

de propaganda e venda e ao processo legal de compra e venda. 

pila todas as informações e organiza os 

resultados. A pesquisa é, então, entregue à empresa com todos os resultados calculados, que 

são mostrados através de gráficos e percentuais. Após a sua entrega, o diretor técnico 

inicia

rojetaram e que são terceirizados, para 

As primeiras pesquisas eram realizadas pela própria equipe da empresa e, segundo a 

RD, seus retornos sempre foram insignificantes. O próprio diretor técnico comentou que, em 

uma pesquisa por ele realizada, de 46 apartamentos, apenas 06 a responderam.  

Julgando, então, que o modo de abordar os clientes estivesse incorreto, ele passou a 

contratar, a partir do ano de 2002, uma equipe especializada do Departamento de Engenharia 

Civil da UFPE para realizar a pesquisa, por 

além de acreditar que, em sendo a universidade a fazer a pesquisa e não o diretor da empresa, 

 sente-se mais 

ação de Clientes Pós-Ocupação”, que foi aprovado pela empresa, salvo algumas 

pequenas alterações, e o aplica aos proprietários dos apartamentos. Ele possui 92 questões a 

serem respondidas e, em linhas gerais, foi dividido em 06 partes, ou seja, Partes A, B, C, D, E 

e F. Nas partes A, B e C, é solicitado aos clientes que atribuam uma opinião, dentre cinco 

possíveis (FI – Fortemente Insatisfeito; I – Insatisfeito; N – Nem satisfeito nem insatisfeito; S 

– Satisfeito e FS – Fortemente Satisfeito), respectivamente com relação a aspectos do 

atendimento p

alidade do apartamento. Nas partes D e E, são feitos questionamentos, de modo a se ter, 

respectivamente, a avaliação geral do cliente sobre o seu imóvel e sobre o processo de 

propaganda e venda da empresa. Finalmente, na Parte F, busca-se verificar o que levou o 

cliente a adquirir o imóvel com a empresa A, se ele considera importante uma construtora 

possuir o certificado ISO 9000 e se isso influenciou a sua escolha. Após a última pergunta, 

ainda é disponibilizado um espaço para o cliente que queira fazer algum comentário a respeito 

da empresa construtora, do edifício ou da sua unidade habitacional.  

Complementarmente ao questionário, a equipe da UFPE ainda realiza entrevistas com 

os proprietários dos apartamentos, para que eles possam expor alguns outros aspectos 

positivos e negativos que não tenham sido contemplados no questionário, com relação ao 

atendimento prestado pela empresa, à qualidade geral da edificação, à qualidade do 

apartamento, ao processo 

 Obtidas as respostas, a própria UFPE com

lmente se reúne com o coordenador da pesquisa e os entrevistadores para analisar 

minuciosamente os resultados. Depois ele se reúne com toda a equipe da empresa envolvida 

na execução do edifício, inclusive os arquitetos que o p
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mostr

em realizadas 

pela U

vés 

de te

 Atendimento ao Cliente, 

onde 

3.1.4.

á-los e discutir com eles as reclamações que foram feitas, visando a buscar alternativas 

para evitá-las nos empreendimentos futuros. 

De acordo com o diretor técnico, também nessas pesquisas, apesar de ser

FPE, o retorno dos clientes não chega a ser significativo, equivalendo a apenas 1/3 do 

total de moradores. 

Finalmente, a empresa também se preocupa em monitorar a satisfação dos clientes em 

relação ao seu serviço de assistência técnica. Para qualquer problema que ocorra em seu 

apartamento, o cliente pode se comunicar com o departamento comercial da empresa, atra

lefone, e a responsável pelo departamento preenche a “Ficha de Atendimento ao 

Cliente”, onde é descrito o problema. Este é analisado pelo diretor técnico, que verifica se a 

empresa tem realmente responsabilidade sobre o mesmo ou não. Em caso positivo, o diretor 

técnico o aprova, e a ficha é encaminhada ao engenheiro responsável, para que ele se 

encarregue de tratar o problema. Em caso negativo, a empresa envia uma carta ao cliente, 

explicando a situação, mas se coloca à disposição para solucionar o problema, mediante o 

depósito de um determinado valor. Com relação a essas situações em que a empresa não tem 

mais responsabilidade sobre o problema, a RD mencionou o caso de um edifício, que já estava 

com cinco anos de entregue, e o cliente reclamou que o reparo da bacia sanitária havia 

quebrado.  

As providências adotadas para solucionar os problemas aprovados pelo diretor técnico 

são, então, registradas no Formulário “Orçamento para Reparo”, no qual são discriminados 

todos os insumos consumidos, suas quantidades e custo da unidade, com vistas a se ter o custo 

referente a cada serviço de assistência técnica prestado pela empresa. 

Ao final desse formulário, há um campo, o SAC – Serviço de

engenheiro responsável anota o conceito atribuído pelo cliente, dentre as alternativas 

bom, regular ou ruim, para os seguintes itens: prazo do atendimento; atenção dispensada pela 

equipe; limpeza, terminalidade e solução do problema. 

De acordo com o diretor técnico, o retorno a essas pesquisas de assistência técnica 

também não é muito satisfatório. 

2 Auditoria interna 

Uma vez por mês, conforme já foi mencionado, o diretor técnico seleciona alguns 

tópicos do SGQ que ele julga importantes e escolhe uma obra, onde, juntamente com a RD, 

realiza uma auditoria interna para verificar como está o funcionamento do almoxarifado, o 

entendimento da política pelo pessoal daquela obra e o atendimento aos requisitos da norma. 
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são sempre auditados todos os setores e todas as 

obras

.  

3.1.4.3 Medição e monitoramento de processos 

e trabalho, e o monitoramento, através das reuniões mensais de acompanhamento 

dos in

os, mas apenas aqueles 

para 

rocessos passam a ser medidos. Isso 

garan

nejados para o processo não são atingidos, procura-se, 

inicialmente, identificar as causas do insucesso. Em seguida, definem-se, na reunião de 

dores, os planos de ação para eliminar essas causas e, dessa 

forma

Além disso, sempre são realizadas auditorias internas antecipadamente às auditorias externas, 

que são semestrais, e, nessas circunstâncias, 

.  

Existem, na empresa, 04 auditores internos, que são o diretor técnico, a RD e dois 

engenheiros de obras

De acordo com o diretor técnico, as auditorias internas não se limitam a detectar as não-

conformidades do SGQ e propor as devidas ações corretivas, mas, buscam, também, 

identificar oportunidades de melhorias para o mesmo. Ele comentou que considera essa 

preocupação tão fundamental para o sistema, que, em uma das auditorias externas que houve 

na empresa, ele mesmo chegou a solicitar ao organismo certificador que não enviasse o 

auditor que estava programado para executá-la, mas um outro, pois o primeiro, em uma 

oportunidade anterior, havia demonstrado estar preocupado em apenas detectar falhas, às 

vezes até banais, não tendo contribuído, portanto, de forma significativa para o SGQ. 

A medição dos processos da empresa A é feita pelo uso dos indicadores, que foram 

devidamente explicados quando se tratou dos objetivos da qualidade e estão apresentados no 

Anexo dest

dicadores e das auditorias internas, que são realizadas constantemente. Nessas últimas, é 

sempre verificado se os processos dos setores estão sendo desenvolvidos de acordo os seus 

procedimentos correspondentes. 

Conforme comentou a RD, nem todos os processos são medid

os quais foram definidos indicadores. Porém, nos constantes monitoramentos, quando 

são detectadas deficiências e falta de controle em alguns setores e seus processos que possam 

comprometer o SGQ, a empresa A, em busca da sua melhoria contínua, sempre procura criar, 

para os mesmos, novos indicadores e, assim, mais p

te, sem dúvida, um melhor controle do seu desempenho.  

Quando os resultados pla

acompanhamento dos indica

, permitir o alcance dos resultados desejados. 
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 que está mencionado no item 2.4.2.2 deste trabalho, o produto pode ser visto como o 

result

fício. A construtora tem, portanto, que medir e monitorar os seus 

produ

imentos 

esmos como se fossem colaboradores da 

própr

s permitidas. O preenchimento dessas fichas fica sob a 

responsabilidade da administração da obra, ou seja, do engenheiro, mestre e estagiários. 

mesmo), é que ele é entregue ao responsável pela execução do serviço subseqüente.  

a, o qual possui um check-list 

anexo

intura, o funcionamento e fixação das 

esquadrias de alumínio e madeira, das portas de madeira, das tomadas e interruptores, dos 

vasos sanitários, das torneiras, registros, sifões, válvulas, ralos, a fixação e limpeza dos 

vidros, etc 

3.1.4.4 Medição e monitoramento de produto 

Em se tratando de produto na construção civil, com base no que foi dito por Lordêlo 

(2004) e

ado de cada uma das etapas de construção, bem como o resultado final do processo de 

produção, que é o edi

tos intermediários (as etapas de construção) e o produto final (o edifício).  

Para a realização de cada uma de suas etapas de construção, a empresa A desenvolveu 

27 Procedimentos de Execução de Serviço (PES), os quais descrevem detalhadamente como 

cada serviço deve ser realizado, e os colaboradores, em todas as obras, antes de iniciarem o 

serviço, são sempre treinados nesses procedimentos. Mesmo que eles já tenham sido treinados 

nos procedimentos em uma obra, quando são transferidos para outra, eles são novamente 

treinados. Até para as etapas que são terceirizadas, como por exemplo, alguns serviços de 

instalações hidráulicas, aplicação de gesso, entre outras, foram estabelecidos proced

de execução, e os terceiros são treinados nos m

ia empresa. 

O monitoramento dessas etapas de construção é assegurado por meio de inspeções ao 

final de cada uma, as quais são realizadas através das chamadas Fichas de Verificação do 

Serviço (FVS), que estão associadas a cada um dos PES. O objetivo dessas fichas é, portanto, 

checar se a execução do serviço foi feita exatamente de acordo com o procedimento e se 

foram obedecidas as tolerância

Somente após a aprovação do serviço executado pelo engenheiro (e isso ocorre se ele estiver 

totalmente de acordo com o procedimento e obedecendo às tolerâncias estabelecidas no 

Em se tratando do produto final, o edifício, para monitorá-lo, a empresa A estabeleceu 

um procedimento operacional de vistoria final e entrega da obr

, que é uma ficha de verificação com todos os itens que devem ser checados em cada 

um dos apartamentos, de modo a garantir o atendimento aos requisitos do cliente.  Estes itens 

são, por exemplo, a planeza e homogeneidade do revestimento das paredes e teto, a 

homogeneidade, o acabamento e a limpeza da p
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s aos clientes, são chamadas as equipes das 

outras

zir o número 

de rec

Procedimentos de Execução de Serviços.  

ão-conformidade só é detectada após a entrega do edifício, através de 

reclam

consoante foi visto, em sendo realmente da responsabilidade da construtora a não-

e custos. 

Segun

es, o consumo de materiais e as horas de treinamento dos funcionários nos 

Então, antes da entrega dos apartamento

 obras da empresa, ou seja, os seus engenheiros, mestres e estagiários, para que eles 

percorram cada apartamento, em busca de possíveis defeitos, e preencham o referido check-

list. Somente após a aprovação do apartamento pelos engenheiros (e isso ocorre quando todos 

os itens do check-list tiverem sido checados e todos os defeitos encontrados solucionados), é 

que é liberada a sua entrega ao cliente. Procura-se, com esse procedimento, redu

lamações de pós-entrega. 

3.1.4.5 Controle de produto não-conforme 

Quando são detectados produtos não-conformes, o tratamento que se adota é o 

retrabalho e o responsável por deliberá-lo é o engenheiro da obra. No entanto, consoante 

comentou a RD, a ocorrência de retrabalhos está praticamente extinta na empresa, uma vez 

que a padronização dos processos construtivos vem sendo, de fato, absorvida por todos os 

colaboradores, inclusive os novatos, em virtude dos constantes treinamentos nos 

Quando a n

ação do cliente, a empresa a registra na “Ficha de Atendimento ao Cliente”, e, 

conformidade, o engenheiro responsável adota as devidas providências para solucioná-la. 

3.1.4.6 Análise de dados 

De acordo com o diretor técnico, a análise de dados para a tomada de decisões sempre 

foi uma prática comum na empresa, mesmo antes da implantação do seu SGQ, porque, há 

muito tempo, tem-se o hábito de registrar alguns dados e efetuar algumas medições. Por 

exemplo, já em 1989, realizavam-se medições de espessuras e se registravam dados d

do esse mesmo diretor, na atividade da construção civil, não se pode “achar”, mas 

sempre se deve utilizar o princípio da gestão da qualidade da abordagem factual para a 

tomada de decisões. 

Com a implantação do SGQ, o que houve, em termos de mudança, foi apenas um 

incremento na quantidade de dados registrados pela empresa e medições realizadas para 

fundamentar as suas tomadas de decisões. Estabelecidos os indicadores, passaram a ser 

registrados dados de reclamações de clientes, tempos de afastamento dos funcionários 

causados por acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, a produtividade dos 

colaborador
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serviç

nhamento dos mesmos, eles são analisados para, mantendo-se 

omadas de decisão. Nas reuniões semestrais de 

análise crítica do SGQ pela Alta Direção, além dos indicadores, são analisados os resultados 

de au

cessárias para alcançar ou até mesmo ultrapassar as 

suas m

s e 

ade; a realização das auditorias internas e externas, as quais, 

consoante se mencionou, não se limitam à detecção de não-conformidades e propostas de suas 

ações

a seção 8 considerados como de maior dificuldade de implementação 

os controlados pela empresa, número de pedidos feitos mensalmente ao setor de 

suprimentos, número de pedidos incompletos e feitos fora da data ao setor de suprimentos por 

mês, número de pedidos atendidos pelo fornecedor e pelo setor de suprimentos por mês, 

número de faltas justificadas e não justificadas no mês, etc. 

A freqüência de registro dos dados e da medição dos indicadores é bem variada, mas, 

mensalmente, os resultados dos indicadores efetivamente medidos são compilados pela RD e, 

nas reuniões mensais de acompa

o hábito da empresa, fundamentar as suas t

ditorias internas e externas para a tomada de decisões. 

3.1.4.7 Melhoria contínua 

De acordo com a representante da direção, a empresa vem promovendo a melhoria 

contínua através das seguintes ações: o acompanhamento sistemático dos seus indicadores 

(mensal), que a leva a tomar as medidas ne

etas; a cada nova obra, com vistas a não permitir que se instale a acomodação entre os 

colaboradores, em virtude da padronização da empresa já estar tão enraizada neles, o diretor 

técnico, juntamente com a equipe técnica, sempre busca promover melhorias nos métodos 

construtivos, de modo a se alcançar reduções cada vez mais significativas de custo

incrementos na produtivid

 corretivas, mas buscam, principalmente, apontar para a empresa oportunidades de 

melhorias; o uso das ações corretivas e preventivas, que podem ser solicitadas por quaisquer 

colaboradores da empresa e a condução das análises críticas do SGQ pela Alta Direção, 

quando são analisados todos os dados que foram registrados e coletados na empresa, ao longo 

de um semestre, para que sejam tomadas decisões com relação a sua melhoria. 

3.1.4.8 Requisitos d

pela empresa 

Quando questionada sobre qual o requisito ou requisitos da seção 8 que oferecem maior 

dificuldade de implementação pela empresa, a RD citou o item 8.2.1 – Satisfação dos clientes, 

em virtude do retorno desses clientes à pesquisa de pós-ocupação realizada ser muito ruim. 

Mesmo após a contratação da UFPE para a realização das pesquisas, que foi uma medida 
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3.2 Empresa B 

3.2.1

A empresa B foi fundada em novembro de 1966 por um contador e um engenheiro. 

Com essa primeira sociedade, a empresa construía apenas pequenos e esporádicos prédios 

residenciais, ou seja, não havia um volume grande de obras. Algum tempo depois, o genro do 

contador comprou a parte do engenheiro e, assim, sogro e genro viraram sócios. Com essa 

segunda sociedade, houve um considerável aumento no volume de prédios construídos, e ela 

 o contador vendeu a sua parte na empresa para o irmão do seu 

genro

o interior de 

Pernambuco e nem em outros estados.  

condomínio em andamento, além de 04 obras de contratantes privados. Possuía, ainda, três 

prédio

tomada justamente para melhorar esse retorno, ele ainda não pode ser considerado 

satisfatório, pois corresponde a apenas 1/3 do total de moradores, consoante foi visto.  

 Caracterização da Empresa 

durou até o momento em que

, e a nova sociedade, entre dois irmãos, perdura até os dias atuais, caracterizando a 

empresa B como sendo de estrutura familiar. Nessa mais nova fase, a empresa continuou a 

construir prédios residenciais, mas passou, também, a executar outras obras de construção 

civil, principalmente voltadas para a área pública. Entretanto, os trabalhos com clientes 

públicos foram reduzindo aos poucos, e ela começou a trabalhar somente com clientes 

privados. Atualmente, a empresa B incorpora e constrói, com recursos próprios, edificações 

residenciais de médio padrão, condomínios e obras comerciais, além de prestar serviços para 

contratantes privados, executando obras industriais, de terraplenagem, drenagem, 

pavimentação, obras de arte especiais (pontes), entre outras. Ela também dispõe de 

equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção civil em geral. 

Possui 30 funcionários no escritório e cerca de 600 nas obras, sendo, portanto, de 

acordo com a área de pesquisas do SEBRAE, uma empresa de grande porte. Sua mão-de-obra 

é quase toda própria, terceirizando, apenas, alguns serviços, como por exemplo, pintura, 

fôrma para execução de lajes e aplicação de gesso. Não possui filial n

No momento da realização da entrevista, a empresa estava com 02 edifícios e um 

s em lançamento e várias propostas no mercado esperando pelo resultado da 

concorrência.  

Os seus faturamentos, em 2003 e 2004 foram, respectivamente, da ordem de vinte 

milhões e vinte e cinco milhões de reais. 
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A empresa B atua na Região Metropolitana do Recife, chegando a executar obras de 

contratantes privados no Cabo e Ipojuca. 

A sua estrutura organizacional pode ser visualizada na figura apresentada a seguir: 

 versão 2000 da 

norm

usivamente para implantar e manter o seu SGQ, uma 

vez q

eiro, administrativo e comercial. 

erente financeira disse que foi, primordialmente, a 

grande preocupação da Alta Direção e gerências com uma maior organização da empresa, um 

 

 
Figura 4.2 – Organograma da Empresa B 
Fonte: Fornecido pela própria empresa 

3.2.2 Caracterização do SGQ da Empresa 

Na implantação do seu SGQ, não houve a transição da versão 1994 para a versão 2000 

da NBR ISO 9001, ou seja, o sistema foi implantado diretamente com base na

a. O processo de implantação, que durou 16 meses, teve a consultoria do SENAI/PE, e a 

empresa B fez parte do 3º grupo de empresas certificadas. A certificação ocorreu em Agosto 

de 2003. A empresa B também é certificada no nível A do PBQP-H. 

O Representante da Direção é uma engenheira civil, que trabalha na empresa desde 

Janeiro de 2002. Ela foi contratada excl

ue a mesma já havia passado por experiência similar em uma outra empresa. 

Quanto ao comitê da qualidade, os seus componentes são os dois diretores, os 

engenheiros de obra, a RD, os supervisores de obra, o engenheiro de assistência técnica e os 

gerentes financ

Finalmente, quando indagada sobre o que induziu a empresa a implantar um SGQ com 

base na série de normas ISO 9000, a g

D I R E T O R I A
C O L E G I A D A

C O M I T Ê  D A  Q U A L I D A D E
E  M E I O  A M B I E N T E  /  R D
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maior

ento em número de obras e funcionários, que vinha 

sendo enos 

portante, foi que a empresa precisava estar preparada para um mercado externo onde a 

maioria dos contratantes privados começou a exigir de suas contratadas, no mínimo, a 

certificação ISO 9000, e a Caixa Econômica Federal, utilizando o seu poder de compra, 

passou a vetar financiamentos para obras residenciais às empresas não qualificadas no PBQP-

H. 

3.2.3 Seção 5 – Responsabilidade da direção 

3.2.3.1 Comprometimento da direção 

De acordo com a RD, a Alta Direção participa das reuniões de análise crítica, que são 

conduzidas por ela, toma a iniciativa de ir às obras cobrar resultados do SGQ, além de 

comunicar, através de discursos, a importância do sistema para a empresa. A Alta Direção 

também estabeleceu, em conjunto com a RD, a política e os objetivos da qualidade. Os dois 

diretores, entretanto, não chegam ao nível de sempre estar comunicando a toda a organização 

a imp tância de se atende omo os regulamentares e 

estatutários. 

, não é feito um plano ou um cronograma de 

alocação dos mesmos. Quando há a necessidade de sua disponibilidade, a RD se reporta à 

gerente financeira, que busca sempre solucionar a situação e somente recorrer à diretoria nos 

casos em que as quantias a serem aplicadas no sistema são realmente vultosas. Em seguida, 

essa gerente sempre dá um retorno à RD. 

ssariamente 

realiz

fissionais, faz-se uma análise dos possíveis 

terren

 controle dos seus dados e a padronização dos seus processos construtivos, que se 

faziam urgentes, face o seu grande crescim

 experimentado desde o ano 2000. Uma outra razão, secundária, porém não m

im

or   r aos requisitos do cliente, bem c

Quanto à definição de recursos para o SGQ

3.2.3.2 Foco no cliente 

Para identificar as necessidades e expectativas dos clientes, a empresa B já chegou a 

realizar pesquisas de mercado com vistas a caracterizar o perfil do cliente potencial da área 

prevista para a execução da obra. No entanto, essas pesquisas não são nece

adas para todos os lançamentos. O que é sempre feito para que a empresa decida sobre o 

tipo de produto que vai ser lançado em uma determinada região é um estudo minucioso da 

mesma. Nesse estudo, que envolve vários pro

os da região onde podem surgir novos empreendimentos, dos tipos de edificações que 

caberiam nos terrenos selecionados, das edificações que já foram construídas na região e que 
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3.3 Política da qualidade 

qualidade e questionada sobre como ela 

dimento aos requisitos e com a melhoria contínua da 

eficácia do SGQ, a RD comentou que esse foi um dos questionamentos a que a Alta Direção 

foi submetida em uma auditoria externa. Estando eles fundamentados pelas explicações da 

consultoria externa sobre essa exigência da norma, a resposta dada tanto pela Alta Direção, 

durante a auditoria externa, como pela RD, durante a entrevista, foi que quando a política 

menciona “Construindo e evoluindo com qualidade...”, no termo “evoluindo” está o 

comprometimento com a melhoria contínua do SGQ e, no termo “qualidade”, está o 

comprometimento com o atendimento aos requisitos, uma vez que, consoante já mencionado, 

de acordo com a NBR ISO 9000 (2000:7), qualidade significa “grau no qual um conjunto de 

características inerentes satisfaz a requisitos”. O auditor externo, na ocasião da auditoria, foi 

totalmente concordante com a resposta e reafirmou as explicações dadas pela consultoria 

externa de que uma política da qualidade não necessariamente deve incluir os termos melhoria 

contínua e atendimento aos requisitos, mas pode conter outros termos que façam menção a 

eles. 

lítica da qualidade por toda a empresa, foram feitas reuniões, 

coloc

apresentaram um índice satisfatório de vendas, dos projetos que estão em aprovação na 

prefeitura para serem lançados e se houve algum lançamento que tenha vendido muito rápido.  

A empresa B, portanto, considera mais importante, para o lançamento de um prédio, a 

realização de uma análise do mercado na área onde o mesmo será construído do que 

propriamente fazer uma pesquisa para coletar as preferências dos clientes, pois a pesquisa 

pode refletir o desejo do futuro usuário, mas não necessariamente o que ele efetivamente pode 

e está disposto a pagar. 

3.2.

Quando solicitada a mencionar a política da 

inclui um comprometimento com o aten

Para divulgar a po

ados cartazes em todos os setores e todas as obras e foram criadas, inclusive, três 

músicas, que eram tocadas na hora do almoço dos colaboradores. 

Segundo a RD, no início do processo da implantação do SGQ, para conscientizar todos 

os colaboradores sobre a importância do sistema e sua política, foram realizados, com a 

participação da Alta Direção, bingos e uma feijoada. Também foi criado o cartão “Boa 

Qualidade”, o qual continha itens que os colaboradores deviam cumprir, como por exemplo, 

responder a política, usar EPI (Equipamentos de Proteção Individual), usar fardamentos, entre 

outros, para ganhar pontos. Quando eles atingiam determinadas pontuações, podiam trocar os 
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da um que a explique com suas próprias palavras. Ela sempre lhes diz 

esa não é que eles decorem a política, mas compreendam o seu 

sentido e a digam usando o seu próprio vocabulário. 

ntação do SGQ, foram definidos 06 objetivos, bem como suas metas. 

pontos por brindes, como camisas, bonés, ferro elétrico, entre outros. Essa idéia do cartão foi, 

inclusive, utilizada por outras empresas. 

O treinamento dos colaboradores na política da qualidade é sempre feito pessoalmente 

pela RD, tanto no escritório como nas obras, que a transmite verbalmente e ainda entrega um 

papel explicando o seu sentido. 

Para assegurar o entendimento da política por todos os colaboradores, a RD, 

pessoalmente, pede a ca

que o que interessa para a empr

 Essa política da qualidade é sempre analisada criticamente nas reuniões semestrais de 

análise crítica do SGQ. Em termos de alteração, ela necessitou sofrer uma o ano passado, 

porque a empresa começou a implantar o Sistema de Gestão Ambiental e, assim, ela passou a 

ser uma política integrada, incorporando a política ambiental. 

3.2.3.4 Objetivos da qualidade 

De acordo com a RD, no início do processo de implantação do SGQ, tentou-se definir 

objetivos da qualidade em todas as funções e níveis pertinentes da organização. Mas essa 

tarefa ficou difícil de ser cumprida em alguns setores e, dessa forma, decidiu-se identificar 

quais eram os setores que realmente afetavam a qualidade do produto final e quais os que 

promoviam um maior crescimento para a empresa e definir objetivos apenas para estes. 

Identificados os setores, seus processos foram analisados, com vistas a descobrir os seus 

maiores problemas e danos, que poderiam ser solucionados ou, pelo menos, minimizados a 

partir do estabelecimento de objetivos da qualidade. Assim, no início do processo de 

impla

Para mensurar esses objetivos, foram criados indicadores, e o uso desses indicadores é o 

instrumento empregado pela organização para a medição dos seus processos, conforme se 

verá mais adiante.  

Quanto ao estabelecimento das primeiras metas, como a empresa não dispunha, na 

época em que foram definidas, de dados históricos de medição, a RD e os diretores adotaram 

valores que, do seu ponto de vista, seriam alcançáveis. A partir daí, a empresa só teve 

condições de observar se os valores adotados para as metas eram, de fato, apropriados e 

decidir pela manutenção ou alteração dos mesmos, quando passou a dispor de uma série de 

medições dos indicadores.  
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6 meses após a entrega do empreendimento, etc. 

Entre

uele mês, e ela os compila e os analisa. Para os indicadores 

cujos

idade definida, podendo ser mensais ou 

quinz

ambém, nessas reuniões, pode-

i ndicadores. 

Desde que foram estabelecidos os primeiros objetivos da qualidade até o momento da 

realiz

3.2.3.

, demissões, implantação de novas tecnologias, entre outras, a integridade 

do se

, as responsabilidades e autoridades das diversas funções da 

empresa estão definidas no Manual de Descrição de Cargos, nos Planos de Qualidade das 

A freqüência de medição dos indicadores é variada, podendo ser mensal, semestral, 

após a conclusão de serviços da obra, 

tanto, independente disso, todos os meses eles são acompanhados. Então, ao final de 

cada mês, os responsáveis pela sua medição repassam à RD os resultados dos indicadores que 

foram efetivamente medidos naq

 resultados não atingiram suas metas, a RD fala diretamente com os responsáveis para 

saber o que levou ao insucesso e define planos de ação com os mesmos, em busca do alcance 

da meta no mês subseqüente. As reuniões semestrais de análise crítica, bem como as reuniões 

do comitê da qualidade, que não têm uma periodic

enais, são as oportunidades em que os objetivos, metas e indicadores são reavaliados, 

com vistas a decidir se devem sofrer alterações ou não. É destacável que, segundo informou a 

RD, procura-se sempre evitar alterações em metas que as tornem menos rigorosas, pois, dessa 

forma, não se estará buscando a melhoria contínua do SGQ. T

se decid r pela criação de novos i

ação da entrevista, a empresa B, em busca da sua melhoria contínua, já os havia 

submetido a 09 revisões, nas quais foram substituídos objetivos, modificados indicadores, 

bem como metas, tornando-as mais rigorosas. Nessa 9ª versão, a empresa B dispunha de 11 

objetivos da qualidade, sendo 04 relativos a clientes, 01 à segurança dos funcionários, 01 à 

tecnologia, 01 a planejamento, 02 a recursos humanos, 01 a projetos e 01 ao comercial. Para 

esses 11 objetivos, foram definidos 11 metas e 11 indicadores. 

No Anexo deste trabalho, está apresentada a 9ª versão da planilha dos objetivos da 

qualidade da empresa B, com as suas metas, indicadores e freqüência da medição.  

5 Planejamento do sistema de gestão da qualidade 

De acordo com a RD, quando mudanças precisam ocorrer na empresa, como, por 

exemplo, admissões

u SGQ é garantida através dos constantes treinamentos de todos os colaboradores, 

inclusive os novatos, nos Procedimentos Operacionais e Procedimentos de Execução de 

Serviço relacionados com as suas funções. 

3.2.3.6 Responsabilidade, autoridade e comunicação 

De acordo com a RD
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Obras

3.2.3.7 Análise crítica pela direção 

s e indicadores, os resultados 

de au

ra o SGQ. 

Também são tomadas decisões que busquem a melhoria contínua da empresa, fundamentadas 

3.2.3.

, a RD mencionou que, ao se tornar colaboradora 

da empresa B para implantar o seu SGQ, o único requisito dessa seção que ela temia que 

 o Comprometimento da direção (5.1) 

por c

 (PQO’s) e, também, nos vários Procedimentos Operacionais estabelecidos para o SGQ. 

Foi ela que, conversando com todos os setores da empresa, elaborou-os e, em seguida, 

encaminhou-os aos envolvidos para eles darem suas contribuições. Finalmente, eles foram 

passados para a Alta Direção, que os analisou criticamente e os aprovou. Nas oportunidades 

em que os colaboradores são treinados nos procedimentos pela RD ou pelos engenheiros, suas 

responsabilidades são, automaticamente, comunicadas. 

Quanto à comunicação interna sobre a eficácia do SGQ, ela é feita de maneira informal, 

através de conversas, nas quais a RD informa sobre a realização das auditorias externas e seus 

resultados, bem como os resultados das auditorias internas. Para as obras, são passadas cópias 

dos relatórios das auditorias externas, e os engenheiros informam os resultados aos 

colaboradores, que, de uma maneira geral, mostram-se sempre interessados em saber. Sempre 

depois da realização de auditorias internas e externas, também é feita uma reunião do comitê 

da qualidade, para analisar os pontos falhos da empresa e o que pode ser melhorado. 

As reuniões de análise crítica são realizadas, no mínimo, duas vezes por ano, ou seja, a 

cada seis meses, e sempre têm uma duração de quase três horas. Nessas reuniões, que são 

conduzidas pela RD e das quais participam a Alta Direção, o supervisor de obras, o 

engenheiro de assistência técnica, a gerente financeira, a gerente administrativa, a gerente 

comercial e um engenheiro de obras que dá um grande apoio à RD, são analisados e 

discutidos a política e os objetivos da qualidade, com suas meta

ditorias internas e externas, o andamento dos Planos de Ação que foram definidos nas 

auditorias internas e externas, as reclamações de clientes e a alocação de recursos pa

pela análise de todos os dados retro-referidos. 

8 Requisitos da seção 5 considerados como de maior dificuldade de implementação 

pela empresa 

Quando questionada sobre qual o requisito ou requisitos da seção 5 que oferecem maior 

dificuldade de implementação pela empresa

oferecesse grandes dificuldades de implementação era

ausa de sua experiência de já ter trabalhado com a implantação do SGQ em uma outra 

empresa, na qual a Alta Direção, ou por não ter tempo ou até mesmo por somente ter o 
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3.2.4 Seção 8 – Medição, análise e melhoria 

o dentre 

Regular ou Ruim). Também são feitos, entre 

outros, questionamentos do tipo: se o cliente já desejou alterar alguma área interna do seu 

imóvel, com obra de engenharia e, em caso positivo, se ele consultou a empresa antes de fazer 

a modificação; se o cliente já conhecia a construtora; se ele compraria um outro imóvel da 

mesma e se ele recomendaria um imóvel da construtora a outras pessoas. Ao final do 

questionário, é solicitada a sua avaliação geral sobre a empresa, que deve ser feita 

escolhendo-se dentre três alternativas possíveis (muito satisfeito, satisfeito ou insatisfeito). 

Disponibiliza-se, também, um espaço para os clientes que queiram fazer comentários gerais. 

 De acordo com a RD, infelizmente, a quantidade de clientes que respondem ao 

questionário é insignificante. Em uma pesquisa realizada em um prédio com mais de 90 

apartamentos, houve apenas 01 questionário respondido. 

A empresa B também se preocupa em monitorar a satisfação dos seus clientes em 

ela foi c  empresa, não havia um setor específico de assistência técnica, e os 

serviç

interesse na certificação, não se envolvia de fato com o sistema, e isso, sem dúvida, 

comprometia o engajamento de toda a equipe, prejudicando a eficácia e melhoria contínua do 

mesmo. 

Segundo a RD, felizmente, na empresa B, a Alta Direção tem-se mostrado 

comprometida com a implementação do sistema. 

3.2.4.1 Satisfação dos clientes 

Para verificar como está a percepção dos clientes sobre se os seus requisitos têm sido 

atendidos, a empresa realiza uma pesquisa após 06 meses da entrega do apartamento, através 

da aplicação de um questionário, que contém 23 perguntas. Em linhas gerais, é solicitado aos 

clientes que façam uma avaliação do projeto do apartamento, dos materiais utilizados no 

imóvel, do atendimento no Stand de Vendas e do atendimento da empresa, escolhend

quatro alternativas possíveis (Ótima, Boa, 

relação ao serviço de assistência técnica que a mesma oferece. De acordo com a RD, quando 

ontratada pela

os eram executados da seguinte forma: o cliente ligava para a gerente financeira, a qual 

não possui formação em engenharia civil, e fazia a reclamação. A gerente, então, ligava para o 

engenheiro que estivesse mais perto da casa do cliente, e ele fazia uma visita à mesma, para 

detectar qual era o real problema. Em seguida, esse engenheiro procurava alguém das obras 

que pudesse resolver o problema do cliente. Era, portanto, segundo as próprias palavras da 

RD, uma verdadeira confusão. Entretanto, felizmente, após muito esforço, quando a empresa 
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sse momento, a empresa passou a exigir que os seus clientes não mais fizessem 

reclam

-line. Essas reclamações, por sua vez, são 

enviadas pela gerente financeira para o engenheiro de assistência técnica, o qual visita a casa 

do cliente em, no máximo, 48 horas, para verificar qual o real problema, e o anota no 

lientes”. 

, 

em ap

São realizadas auditorias internas, na empresa, a cada 04 meses, programadas de forma 

que sempre ocorra uma, um mês antes das auditorias externas, que são semestrais. Nessas 

auditorias internas, são sempre auditados todos os setores e todas as obras e, quando acontece 

de iniciarem obras após a realização da auditoria interna geral, tais obras são submetidas a 

auditorias internas isoladas. 

De acordo com a RD, o pessoal da empresa é bastante comprometido com o SGQ e eles 

mesmos solicitam a execução de auditorias internas para verificar como está a sua eficácia.  

Existem 05 auditores internos na empresa, que são a representante da direção, dois 

engenheiros de obras, o supervisor de obras e a gerente financeira. Segundo a RD, ela sempre 

orienta a equipe de auditores a, durante a condução da auditoria, não se limitar a detectar 

já estava muito próxima de conquistar o certificado ISO 9000, contratou-se um engenheiro, 

que já trabalhava como estagiário na mesma, somente para tratar de assistência técnica. A 

partir de

ações por telefone, mas apenas por escrito, através de cartas ou por e-mail ou, ainda, 

registrando-as no site, através do atendimento on

“Registro das Reclamações dos C

Em sendo procedente o problema, o engenheiro de assistência técnica tem até 30 dias 

para solucioná-lo, mas, no caso de ser improcedente, o engenheiro explica ao cliente a 

situação, colocando-se, porém, à disposição para solucioná-lo, mediante o depósito de um 

determinado valor.  

Todas as soluções aplicadas são, também, descritas no “Registro das Reclamações dos 

Clientes” e, dessa forma, além de serem corretivas para os problemas detectados, funcionarão 

como preventivas para obras futuras. 

Ao final desse formulário, solicita-se ao cliente a sua avaliação com relação ao serviço. 

Para isso, ele deve marcar “sim”, se estiver satisfeito e “não”, em caso contrário. Ainda há um 

campo para suas observações e sugestões. 

De acordo com a RD, essa avaliação sobre a assistência técnica tem sido sempre 

respondida pelo cliente e, com base nas mesmas, pode-se dizer que o cliente está satisfeito 

com o serviço, pois, em quase 100% delas, ele marcou “sim”. O seu conhecimento é o de que

enas um formulário, o cliente tenha registrado a não satisfação pelo serviço. 

3.2.4.2 Auditoria interna 
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monitoramento, através das reuniões do comitê da 

qualid

os. No entanto, a empresa, em busca da melhoria contínua do seu SGQ, 

está s

ra o processo não é alcançado, a atitude a ser tomada é 

depen

ssim, permitir o alcance do que foi planejado; no 

entan

produtos intermediários, ou seja, as etapas de construção, a 

empre

 para execução das lajes, entre outras, foram estabelecidos 

proce

s 

empre

falhas do sistema, mas sempre procurar identificar oportunidades de melhoria em todos os 

setores. 

Após a conclusão do relatório da auditoria interna, todos os colaboradores do escritório 

são convocados pela equipe de auditores para a divulgação dos resultados. 

3.2.4.3 Medição e monitoramento de processos 

A medição dos processos da empresa B é feita pelo uso dos indicadores que estão 

apresentados no Anexo deste trabalho, e o 

ade e das auditorias internas. Nessas últimas, é sempre verificado se os processos dos 

setores estão sendo desenvolvidos de acordo com os seus procedimentos correspondentes. 

De acordo com a RD, não foram definidos indicadores para todos os processos, ou seja, 

nem todos são medid

empre procurando criar novos indicadores e, dessa forma, aumentar a quantidade de 

processos medidos, o que possibilita, sem dúvida, um melhor controle do seu desempenho. 

 Quando o resultado desejado pa

dente da influência desse resultado indesejado sobre o SGQ. Se ele não puder afetá-lo 

de forma significativa, a RD apenas solicita verbalmente ao responsável que tome as devidas 

providências para solucionar as falhas e, a

to, se o resultado indesejado puder comprometer o sistema, abre-se, então, um Plano de 

Ação (PA) para eliminar as falhas detectadas e, assim, levar ao alcance do resultado desejado, 

estabelecendo-se um prazo para a sua execução.  

3.2.4.4 Medição e monitoramento de produto 

Para realizar os seus 

sa B estabeleceu 65 Procedimentos de Execução dos Serviços (PES), os quais 

descrevem detalhadamente como cada etapa deve ser executada. Então, quando os 

colaboradores vão realizar o serviço, antes, eles são sempre treinados nesses procedimentos. 

Até para as etapas que são terceirizadas, como por exemplo, aplicação de gesso, serviços de 

pintura, serviços de fôrma

dimentos, e os terceiros são treinados nos mesmos como se fossem colaboradores da 

própria empresa. Também é importante ressaltar que, consoante mencionou a RD, quando o

gados vão ser treinados nos procedimentos, a empresa deixa claro que o objetivo não é 

ensiná-los a fazer o serviço, porque isso eles já sabem, mas instruí-los sobre a metodologia 

adotada pela empresa como padrão. 
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uma, as quais são realizadas através das chamadas Fichas de Verificação de Serviço 

(FVS

ento e obedecendo 

 fica sob a responsabilidade do engenheiro, 

do mestre e do estagiário. 

no 

mesm

as 

suas F

devem ser verificados ou checados em cada 

e laneza e homogeneidade do revestimento das 

pared

ento. Por outro lado, se for encontrada alguma falha ou 

algo que o cliente julgue como não estando de acordo com suas expectativas, a empresa 

O monitoramento das etapas de construção é assegurado por meio de inspeções ao final 

de cada 

), que estão associadas a cada um dos PES. O objetivo dessas fichas é, por conseguinte, 

verificar se o serviço foi totalmente executado de acordo com o procedim

às tolerâncias permitidas. O preenchimento delas

Quando as etapas de construção possuem serviços dependentes delas, esses últimos 

somente têm início após a aprovação e liberação das primeiras e o fechamento das suas Fichas 

de Verificação de Serviço (isso ocorre se a etapa tiver sido executada totalmente de acordo 

com o Procedimento de Execução de Serviço e dentro das tolerâncias estabelecidas 

o). Quem libera o serviço para começar um novo é o engenheiro ou o mestre ou, ainda, 

dependendo do serviço, o estagiário. 

Já para as etapas que não possuem serviços dependentes delas, quando as mesmas não 

podem ser aprovadas e liberadas, em virtude da detecção de falhas, a empresa permite que 

ichas de Verificação de Serviço fiquem em aberto e, somente depois dos colaboradores 

concluírem com sucesso as etapas que possuem dependentes, é que eles voltam para aquelas 

sem dependentes e que ainda não foram aprovadas para solucionar todas as falhas de uma só 

vez. Depois disso, elas são, finalmente, aprovadas, liberadas e têm suas fichas fechadas. 

Em se tratando do produto final, o edifício, para monitorá-lo, a empresa B estabeleceu 

um procedimento operacional de vistoria final e entrega da obra ao cliente, o qual possui um 

check-list anexo, que contém todos os itens que 

apartam nto. Estes itens são, por exemplo, a p

es e teto, a homogeneidade, o acabamento e a limpeza da pintura, o funcionamento e 

fixação das esquadrias de alumínio e madeira, das portas de madeira, das tomadas e 

interruptores, dos vasos sanitários, das torneiras, registros, sifões, válvulas, ralos, a fixação e 

limpeza dos vidros, etc 

Então, antes da entrega do apartamento ao cliente, o engenheiro da obra, os estagiários e 

o engenheiro de assistência técnica fazem, utilizando o check-list, uma vistoria no mesmo. 

Depois do check-list preenchido, são solucionados todos os problemas ora detectados. Em 

seguida, a mesma equipe faz uma outra vistoria no apartamento, dessa vez em conjunto com o 

cliente e utilizando um outro check-list, que a empresa denominou de check-list do cliente. Se 

nenhuma falha for encontrada, o cliente já assina o check-list, evidenciando que recebeu tudo 

certo e é feita a entrega do apartam
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soluc

os por atestado, número de reclamações trabalhistas e número de 

respo

iona e, somente depois, é que o cliente assina o check-list, e o apartamento é entregue. 

Busca-se, com esse procedimento, reduzir as reclamações de pós-entrega. Quem libera o 

apartamento para a entrega é o engenheiro da obra ou o estagiário ou o engenheiro de 

assistência técnica. 

3.2.4.5 Controle de produto não-conforme 

Quando são detectados produtos não-conformes, o tratamento que se adota é o 

retrabalho, e o responsável por deliberá-lo é o engenheiro ou o mestre-de-obra. Entretanto, 

segundo mencionou a RD, a ocorrência de retrabalhos está cada vez mais exígua na empresa, 

uma vez que a padronização dos processos construtivos vem realmente sendo absorvida pelos 

colaboradores, devido aos constantes treinamentos nos Procedimentos de Execução dos 

Serviços. 

Quando a não-conformidade só é detectada após a entrega do edifício, através de 

reclamação do cliente por escrito, consoante já foi mencionado, o engenheiro de assistência 

técnica visita a casa do cliente em, no máximo, 48 horas, para verificar o real problema e o 

anota no “Registro das Reclamações dos Clientes”. Em sendo procedente, ele tem que 

solucioná-lo em até 30 dias.  

3.2.4.6 Análise de dados 

A análise de dados para a tomada de decisões não era uma prática comum na empresa B 

antes da implantação do SGQ, até porque não se tinha o hábito do registro de dados e nem de 

realizar medições. 

Após a implantação do sistema, com a substancial melhoria do serviço de assistência 

técnica da empresa, passou-se a ter o hábito de registrar todas as reclamações dos clientes. 

Além disso, estabelecidos os indicadores, passaram a ser registrados dados de acidentes dos 

funcionários, número de modificações em projetos, percentual de perdas de materiais, número 

de faltas de funcionári

stas de clientes a pesquisas realizadas. 

A freqüência de registro dos dados e da realização das medições dos indicadores é bem 

diversificada, mas, mensalmente, os resultados dos indicadores efetivamente medidos são 

compilados pela RD e, nas reuniões do comitê da qualidade, bem como nas reuniões 

semestrais de análise crítica do SGQ, esses dados, como também resultados de auditorias 

internas e externas, são analisados para fundamentar as tomadas de decisão pela empresa, que 

adquiriu, portanto, o hábito de somente tomar decisões com base em fatos, dados e números. 
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do momento em que se analisam dados, sempre surgem novas idéias para 

a; a realização das auditorias internas, que não 

some

nos procedimentos de execução dos serviços dadas pelos colaboradores de obras. 

3.2.4.

rno desses clientes à pesquisa de satisfação realizada ser 

 tentativa de forçar o cliente a responder o questionário, a RD e 

Alta D

ento”. Eles também já pensaram em sortear uma televisão, entre os 

respondentes, como forma de estimulá-los.   

e se diferenciasse no mercado, não só em relação 

à qua

 

3.2.4.7 Melhoria contínua 

A empresa B vem promovendo a melhoria contínua da eficácia do seu SGQ através das 

seguintes ações: condução das análises críticas, onde são analisados todos os dados coletados 

na mesma. A partir 

serem implantadas, buscando a sua melhori

nte se empenham em detectar as falhas do sistema e propor os planos de ação, mas, 

principalmente, em identificar oportunidades de melhoria para a mesma; o uso das ações 

corretivas e preventivas, que podem ser solicitadas por quaisquer colaboradores da empresa; o 

acompanhamento sistemático dos indicadores, que a leva a tomar as medidas necessárias para 

alcançar ou até mesmo ultrapassar as suas metas; a incorporação de sugestões de melhorias 

8 Requisitos da seção 8 considerados como de maior dificuldade de implementação 

pela empresa 

Quando questionada sobre qual o requisito ou requisitos da seção 8 que oferecem maior 

dificuldade de implementação pela empresa, a RD mencionou o item 8.2.1 – Satisfação dos 

clientes, pelo fato do reto

insignificante. Então, numa

ireção pensaram em adotar a idéia de registrar, ao final do mesmo, uma declaração do 

tipo: “Caso esse questionário não retorne, a empresa entende que o senhor(a) está satisfeito(a) 

com o empreendim

3.3 Empresa C 

3.3.1 Caracterização da Empresa 

A empresa C é a mais nova das três. Desde 1995 os seus dois sócios já estavam com a 

idéia de criar uma empresa de construção qu

lidade de seus produtos e materiais utilizados, mas também em termos de velocidade de 

construção. Enquanto as empresas do mercado vinham executando suas obras em três ou 

quatro anos, eles tinham o objetivo de concluí-las em, no máximo, 24 meses, ou seja, tendo 

iniciado a fundação, o compromisso da empresa seria de entregar a obra em dois anos.  

Passados dois anos, os sócios, tendo amadurecido as idéias, vieram a fundá-la em 

setembro de 1997. Não se trata de uma empresa familiar, uma vez que a filosofia da própria
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diretoria é não misturar a família com o profissional. Segundo o diretor técnico, a sua empresa 

vem r

obra é toda 

própria, apenas terceirizando algumas etapas da obra, como por exemplo, gesso, pintura, 

Na época da realização das entrevistas, a empresa possuía três obras entregues, 

corres

da NBR ISO 9001, ou seja, o sistema foi implantado diretamente com base na versão 2000 da 

ealmente conseguindo concluir suas obras em 24 meses. Exatamente por perseguir tal 

meta, ela é uma incorporadora e construtora que prefere sempre construir com recursos 

próprios, executando de 01 a 02 obras no máximo. Seus diretores acreditam, de fato, que, com 

um bom planejamento e utilizando sempre os próprios recursos, é possível se construir em um 

tempo até inferior a dois anos. Quanto aos tipos de obras executados pela empresa, são apenas 

edificações habitacionais de médio padrão. Porém, o diretor técnico mencionou que a empresa 

não teria restrição alguma a construir obras comerciais ou industriais, caso surgisse a 

oportunidade.  

Ela possui 05 funcionários no escritório e 38 em obras, sendo, portanto, de acordo com 

a área de pesquisas do SEBRAE, uma empresa de pequeno porte. Sua mão-de-

galpões, etc. Não possui filial no interior de Pernambuco e nem em outros estados. 

pondendo a um total em torno de 20.000 m2 construídos, uma em andamento e uma em 

lançamento. Seus faturamentos em 2003 e 2004 foram da ordem de dois milhões e quinhentos 

mil reais. Sua área de atuação é Recife.  

A sua estrutura organizacional pode ser visualizada no organograma apresentado a 

seguir: 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO

GRUPO GESTOR CONSULTORIA JURÍDICA

EPARTAMENTO PESSOAL DIRETORIA COMERCIAL

SUPRIMENTOS OBRAS CONTAS A PAGAR E RECEBER MARKETING / VENDAS

DIRETORIA TÉCNICA D

 
Figura 4.3 – Organograma da Empresa C  

             Fonte: Fornecido pela própria empresa 

3.3.2 Caracterização do SGQ da Empresa 

Na implantação do seu SGQ, não houve a transição da versão 1994 para a versão 2000 
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entante da direção, o gerente de obras, o auxiliar de engenharia 

e o au

 modo que 

os se

3.3.3 Seção 5 – Responsabilidade da direção 

3.3.3.1 Comprometimento da direção 

Quando questionado sobre como a Alta Direção comunica à organização a importância 

em atender aos requisitos dos clientes, bem como os regulamentares e estatutários, o diretor 

técnico mencionou que isso foi sendo cumprido com reuniões na obra. Segundo ele, sempre 

foi um hábito da empresa, mesmo antes da implantação do SGQ, a realização de reuniões 

mensais nas obras para se discutir sobre o andamento dos serviços, o que atrasou e porque 

atrasou, o que ficou adiantado, as previsões para os três meses seguintes, entre outros 

assuntos. Quando se iniciou a implantação do SGQ, nessas reuniões passou-se, também, a 

planejar encontros semanais entre a Alta Direção e um grupo de colaboradores para que a 

primeira transmitisse  cada essas oportunidades, a Alta 

Direção chegou a fazer concursos com os colaboradores para que eles, oralmente ou na forma 

o achassem melhor, expusessem o seu 

entendimento sobre a ISO, sobre a sua importância para a empresa e sua relação com o 

norma. O processo de implantação, que durou 18 meses, teve a consultoria do SENAI/PE, e a 

empresa C fez parte do 6º grupo de empresas certificadas. A certificação ocorreu em Julho de 

2004. A empresa C também é certificada no nível A do PBQP-H. 

O processo da implantação do SGQ teve como Representante da Direção, no seu início, 

o próprio diretor técnico da empresa. Porém, em 18/06/2004, foi contratado um engenheiro 

civil, que já vinha desenvolvendo a função de estagiário na empresa, para exercer o cargo de 

RD, bem como ser o responsável pela assistência técnica ao cliente. 

Quanto ao comitê da qualidade, os seus componentes são o diretor técnico, o diretor 

financeiro-comercial, o repres

xiliar de compras.  

Finalmente, quando indagado sobre o que levou a empresa a implantar um SGQ com 

base na série de normas ISO 9000, o diretor técnico mencionou que foi, principalmente, a 

busca da Alta Direção por controles e padronização dos processos construtivos, de

us produtos passassem a ter a “cara” da empresa e não a do executor de cada obra. 

Também a necessidade da definição de indicadores, que permitissem avaliar o desempenho de 

cada setor da empresa, da obra, e dos funcionários, bem como acompanhar a produtividade 

deles. Eles, então, buscaram no SGQ uma ferramenta de gestão.  

a  grupo ensinamentos sobre a ISO. N

escrita ou, ainda, através de desenhos, com

110
 



Capítulo 3 Estudos de Caso 

 

 da implantação do SGQ e 

sobre

es encontros semanais já 

menc

 sentiram dificuldades quando foram formatá-la, porque eles teriam 

que a

presa, relatando a sua 

filosofia, mas, com a exigência da ISO, as políticas da qualidade das empresas em geral 

terminam ficando com muitas palavras parecidas.  

alocação de recursos para o SGQ, temos que não há 

um p

Para identificar as necessidades e expectativas dos clientes, a empresa utiliza como base 

a pesquisa do SINDUSCON/PE sobre mercado, que já foi mencionada, quando se descreveu o 

estudo de caso da empresa A. Um problema que existe em entrevistas com clientes, ressaltado 

pelo diretor técnico, é que há uma grande diferença entre o que os clientes desejam e o que 

eles efetivamente podem pagar e isso gera, sem dúvida, dificuldades no atendimento as suas 

expectativas. Então, tentando minimizar as dificuldades, além do uso das pesquisas, a 

empresa realiza reuniões com os corretores, justamente para que esses a informem o que os 

clientes estão dispostos a pagar de fato, o que eles acham interessante, o que eles criticam, etc. 

Também há o contato constante com os próprios clientes, que assinam os seus contratos de 

cliente. Então, foi através dessas reuniões e desses concursos que, aos poucos, as pessoas 

foram começando a perceber a importância em atender aos requisitos dos clientes. 

Segundo o Diretor técnico, a comunicação sobre o processo

 a importância em atender aos requisitos do cliente foi mais fácil no escritório, uma vez 

que a estrutura é bem pequena. Já na obra, o grau de dificuldade foi mais elevado, 

principalmente, por causa da variação de nível de conhecimento existente. No entanto, tais 

dificuldades foram sendo trabalhadas e superadas com os constant

ionados e continuam sendo trabalhadas nas reuniões na obra. 

Quanto ao estabelecimento da política da qualidade da empresa, de acordo com o diretor 

técnico, ele e o seu sócio

ssociar a filosofia da empresa, que é a velocidade na execução da obra e a qualificação 

dos funcionários e fornecedores, com a exigência da versão 2000 da NBR ISO 9001 de incluir 

um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contínua da 

eficácia do SGQ. Eles chegaram a estabelecer uma primeira política, que apenas declarava a 

filosofia da empresa, mas mudaram-na para também incorporar a exigência da ISO. O Diretor 

técnico mostrou-se discordante em relação a essa exigência, afirmando que, segundo sua 

concepção, uma política da qualidade deveria individualizar a em

Finalmente, quanto à definição e 

lano ou cronograma de alocação dos mesmos. Esse assunto é sempre discutido nas 

reuniões de engenharia realizadas mensalmente nas obras e, quando há a necessidade de 

disponibilizar recursos para o sistema, a Alta Direção toma as devidas providências.  

3.3.3.2 Foco no cliente  
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ações, que 

serve

l, por exemplo, e isso gera 

uma c

-se o comprometimento com a melhoria 

contín

ixada no 

mural da qualidade existente, impressa nos fardamentos dos colaboradores, constantemente 

a d retoria ainda entregou a cada um dos empregados um papel 

explic

compra e, muitas vezes, efetuam os seus pagamentos no próprio escritório da empresa, de 

modo que eles são sempre ouvidos, principalmente, quando expõem suas reclam

m como oportunidades de melhoria para obras futuras. Quando um cliente desiste de 

comprar o apartamento, a empresa sempre procura saber o que o desagradou, se ele criou uma 

falsa expectativa ou se a empresa não soube vender o produto na época. Uma última questão 

importante também mencionada pelo diretor técnico foi a necessidade da empresa conhecer a 

cultura da sua área de atuação e, segundo ele, aqui em Recife, muitas vezes, os clientes são 

bastante exigentes e o seu poder de compra é menor do que no Su

erta dificuldade em satisfazê-los. Então, a empresa tem que levar em conta o aspecto 

cultural, a questão dos custos e realmente ir dosando os dois para atender às expectativas dos 

clientes. 

3.3.3.3 Política da qualidade 

Quando questionado sobre como a política da qualidade da empresa atende à exigência 

da versão 2000 da NBR ISO 9001 de incluir um comprometimento com o atendimento aos 

requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do SGQ, o Diretor técnico explicou que, 

quando nela é mencionada a frase “Entender e superar as expectativas dos clientes...”, está-se 

incluindo o comprometimento com o atendimento aos requisitos e, quando é dito “... 

evoluindo nos processos de forma contínua”, tem

ua do SGQ. Além disso, ela reflete a filosofia adotada pela empresa que é a de imprimir 

velocidade nas obras e qualificar os colaboradores.  

A divulgação da política, no escritório, foi realizada através de reuniões, além dela ter 

sido afixada, e sua absorção e entendimento foram mais fáceis. Já nas obras, ela foi af

discutida em reuniões e i

ando detalhadamente o sentido da política, pois não havia o interesse de que eles a 

decorassem, mas a dissessem com suas próprias palavras, mesmo que de forma desconexa. 

Para assegurar o entendimento dessa política, o RD e o diretor técnico freqüentemente 

conversam com os funcionários, com vistas a que os mesmos exponham a sua interpretação 

da política e o seu entendimento sobre o foco da empresa. Segundo esse mesmo diretor, todos 

os novos colaboradores que são contratados pela empresa para trabalharem nas obras ou no 

escritório recebem imediatamente um treinamento sobre a implantação do SGQ com base na 

NBR ISO 9001:2000 e sua política da qualidade. 
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l, que, posteriormente, para atender às exigências da norma, foi desmembrado nas 

funções e níveis pertinentes da empresa, totalizando 07 objetivos, com suas respectivas metas. 

 definidos indicadores, e o uso desses indicadores é o 

instru

es 

crítica

ca da sua melhoria contínua, já os havia 

submetido a 02 revisões. Nessa 2ª versão, ela dispunha de 09 objetivos da qualidade, sendo 02 

Quanto às análises críticas da política, elas são sempre realizadas durante as reuniões 

semestrais de análise crítica do SGQ pela Alta Direção. Em se tratando de mudanças em seu 

formato, o diretor técnico mencionou que, durante o processo da certificação, ela foi tão 

exaustivamente discutida até se chegar a um consenso sobre a sua formatação, que, após um 

ano da conquista do certificado (momento da realização da entrevista), ela ainda continuava 

totalmente apropriada ao propósito da organização, não tendo havido, portanto, necessidade 

de alterações nesse intervalo. 

3.3.3.4 Objetivos da qualidade 

No início do processo da implantação do SGQ foi definido um objetivo da qualidade 

mais gera

Para mensurá-los, foram

mento adotado pela empresa para a medição dos seus processos, como se verá mais 

adiante. 

Quanto ao estabelecimento das primeiras metas, como a empresa não dispunha, na 

época em que foram definidas, de dados históricos de medição, os diretores, juntamente com 

os engenheiros, adotaram valores que, do seu ponto de vista, seriam alcançáveis. Somente 

após a montagem de uma série de medições dos indicadores é que a empresa passou a ter 

condições de reavaliar os valores estabelecidos para as metas e decidir mantê-los ou alterá-

los. 

A freqüência da medição dos indicadores é variada, podendo ser mensal, trimestral, 

após a entrega da obra, após cada laje de pavimento, ao fim da estrutura, etc. Entretanto, 

independente disso, todos os meses, eles são acompanhados. Então, no início de cada mês, até 

o 10º dia, o RD recolhe dos responsáveis pela medição os resultados dos indicadores que 

foram efetivamente medidos no mês e, nas reuniões mensais realizadas nas obras, eles são 

analisados e comparados com as metas estabelecidas. Essas reuniões, bem como as anális

s do SGQ pela direção, que ocorrem semestralmente, são as oportunidades em que os 

objetivos, as metas e os indicadores são reavaliados. Como um indicativo da busca da 

melhoria contínua do SGQ pela empresa, novos objetivos e indicadores podem ser criados, e 

os existentes podem ter suas metas alteradas, geralmente, tornando-se mais rigorosas. 

Desde que foram estabelecidos os primeiros objetivos da qualidade até o momento da 

realização da entrevista, a empresa C, em bus
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relativ

s suas metas, indicadores e freqüência da coleta.  

quand

cia na empresa. Assim, no momento em que é preciso admitir funcionários para 

trabal

os são imediatamente treinados nos conceitos do SGQ, na política da qualidade e nas 

instru

nica da 

empre

os a clientes, 01 à qualificação de funcionários, 02 à tecnologia, 01 a planejamento, 02 

a suprimentos e 01 ao comercial. Para esses 09 objetivos, foram definidas 09 metas e 09 

indicadores. Além desses indicadores, o RD informou que, ao final do ano de 2004, foram 

definidos indicadores de produtividade para alguns serviços, os quais começaram a ser 

medidos a partir do mês de novembro. 

No Anexo deste trabalho está apresentada a 2ª versão da planilha dos objetivos da 

qualidade da empresa C, com a

3.3.3.5 Planejamento do sistema de gestão da qualidade 

Quando questionado sobre como é garantida a integridade do SGQ quando precisam 

ocorrer mudanças na empresa, como por exemplo, admissão ou demissão de empregados, 

implantação de uma nova tecnologia, entre outras, o diretor técnico, de imediato, falou que, 

o há a necessidade de se demitir algum colaborador, em virtude do término de uma 

obra, fica registrado, no setor de RH, toda a qualificação que ele adquiriu ao longo de sua 

permanên

harem em uma nova obra que esteja iniciando, o setor de RH sempre dá preferência aos 

profissionais que já colaboraram para a empresa, porque eles já conhecem a sua filosofia, os 

seus critérios de medição, como é feita a cobrança na mesma, além de já terem sido treinados 

nas suas instruções de trabalho. Entretanto, se estes profissionais não estiverem mais 

disponíveis, a empresa precisará contratar novos empregados e, nessas situações, esses 

últim

ções de trabalho correspondentes às suas atividades, as quais são constantemente 

acompanhadas durante a sua execução. Então, consoante concluiu o diretor técnico, é o 

treinamento constante o grande instrumento utilizado pela empresa para garantir a integridade 

do seu SGQ, quando mudanças necessitam ocorrer na mesma. 

3.3.3.6 Responsabilidade, autoridade e comunicação 

As responsabilidades e autoridades são definidas pela Alta Direção e estão explicitadas 

nos Procedimentos da Qualidade (PQ) da empresa, nos Planos de Qualidade das Obras (PQO) 

e no manual de cargos, o qual também define as qualificações necessárias por função. A 

comunicação dessas responsabilidades e autoridades à equipe administrativa e téc

sa é feita em reuniões, também pela Alta Direção, a qual ainda expõe os resultados que 

precisam ser alcançados, mas, por outro lado, dá total autonomia aos seus colaboradores para 

a realização de suas atividades, sejam eles da engenharia, compras, almoxarifado, RH, etc. 
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es de Trabalho. 

ente na 

a freqüência geralmente bimestral. 

Quando há auditorias externas, é certa a realização de uma reunião desse tipo, para a 

divulg

, o motivo de não terem sido 

e ele está sendo bem atendido, se as 

vendas estão sendo bem divulgadas e quais as quantidades e tipos de reclamações de pós-

entreg

Exatamente por isso, ou seja, por dar essa autonomia, os diretores, nas reuniões mensais nas 

obras, cobram de forma rigorosa, de cada função, os resultados esperados e as devidas 

justificativas para o não alcance dos mesmos. 

Nas obras, os empregados têm as suas responsabilidades comunicadas quando são 

treinados pelos engenheiros nas Instruçõ

Quanto à comunicação relativa à eficácia do SGQ, essa também é feita por meio de 

reuniões, mas que são informais, não tendo o mesmo rigor das realizadas mensalm

obra, são efetuadas no escritório da empresa e com um

ação dos resultados obtidos na auditoria. Nas obras, os engenheiros sempre comunicam, 

de maneira informal, os resultados das auditorias externas aos seus colaboradores. 

3.3.3.7 Análise crítica pela direção 

 Em se tratando de análises críticas do SGQ, o diretor técnico mencionou que elas já 

são muitas vezes realizadas nas reuniões de engenharia que ocorrem mensalmente nas obras, 

as quais são formalizadas em ata e contam com a participação da Alta Direção, do RD, dos 

engenheiros, dos encarregados e do almoxarife, com vistas a que todos tenham conhecimento 

das metas da empresa, bem como a noção do sistema todo (o que está funcionado e o que não 

está). Entretanto, como a norma exige que a Alta Direção realize análises críticas do SGQ, a 

intervalos planejados, e que sejam gerados, inclusive, registros, a empresa C, para cumpri-la, 

além das reuniões mensais de engenharia, realiza semestralmente reuniões de análise crítica 

do sistema, que são conduzidas pela Alta Direção e das quais participam, os engenheiros de 

obras e os auditores internos, ou seja, o RD e o colaborador de compras. Nessas 

oportunidades, são discutidos assuntos relacionados à obra, como por exemplo, se as metas de 

produtividade foram alcançadas ou não e, em caso negativo

atingidas; assuntos relacionados ao cliente, do tipo, s

a que tem havido; a questão dos treinamentos aplicados aos funcionários, que, segundo 

o diretor técnico, precisam ser muito bem ministrados, e os funcionários, devidamente 

acompanhados após os mesmos para que se consiga, de fato, a sua eficácia. Esse mesmo 

diretor comentou que grande parte dos problemas detectados na obra é devida a um 

treinamento que não foi bem passado ou que não teve seu resultado devidamente 

acompanhado. Também são sempre analisados, nessas reuniões, a alocação de recursos para o 

SGQ, os resultados das auditorias internas e externas, o andamento das ações corretivas e 
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presa, são tomadas decisões com relação aos 

mesm

aior dificuldade de implementação 

filosofia da 

empresa com as exigências da versão 2000 da NBR ISO 9001. 

3.3.4 Seção 8 – Medição, análise e melhoria 

preventivas que foram propostas nessas auditorias, a política da qualidade, os objetivos, com 

suas metas, e a evolução de todos os seus indicadores de desempenho, ao longo do semestre, 

quando, em busca da melhoria contínua da em

os, como por exemplo, a criação de novos ou a alteração das metas dos já existentes.  

3.3.3.8 Requisitos da seção 5 considerados como de m

pela empresa 

Quando questionado sobre qual o requisito ou requisitos da seção 5 que oferecem maior 

dificuldade de implementação pela empresa, o diretor técnico apenas mencionou, novamente, 

a grande dificuldade que ele e o seu sócio tiveram para formatar a política da qualidade, no 

início do processo de implantação do SGQ, em virtude de terem que associar a 

3.3.4.1 Satisfação dos clientes 

Para medir a satisfação dos clientes, a empresa C utiliza um questionário denominado 

“Avaliação da Satisfação de Clientes”, que é dividido em duas partes, aplicadas em momentos 

diferentes.  

A Parte I – Qualidade dos Serviços de Atendimento ao Cliente é colocada em prática 

durante o processo de venda do imóvel e contém 06 questões. Ela objetiva, em linhas gerais, 

conhecer a opinião do cliente, dentre três alternativas possíveis (além da expectativa, atende à 

expectativa e abaixo da expectativa), com relação aos seguintes aspectos: o atendimento 

prestado pela corretora ou construtora na ocasião da venda do imóvel; o atendimento prestado 

pela construtora na ocasião da assinatura do contrato e da vistoria para a entrega das chaves 

do imóvel; o Manual do Proprietário e o processo de implantação do condomínio e início das 

atividades do prédio.  

A Parte II – Qualidade do Imóvel, para os três prédios já entregues pela empresa, foi 

aplicada após 01 ano da entrega. No entanto, como em todos eles a quantidade de clientes que 

responderam ao questionário foi insignificante, para tentar superar essa dificuldade, o diretor 

técnico decidiu que, a partir do próximo prédio, que está com a entrega prevista para 

Dezembro de 2005, a Parte II do questionário será aplicada no momento dessa entrega, 

porque ele acredita que, nesta ocasião, os clientes ficam menos dispersos do que 01 ano após 

a mesma e, dessa forma, o retorno poderá ser melhor. Essa Parte II, que contém 18 questões, 

objetiva, em linhas gerais, conhecer a opinião dos clientes, dentre três alternativas possíveis 
116
 



Capítulo 3 Estudos de Caso 

 

os 

natural d , elevadores instalados, equipamentos e áreas de lazer e garagens do 

edifício. Também é solicitado ao cliente que ele cite os principais pontos positivos e negativos 

do im

m se preocupa em monitorar a 

ço de assistência técnica oferecido pela 

mesma, e isso é feito através do chamado “Formulário de Pós-Entrega”. Para qualquer 

problema que ocorra em seu apartamento, o cliente pode se comunicar com a empresa, através 

de te

reclamações de clientes da empresa, sempre com vistas a sua melhoria. 

er quebrado ou utilizado indevidamente algum equipamento, ele é 

indefe

(além da expectativa, atende à expectativa e abaixo da expectativa), com relação aos seguintes 

aspectos: acabamento do imóvel, as janelas, portas e ferragens instaladas, azulejos e pisos 

cerâmicos utilizados, instalações elétricas e hidráulicas, número e posição das tomadas e 

interruptores, aparelhos e metais sanitários instalados, circulação e distribuição dos cômod

dos apartamentos, funcionalidade, conforto térmico e ventilação dos ambientes, iluminação 

o apartamento

óvel e, para finalizar as questões, é indagado se, de um modo geral, o imóvel atende, 

está abaixo ou além de suas expectativas. Em seguida, ainda é disponibilizado um espaço para 

que o cliente dê sugestões para a construtora melhorar os seus serviços de atendimento ao 

mesmo e aperfeiçoar os seus produtos.  

Além das duas pesquisas retro-referidas, a empresa també

satisfação dos seus clientes em relação ao servi

lefone, e todas as reclamações, independente de estarem dentro ou fora do prazo de 

garantia concedido, são registradas no referido formulário. Pretende-se, com isso, elaborar um 

histórico de 

Registrada a reclamação, o RD faz uma visita ao apartamento do cliente e é nesse 

momento que se identifica qual foi o problema real. Isso é feito, porque pode acontecer do 

cliente reclamar de algo e, após a visita, perceber-se que o problema é outro. Se o problema 

detectado for realmente de responsabilidade da empresa, ele é registrado no “Formulário de 

Pós-Entrega” como deferido e o RD toma as devidas providências para solucioná-lo, além de 

estabelecer datas previstas para o início e a conclusão do serviço. No entanto, se o problema 

não for da responsabilidade da empresa, em virtude do cliente não possuir mais a garantia ou 

a ter perdido por hav

rido, e o RD explica ao cliente a situação, mas coloca a empresa à disposição para 

solucioná-lo, mediante o depósito de um determinado valor. 

Todas as soluções que são aplicadas às reclamações dos clientes são também registradas 

no “Formulário de Pós-Entrega” e, assim, além de serem corretivas para os problemas 

detectados, funcionarão como preventivas para futuras obras. 

Ao final desse formulário, é solicitado que o cliente faça a sua avaliação em relação ao 

serviço prestado, através da atribuição dos conceitos ótimo, bom ou regular aos seguintes 
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amente às auditorias externas, que são semestrais, e, 

nessa

 semestral 

e não

forma, aumentar a quantidade de 

proce

erifica-se, então, se houve um 

desvi

itens: facilidade em contatar o setor e/ ou pessoa responsável pelo atendimento; rapidez/ 

pontualidade do atendimento na prestação dos serviços; qualidade do serviço executado. 

Não se pode deixar de destacar que, para cada reclamação deferida do cliente, é feito, 

neste mesmo formulário, o levantamento e registro de todos os custos envolvidos no serviço, 

para que a empresa tenha o conhecimento do seu custo de manutenção. 

3.3.4.2 Auditoria interna 

Segundo o RD, mensalmente, a equipe de auditores internos da empresa seleciona 

alguns de seus processos (em geral três) e os audita, com vistas a verificar se eles estão sendo 

desenvolvidos de acordo com os seus procedimentos correspondentes. Além disso, realizam-

se sempre auditorias internas antecipad

s oportunidades, todos os setores da empresa e todas as obras que estiverem em 

andamento são auditados. Essas auditorias internas não se limitam a detectar as não-

conformidades do sistema e propor as devidas ações corretivas, mas buscam, principalmente, 

identificar oportunidades de melhorias para o SGQ.  

Existem, na empresa, 02 auditores internos, que são o RD e um colaborador do setor de 

compras.  

É importante destacar que, consoante comentou o diretor técnico, a ocorrência

 anual das auditorias externas, como acontece em grande parte das empresas de 

construção, foi uma opção da própria empresa, visando a evitar relaxamentos com o sistema. 

3.3.4.3 Medição e monitoramento de processos 

A medição dos processos da empresa C é feita pelo uso dos indicadores que estão 

apresentados no Anexo deste trabalho, e o monitoramento, através das reuniões mensais nas 

obras e das auditorias internas. Nessas últimas, verifica-se constantemente se os processos dos 

setores estão sendo desenvolvidos de acordo com os seus procedimentos correspondentes. 

Segundo o RD, não foram definidos indicadores para todos os processos, ou seja, nem 

todos são medidos, mas a empresa, em busca da melhoria contínua do seu SGQ, vem, 

paulatinamente, procurando criar novos indicadores e, dessa 

ssos medidos. Isso promove, sem dúvida, um melhor controle do seu desempenho. 

Quando os resultados previstos para os processos não são atingidos, procura-se sempre 

analisar, dentro de um contexto, as causas do não alcance. V

o em uma dada atividade, se foi problema de abastecimento de material ou da qualidade 

do mesmo, se foi questão de treinamento, se foi a existência de um procedimento inadequado 
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 nas 

audito

eus produtos intermediários, ou seja, das etapas de construção, a 

empre

serviço, pois se parte do princípio de que 

isso e

isando a facilitar, ao máximo, o entendimento das instruções pelos funcionários, 

algum

 

tivo dessas fichas é, portanto, verificar se o 

serviço foi executado exatamente de acordo com a instrução e obedecendo às tolerâncias 

permi

 ao 

serviç

exo, 

que c

para executar a tarefa, se houve algum imprevisto na execução, que não estava programado, 

etc. Identificadas as causas, definem-se, nas reuniões mensais nas obras, bem como

rias internas, os planos de ação para eliminá-las e, assim, possibilitar o alcance dos 

resultados desejados. 

3.3.4.4 Medição e monitoramento de produto 

Para a realização dos s

sa C estabeleceu 31 Instruções de Trabalho (IT), as quais descrevem detalhadamente 

como cada serviço deve ser executado. Então, quando os colaboradores vão realizar o serviço, 

eles, antes, são sempre treinados nas instruções correspondentes. Até para as etapas que são 

terceirizadas, como, por exemplo, instalações hidráulicas, aplicação de gesso, serviços de 

marmoaria, entre outras, a empresa estabeleceu instruções, e os terceiros são treinados nas 

mesmas, como se fossem colaboradores da própria empresa. É fundamental ressaltar que, 

segundo informou o RD, quando os empregados vão ser treinados nas instruções, a empresa 

deixa claro que o objetivo não é ensiná-los a fazer o 

les já saibam, mas apenas instruí-los sobre a metodologia adotada como padrão pela 

empresa. V

as chegaram a ser enriquecidas com fotos mostrando a seqüência do serviço. 

O monitoramento das etapas de construção é assegurado por meio de inspeções ao final 

de cada uma, as quais são realizadas através das Fichas de Inspeção de Serviços (FIS), que

estão associadas a cada uma das instruções. O obje

tidas. O preenchimento dessas fichas fica sob a responsabilidade do estagiário, do 

mestre de obra e do engenheiro. Somente após a aprovação do serviço executado pelo 

engenheiro ou mestre (e isso ocorre se ele estiver totalmente de acordo com a instrução e 

dentro das tolerâncias estabelecidas na mesma), é que ele é liberado para se dar início

o subseqüente. Caso não seja aprovado, ele terá que ser refeito quantas vezes forem 

necessárias até que atenda a todos os requisitos exigidos na instrução.  

Em se tratando do produto final, o edifício, para monitorá-lo, a empresa C estabeleceu 

um procedimento de inspeção final e entrega do produto, o qual possui um check-list an

ontém itens a serem checados nos apartamentos. Estes itens são, por exemplo, a planeza 

e homogeneidade do revestimento das paredes e teto, a homogeneidade, o acabamento e a 

limpeza da pintura, o funcionamento e fixação das esquadrias de alumínio e madeira, das 
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eral no mesmo, através da verificação dos vários itens do check-list. 

ucionada e, somente a partir desse momento, é 

que o cliente é chamado. Convocado o cliente, o apartamento é novamente verificado, desta 

vez e

ruções de 

Traba

egistrar alguns dados e 

efetua

Estabelecidos os indicadores, passaram a ser registrados dados de satisfação dos clientes, o 

portas de madeira, das tomadas e interruptores, dos vasos sanitários, das torneiras, registros, 

sifões, válvulas, ralos, a fixação e limpeza dos vidros, etc 

Então, antes de entregar cada apartamento ao seu usuário, o estagiário e o engenheiro 

fazem uma inspeção g

Caso se detecte alguma irregularidade, ela é sol

m conjunto com ele e, se existir algo que não esteja de acordo com suas expectativas ou 

que tenha ficado despercebido na primeira inspeção realizada, a empresa faz as devidas 

correções. Somente após a aprovação do apartamento pela administração da obra e pelo 

cliente (e isso ocorre se todos os seus requisitos tiverem sido realmente atendidos) é que se 

libera a entrega do mesmo. 

3.3.4.5 Controle de produto não-conforme 

Quando são detectados produtos não-conformes, o tratamento que se adota é o 

retrabalho e o responsável por deliberá-lo é o engenheiro da obra. Entretanto, conforme 

comentou o RD, felizmente a ocorrência de retrabalhos está cada vez mais escassa na 

empresa, uma vez que a padronização dos processos construtivos vem realmente sendo 

absorvida pelos colaboradores, em virtude dos constantes treinamentos nas Inst

lho.  

Quando a não-conformidade só é detectada após a entrega do apartamento, através de 

reclamação do cliente, a empresa a registra no Formulário de Pós-Entrega, e, consoante foi 

visto, em sendo realmente de responsabilidade da construtora a não-conformidade detectada, 

o RD toma as devidas providências para solucioná-la.  

3.3.4.6 Análise de dados 

De acordo com o diretor técnico, a prática da análise de dados para a tomada de 

decisões era comum na empresa C, mesmo antes da implantação do seu SGQ. Isso se justifica 

pelo fato de que, já há algum tempo, tem-se, na empresa, o hábito de r

r algumas medições, onde o diretor citou, por exemplo, espessura de parede e 

nivelamento de laje. 

Então, com a implantação do SGQ, o que se percebeu, em termos de mudança, foi 

apenas um aumento e uma maior organização na quantidade de dados registrados e de 

medições realizadas pela empresa para fundamentar as suas tomadas de decisões. 
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teriais na obra por mês, número de 

pedid

reção, a empresa vem promovendo a melhoria 

contín

s e uma maior velocidade na execução dos serviços; a constante realização de 

treina

ostas de suas ações corretivas, mas 

 ontar oportunidades de melhoria para a empresa; o uso das ações 

corretivas e preventivas, as quais podem ser solicitadas por quaisquer colaboradores da 

empre

a seção 8 considerados como de maior dificuldade de implementação 

número de reclamações de clientes por unidade entregue, o número de horas de treinamento 

dos funcionários por mês, número total de pedidos de ma

os atrasados de materiais na obra por mês, número de entrega de materiais com erro na 

obra por mês, número de unidades vendidas ao término da estrutura do prédio, etc. 

A freqüência de registro dos dados e da medição dos indicadores é variada, mas, 

mensalmente, os resultados dos indicadores efetivamente medidos são compilados pelo RD e, 

nas reuniões mensais de engenharia realizadas na obra, eles são analisados para, mantendo-se 

o hábito da empresa, fundamentar as decisões a serem tomadas na mesma. Nas reuniões 

semestrais de análise crítica do SGQ pela Alta Direção, além dos indicadores, são analisados 

os resultados de auditorias internas e externas para a tomada de decisões. 

3.3.4.7 Melhoria contínua 

De acordo com o representante da di

ua do seu SGQ através das seguintes ações: o acompanhamento sistemático dos seus 

indicadores (mensal), que a leva a tomar as medidas necessárias para alcançar ou até mesmo 

ultrapassar as suas metas, visando, sempre, à satisfação dos clientes e redução dos custos; 

alterações em procedimentos e instruções de trabalho, que, muitas vezes, passam a incorporar 

sugestões dos próprios colaboradores de obras e, assim, conseguem promover redução de 

desperdício

mentos para os seus colaboradores, inclusive os novatos; o registro de todas as 

reclamações de clientes, bem como das ações corretivas tomadas, as quais são preventivas 

para as obras futuras; a execução das auditorias internas e externas, as quais, felizmente, não 

se limitam à detecção de não-conformidades e prop

buscam, principalmente, ap

sa e a condução das análises críticas do SGQ pela Alta Direção, quando são verificados 

todos os dados que foram registrados e coletados na empresa, ao longo de um semestre, para 

que sejam tomadas decisões com relação a sua melhoria. 

3.3.4.8 Requisitos d

pela empresa 

Quando questionado sobre qual o requisito ou requisitos da seção 8 que oferecem maior 

dificuldade de implementação pela empresa, o RD citou o item 8.2.1 – Satisfação dos clientes, 

em virtude de ser muito baixa a quantidade de clientes que respondem ao questionário, e isso 
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isitos da seção 5 da 

l contém as novas exigências relativas à Alta Direção. Os 

questionamentos efetuados estão apresentados nas Partes II e III do formulário aplicado 

duran

normas ISO 9000 partiu voluntariamente da sua direção, ou seja, dentre as quatro razões 

uma iniciativa dos seus diretores, que estiveram sempre preocupados com a melhoria dos seus 

estão da Qualidade.  

foi um desejo da sua direção e gerências, o qual ainda foi reforçado pelo fato do mercado 

estar 

não têm permitido que se chegue a resultados sobre a sua satisfação. Para tentar superar esse 

obstáculo, na próxima obra que será entregue, está-se planejando utilizar o artifício de sortear 

uma televisão entre os clientes que responderem às pesquisas, buscando, dessa forma, 

estimulá-los. 

3.4 Conclusões 

Nas três empresas estudadas, a avaliação sobre o comprometimento de sua Alta Direção 

com o SGQ foi feita com base nas respostas fornecidas pelos diretores técnicos das empresas 

A e C e pela gerente financeira e RD da empresa B, notadamente em relação às razões que as 

levaram a buscar a implantação de um SGQ e ao cumprimento dos requ

NBR ISO 9001:2000, a qua

te as entrevistas.  

Na empresa A, constatou-se que o desejo de implantar o SGQ com base na série de 

apontadas por Oliveira et al. (2004) como possíveis de levar uma empresa a implantar um 

SGQ, as da empresa A correspondem à primeira, que é a conscientização real da alta direção, 

a qual, segundo eles, é a mais eficaz de todas. Este foi um primeiro indício do 

comprometimento da sua Alta Direção com o SGQ. 

Além disso, verificou-se, ao longo da entrevista, que o seu diretor técnico é membro do 

comitê da qualidade e auditor interno do SGQ e procura, em conjunto com os outros dois 

diretores da empresa, cumprir com rigor as exigências da seção 5 (Responsabilidade da 

direção) da NBR ISO 9001:2000. 

Diante, então, das evidências da busca pela implantação do SGQ na empresa A ter sido 

processos construtivos, e da efetiva apropriação pela diretoria de todas as responsabilidades 

que a seção 5 da versão 2000 da norma lhe atribui, pode-se concluir que a Alta Direção da 

empresa A é realmente comprometida com o Sistema de G

Na empresa B, a implantação do SGQ com base na série de normas ISO 9000 também 

começando a exigir o certificado, ou seja, dentre as quatro razões identificadas por 

Oliveira et al. (2004), as da empresa B correspondem à primeira, que é a conscientização real 

da alta direção, a qual foi reforçada pela segunda, que são as razões contratuais no 
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 as declarações da RD, os dois diretores o demonstram através das seguintes 

ações: participação nas reuniões de análise crítica, que são conduzidas pela RD; ida voluntária 

sultados do SGQ; comunicação, através de discursos, da importância 

do si

istema. Entretanto, as exigências da NBR ISO 9001:2000 relativas à 

Alta D

ades e autoridades).  

 da empresa B com o SGQ, mas percebeu-se que ele não é 

pleno

eira, que é a 

consc

exigências da seção 5 (Responsabilidade da direção) da NBR ISO 9001:2000. 

fornecimento de produtos/serviços. Este foi um primeiro indício do comprometimento da Alta 

Direção com o SGQ. 

Quanto ao envolvimento dessa Alta Direção com a implantação e manutenção do SGQ, 

de acordo com

às obras para cobrar re

stema para a empresa; participação no comitê da qualidade e estabelecimento, em 

conjunto com a RD, da política e dos objetivos da qualidade, que foram adequadamente 

desmembrados em vários níveis da empresa e mensurados através de indicadores. Eles ainda 

participaram, no início do processo da implantação do SGQ, de todos os eventos que foram 

realizados para promover a conscientização dos colaboradores a respeito do mesmo. 

O envolvimento da Alta Direção nessas atividades anteriormente mencionadas é, sem 

dúvida, crucial para o s

ireção, em sua seção 5, vão mais além e, realmente, com base nas respostas fornecidas 

pela RD em relação ao cumprimento dos requisitos dessa seção 5, pôde-se identificar que 

algumas responsabilidades que, pela versão 2000 da norma, deveriam ser apropriadas pela 

Alta Direção, ainda que com o apoio da RD, estão assumidas pela última (definição e 

alocação de recursos para o SGQ, condução das análises críticas, comunicação e treinamento 

na política, definição e comunicação de responsabilid

Os diretores têm, portanto, assumido uma posição mais passiva diante do sistema, ou 

seja, eles são muito mais participantes do que efetivamente responsáveis pelo mesmo. 

Diante do contexto figurado, conclui-se, então, que não se pode negar que haja o 

comprometimento da Alta Direção

 e, dessa forma, faz-se a ressalva de que os diretores necessitam se apropriar, de fato, de 

todas as suas responsabilidades para com o sistema exigidas na norma. 

Finalmente, na empresa C, similarmente às outras duas, a Alta Direção foi 

voluntariamente em busca da implantação do SGQ, ou seja, dentre as quatro razões 

identificadas por Oliveira et al. (2004), as da empresa C correspondem à prim

ientização real da alta direção. Este foi um primeiro indício do seu envolvimento com o 

sistema. 

Além disso, verificou-se, ao longo da entrevista, que o seu diretor técnico foi o RD do 

sistema durante quase todo o processo da implantação do mesmo, é membro do comitê da 

qualidade e procura, apoiado pelo outro diretor da empresa, cumprir rigorosamente as 
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m sempre preocupados em melhorar os controles na empresa e seus 

proce

ias. Tais 

quest

A, é uma equipe 

espec

o e, na 

empre

es feitas, as soluções 

aplica

oportunidades, são auditados todos os setores e todas as obras. Além disso, nas três 

empre

mas, é sempre 

Diante, então, do fato da implantação do SGQ, na empresa C, ter sido desejo de seus 

diretores, que estivera

ssos construtivos, e da efetiva apropriação pela diretoria de todas as responsabilidades 

que a versão 2000 da norma lhe atribui, pode-se concluir que a Alta Direção da empresa C é, 

de fato, comprometida com o Sistema de Gestão da Qualidade. 

Direcionando, agora, o foco para o monitoramento, medição e análise do desempenho, 

bem como a promoção da melhoria contínua da eficácia do SGQ, tem-se que a verificação de 

como as três empresas investigadas os vêm implementando foi realizada com base nas 

respostas fornecidas pelos seus representantes da direção aos questionamentos feitos com 

relação ao cumprimento dos requisitos da seção 8 da NBR ISO 9001:2000 (Medição, análise e 

melhoria), a qual é justamente a seção que contém as mencionadas exigênc

ionamentos estão apresentados na Parte IV do formulário aplicado nas entrevistas. 

O que se pôde inferir, a partir das respostas fornecidas, foi que as três empresas, ainda 

que com tempos de certificação diferentes, vêm implementando as exigências da seção 8 da 

norma de uma maneira muito similar, com diferenças bem pequenas e sem maiores 

dificuldades, o que está resumidamente apresentado a seguir. 

Para monitorar a satisfação dos seus clientes, as três empresas realizam pesquisas junto 

aos mesmos através da aplicação de um questionário. O que as diferencia são o tempo em que 

o mesmo é aplicado e o responsável pela aplicação. Na empresa 

ializada do Departamento de Engenharia Civil da UFPE quem o aplica, 01 ano após a 

entrega do prédio; na empresa B, é ela própria, 06 meses após a entrega do prédi

sa C, também é a própria, porém, em dois momentos: durante o processo de venda do 

imóvel e na ocasião da entrega do mesmo. As três empresas também se preocupam em 

monitorar a satisfação dos seus clientes quanto ao serviço de assistência técnica prestado e, 

para isso, utilizam formulários próprios, onde registram as reclamaçõ

das e, ainda, os custos associados a cada um dos serviços que foram executados pela 

empresa. 

Cada empresa tem a sua programação para a realização de auditorias internas, mas nas 

três sempre são realizadas auditorias internas antecipadamente às externas, que são semestrais 

e, nessas 

sas, as auditorias internas não se limitam a detectar não-conformidades e propor planos 

de ação, mas buscam, principalmente, propor melhorias para o SGQ. 

Nas três empresas, a medição dos processos é feita pelo uso dos indicadores e o 

monitoramento, através de reuniões e das auditorias internas, onde, nas últi
124
 



Capítulo 3 Estudos de Caso 

 
verifi

a planilha, eles evoluíram de 

um to

es ao 

final 

o todos os itens que devem ser 

verifi

Na empresa A quem aprova e libera as etapas de construção e o apartamento para a 

de construção como o 

cado se os processos dos setores estão sendo desenvolvidos de acordo os seus 

procedimentos correspondentes. Quanto aos indicadores, observou-se que, na empresa A, de 

sua 1ª versão da planilha de objetivos até a 4ª versão (momento da entrevista), eles evoluíram 

de um total de 7 para 26; na empresa B, da 1ª para a 9ª versão da planilha, eles evoluíram de 

um total de 6 para 11 e, na empresa C, da 1ª para a 2ª versão d

tal de 7 para 9. Essa grande diferença na evolução da quantidade de indicadores 

existente entre a empresa A e as empresa B e C já era, de certa forma, esperada, em virtude da 

maior experiência da empresa A com o processo de implementação de Sistema de Gestão da 

Qualidade, uma vez que ela foi a primeira, dentre as três, a implantá-lo e, também, pelo fato 

dela já praticar medições mesmo antes da implantação desse sistema. 

Em se tratando do monitoramento e medição de produtos, verificou-se que, nas três 

empresas, o monitoramento das etapas de construção é assegurado por meio de inspeçõ

de cada uma, as quais, nas empresas A e B, são realizadas através das Fichas de 

Verificação de Serviço (FVS) e, na empresa C, das Fichas de Inspeção de Serviço (FIS). Para 

o monitoramento do produto final, as três estabeleceram um procedimento para a vistoria final 

e entrega do produto, que tem um check-list anexo contend

cados antes da entrega dos apartamentos aos clientes. As diferenças detectadas foram as 

seguintes: 

• Na empresa A quem faz a vistoria dos apartamentos antes de entregá-los aos 

clientes são as equipes das outras obras da empresa; na empresa B, são o 

engenheiro da obra, os estagiários e o engenheiro de assistência técnica e, na 

empresa C, são o engenheiro da obra e o estagiário; 

• Na empresa A é feita uma vistoria do apartamento antes de sua entrega; nas 

empresas B e C, são duas, onde a segunda é feita pela mesma equipe que fez a 

primeira, mas em conjunto com o cliente. Na empresa B, durante a segunda 

vistoria, ainda se usa um outro check-list, o chamado check-list do cliente; 

• 

entrega ao cliente são os engenheiros; na empresa B, a aprovação e liberação das 

etapas de construção pode ser feita pelo engenheiro, mestre ou, ainda, estagiário, 

dependendo do serviço; já a liberação do apartamento para entrega ao cliente pode 

ser feita pelo engenheiro da obra, estagiário ou engenheiro de assistência técnica e, 

na empresa C, quem aprova e libera tanto as etapas 

apartamento é o engenheiro ou mestre. 
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ados e a realização de 

algum

ionando o foco à melhoria contínua, constatou-se que as três empresas vêm 

busca o 

sistemátic

corretivas 

a realizaçã GQ. Há como diferencial, na 

empre  A

a cada no

pelos cola

Fina  difíceis 

de serem i

clientes p

questionár

 

 

Quanto a produtos não-conformes, nas três empresas, quando eles são detectados, o 

tratamento que se adota é o retrabalho, que, felizmente, está cada vez mais escasso, graças à 

absorção, pelos colaboradores, da padronização dos processos construtivos das empresas, em 

virtude dos seus constantes treinamentos nos procedimentos e instruções das mesmas. Quando 

há a necessidade de retrabalho, a responsabilidade pela sua deliberação, nas empresas A e C, é 

somente do engenheiro da obra; já na empresa B, pode ser do engenheiro ou do mestre-de-

obra. 

Em se tratando da análise de dados para a tomada de decisões, esta já era uma prática 

comum nas empresas A e C, antes mesmo da implantação do SGQ, mas não na empresa B, 

isso porque, nas primeiras, já era praticado o registro de alguns d

as medições, o que não acontecia na empresa B. Implantado o sistema, nas empresas A 

e C, o que houve, em termos de mudança, foi apenas um grande aumento na quantidade de 

dados que passaram a ser registrados para efetuar as medições dos indicadores. Já na empresa 

B, tais procedimentos foram inseridos a fim de fundamentar as tomadas de decisões. A 

freqüência de registro dos dados e medição dos indicadores nas três empresas é variada, mas o 

acompanhamento dos mesmos é mensal e as análises desses dados são sempre efetuadas em 

reuniões mensais e nas reuniões semestrais de análise crítica do SGQ.  

Direc

nd promovê-la através, basicamente, das mesmas ações, que são o acompanhamento 

o dos indicadores (mensal), a realização das auditorias internas, o uso das ações 

e preventivas, que podem ser solicitadas por quaisquer colaboradores da empresa e 

o, no máximo, semestral de análises críticas do S

sa , a busca de melhorias nos processos construtivos, pelo diretor técnico e sua equipe, 

va obra e, nas empresas, B e C, a incorporação de sugestões de melhorias dadas 

boradores de obras nos PES e IT’s. 

lmente, com relação ao requisito ou requisitos da seção 8 considerados mais

mplementados, as três empresas citaram apenas o monitoramento da satisfação dos 

or causa da dificuldade que elas têm de obter as respostas dos mesmos aos 

ios aplicados. 
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io do desenvolvimento dessa dissertação.  

O 9001:2000, mostrar 

como

á-lo. 

4.1 

a Direção com o SGQ sem maiores dificuldades, fazendo-se, apenas, 

a ressalva de que, especificamente na empresa B, a Alta Direção, ainda que comprometida, 

necessita se apropriar de fato de todas as suas responsabilidades para com o sistema. 

Nesse sentido, não se pode concordar com Oliveira et al (2004), pelo menos nessas três 

empresas investigadas, quando eles comentam que, um dos maiores desafios que se verificam, 

junto às empresas certificadas, para elas atenderem à norma ISO 9001:2000, têm sido a 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A execução de estudos de caso em três empresas construtoras da RMR certificadas com 

base na série de normas NBR ISO 9000, nos anos de 2001, 2003 e 2004 e denominadas, neste 

trabalho, de empresas A, B e C, permitiu o alcance, em sua totalidade, dos objetivos propostos 

no iníc

A partir das respostas fornecidas pelas empresas em relação aos fatores que as levaram a 

implantar um SGQ com base na série de normas ISO 9000 e ao cumprimento dos requisitos 

da seção 5 (Responsabilidade da direção) da NBR ISO 9001:2000, foi possível analisar o 

nível efetivo de envolvimento e comprometimento de sua Alta Direção com os Sistemas de 

Gestão da Qualidade, ainda que, na empresa B, não tenha sido permitido o acesso a nenhum 

dos membros da Alta Direção, ficando a autora do trabalho restrita às respostas fornecidas 

pela gerente financeira, que é filha de um dos diretores, e à visão e declarações da 

Representante da Direção a respeito dos mesmos.  

Conseguiu-se, também, com base nas respostas fornecidas em relação ao cumprimento 

dos requisitos da seção 8 (Medição, análise e melhoria) da NBR IS

 elas vêm efetivamente implementando o monitoramento, medição e análise do seu 

desempenho e promovendo a melhoria contínua da eficácia do seu SGQ.  

Finalmente, a obtenção, nas três empresas pesquisadas, de informações sobre o 

cumprimento dos requisitos das seções 5 e 8 da versão 2000 da NBR ISO 9001, inclusive 

sobre os que oferecem maior dificuldade de implementação e o que tem sido feito para 

superá-la, possibilitou a geração de sugestões para a implementação dessas exigências às 

inúmeras empresas construtoras da Região Metropolitana do Recife que ainda não 

implantaram um SGQ, mas já pensam em adot

Conclusões e Contribuições Finais da Pesquisa 

Os resultados dos estudos de caso revelaram que, nas três empresas, foi identificado o 

comprometimento da Alt

127
 



Capítulo 4 Conclusões e Sugestões para Futuros Trabalhos 

 

dificuldade do envolvimento efetivo dos membros da Alta Direção nas questões relacionadas 

plementação a medição da satisfação dos 

client

e Ohashi & Melhado (2004) de que as 

espec

e mestrado, que há 

empre

Na empresa A, considera-se que os seus três objetivos, metas e indicadores permitidos 

lhoria contínua. O relativo a 

clientes, uma vez que busca atender, com mais rapidez, as reclamações mensais dos mesmos, 

asos nos 

crono

ao SGQ.  

Quanto ao monitoramento, medição e análise do desempenho, bem como a promoção da 

melhoria contínua do SGQ, os estudos de caso mostraram que eles vêm sendo implementados, 

nas três empresas, de uma forma muito semelhante e sem maiores dificuldades. Somente foi 

apontada pelas três como realmente de difícil im

es, em virtude de não se ter o feedback dos mesmos. Em se tratando do monitoramento e 

medição de processos e produtos, bem como de ações para a melhoria contínua, elas não 

demonstraram e nem citaram nenhuma dificuldade em implementá-los. 

Diante de tais premissas, especificamente nas três empresas pesquisadas, não se pode 

concordar com Oliveira et al (2004), quando eles citam a dificuldade do estabelecimento e 

implementação das medições como um outro grande desafio que se verifica, junto às 

empresas certificadas, para elas atenderem à norma ISO 9001:2000. Também não se pode 

estar totalmente de acordo com a declaração d

ificidades da indústria da construção civil dificultam uma coleta eficiente de dados nos 

canteiros de obras e, conseqüentemente, a promoção de ações de melhoria nos processos 

construtivos e no produto edifício.  

Como conclusão geral, pôde-se mostrar, através dessa pesquisa d

sas construtoras na Região Metropolitana do Recife em que não se aplicam as 

dificuldades mencionadas na literatura relativas ao envolvimento efetivo dos membros da Alta 

Direção com o SGQ e ao estabelecimento e implementação das medições. Existem, contudo, 

algumas considerações a fazer e contribuições a serem dadas em relação aos indicadores 

utilizados pelas empresas, que estão apresentados no Anexo do trabalho e são seus 

instrumentos de medições. 

de serem mostrados contribuem, sem dúvida, para a sua me

procura alcançar a sua maior satisfação; acredita-se, porém, que a meta definida deveria ser 

mais rigorosa, ou seja, o percentual mínimo estabelecido para o atendimento das reclamações 

solicitadas no mês poderia ser mais alto; o relativo a suprimentos busca evitar atr

gramas mensais e, assim, contribui para o cumprimento do prazo da entrega da obra, que 

é, segundo Gehbauer et al (2002), um dos aspectos valorizados pelos clientes que adquirem 

imóvel em construção ou que contratam serviços de construção; o relativo a recursos 
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humanos, no sentido em que procura controlar a rotatividade da empresa, contribui, de forma 

significativa, para o alcance de uma estabilidade em sua equipe de funcionários, que é 

const

 a recursos humanos, 

não tr

ser maior. Dessa forma, a empresa estaria sendo mais 

enérg

tecnologia, no sentido em que busca reduzir as perdas de concreto 

e cerâ

antemente treinada, sendo isso crucial para a padronização dos seus processos 

construtivos. Acredita-se, entretanto, que o período de medição para esse indicador deveria 

ser mais longo do que o mensal, como está estabelecido, pois, sendo assim, ainda que o 

percentual máximo de rotatividade tolerado para o mês seja muito baixo, está-se admitindo a 

possibilidade de ocorrência de demissões mensalmente, o que não seria recomendado. 

Para a empresa B, julga-se que, dos seus 11 objetivos, metas e indicadores definidos, 10 

contribuem realmente para a sua melhoria contínua e apenas 01, relativo

az uma contribuição significativa. Nos parágrafos subseqüentes, procura-se justificar tal 

ponto de vista. 

Os quatro objetivos relativos a clientes buscam um aumento na satisfação dos mesmos. 

Acredita-se, no entanto, que, em relação aos três primeiros objetivos, deveriam ser 

estabelecidas duas metas para cada um; a primeira, válida para o ano de 2005, poderia ser 

exatamente a meta que está definida na planilha e a segunda, que seria válida para o ano de 

2006, deveria ser mais rigorosa, ou seja, o percentual de redução estabelecido para as 

reclamações especificadas deveria 

ica na busca pela sua melhoria contínua. A meta do 4º objetivo é adequadamente 

rigorosa para uma empresa que pretende melhorar continuamente.  

Quanto ao objetivo relativo à segurança dos funcionários, esse possibilita evitar quedas 

na produtividade, ao longo do ano, e, conseqüentemente, atrasos na produção, contribuindo 

para o cumprimento do prazo da entrega da obra, que é um aspecto valorizado pelo cliente 

externo. Ele também contribui para aumentar a satisfação dos clientes internos.  

O objetivo relativo à 

mica nas obras, através de um acompanhamento mensal do seu consumo, é capaz de 

promover uma redução de custos na empresa e, por conseguinte, um aumento na sua 

lucratividade.  

O relativo a planejamento busca, fundamentalmente, o cumprimento do prazo previsto 

para a entrega da obra. 

O primeiro objetivo relativo a recursos humanos, assim como o relativo à segurança dos 

funcionários, contribui para evitar quedas na produtividade e, assim, atrasos na produção, 

possibilitando, dessa forma, a entrega da obra no prazo previsto; quanto ao segundo, acredita-

se que ele poderia ser substituído por objetivos que buscassem controlar a rotatividade dos 
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funcionários e objetivos que proporcionassem uma maior qualificação dos mesmos, uma vez 

que se tende a crer que, mais importante para a melhoria da empresa, do que estabelecer um 

percentual máximo de reclamações trabalhistas a ser alcançado em um ano, seria controlar a 

rotatividade de seus funcionários, em um determinado período, buscando alcançar um índice 

cada vez menor da mesma, e tomar ações mensais em relação à qualificação desses 

funcionários. Essas últimas são um fator fundamental para o desempenho da empresa no que 

diz respeito à qualidade e produtividade e ainda se acredita que, em havendo um forte 

inves

 relativo a projetos, quando estabelece o número máximo de modificações de 

projet

ução de suas 

reclam

deria ser bem maior.  

ma vez que qualificar recursos humanos é fundamental para o seu 

desem

timento, por parte da empresa, na qualificação de seus recursos humanos, isso já 

promoveria uma redução de reclamações trabalhistas, quando da necessidade de demissões, 

em virtude do término de obras. 

O objetivo

o que podem ocorrer em cada empreendimento, desde o seu início até a sua conclusão, 

permite reduzir retrabalhos e desperdícios de tempo na execução dos serviços, contribuindo, 

assim, para que o término da obra ocorra dentro do prazo previsto. Ressalta-se, todavia, que a 

empresa necessita perseguir metas cada vez mais rigorosas, ou seja, admitir, com o passar dos 

anos, um número máximo de modificações em projetos cada vez menor, até que se alcance a 

situação ideal de não haver alterações em projetos ao longo de todo o empreendimento. 

Finalmente, o objetivo relativo ao comercial é o que busca retornos cada vez mais 

rápidos dos investimentos realizados pela empresa. 

Quanto à empresa C, acredita-se que todos os seus nove objetivos, metas e indicadores 

definidos contribuem, de fato, para a melhoria contínua da empresa, consoante está 

comentando nos parágrafos que seguem. 

Os dois objetivos relativos a clientes, no sentido em que buscam uma red

ações e a superação de suas expectativas, procuram alcançar uma satisfação cada vez 

maior dos mesmos. Faz-se apenas a ressalva de que se acredita que a meta do segundo 

objetivo está muito pouco rigorosa, ou seja, o percentual mínimo admitido para os conceitos 

bom e ótimo po

Quanto ao relativo à qualificação dos funcionários, esse é de grande importância para a 

melhoria da empresa, u

penho em relação à qualidade e produtividade e, através do número médio de horas de 

treinamento que a empresa proporciona a cada funcionário, pode ser monitorado o seu 

investimento na qualificação dos mesmos. Acredita-se, entretanto, que este indicador, que 

corresponde a um dos que estão definidos pelo NORIE/UFRG e por 18 empresas de 
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construção civil da grande Porto Alegre, no Sistema de Indicadores para Benchmarking na 

Construção Civil, deveria ser complementado, ou, como sugere o próprio NORIE, analisado 

em conjunto com um outro indicador do seu sistema, que é o Percentual de Funcionários 

Treinados (Número de funcionários treinados / Número médio de funcionários no mês). Dessa 

forma, seria possível avaliar não só o número de horas de treinamento por funcionário, mas 

também a distribuição dessas horas pelo número total de funcionários da empresa. Isso 

permitira observar se as horas de treinamento estão se concentrando em um pequeno número 

de funcionários ou se estão bem distribuídas, inclusive entre os funcionários do administrativo 

e do operacional. 

Os objetivos relativos à tecnologia, no sentido em que buscam reduzir, nas obras, a 

espes

us investimentos realizados. 

 executar para o alcance ou até mesmo a superação 

das m

plo, os apresentados abaixo: 

sura média dos revestimentos interno e externo e do contrapiso, são capazes de 

promover uma redução de custos na empresa e, conseqüentemente, um aumento de sua 

lucratividade, e o relativo a planejamento, uma vez que busca aumentar a velocidade de 

entrega das obras, está contribuindo para aumentar a satisfação dos clientes. 

Os dois objetivos referentes a suprimentos buscam evitar atrasos nos cronogramas 

mensais das obras e, dessa forma, contribuem para o aumento da velocidade de entrega das 

mesmas (6º objetivo). 

Finalmente, o objetivo relativo ao comercial é o principal contribuinte para que a 

empresa tenha retornos cada vez mais rápidos dos se

Direcionando, agora, o foco às últimas contribuições a serem dadas às empresas 

estudadas, considera-se que elas deveriam ser pró-ativas no sentido de estabelecerem 

documentos contendo os planos de ação a

etas dos seus indicadores, ao invés de esperar que o não atendimento dessas metas 

conduza à definição de planos de ação. Em se tratando dos indicadores, tem-se que, além dos 

que são atualmente utilizados, as empresas poderiam adotar alguns do Manual de Utilização 

do Sistema de Indicadores para Benchmarking na Construção Civil (2005), já mencionado 

anteriormente. São sugeridos, por exem

• Desvio de Custo da Obra – Indicador relativo à produção; coletado ao término de 

cada obra; Fórmula de cálculo: (Custo real – custo orçado / custo orçado) x 100. 

Para possibilitar esse cálculo, a empresa necessita realizar um controle sistemático 

dos custos ao longo da obra, calculando-se, por exemplo, o desvio de custo mensal 

ou outros indicadores parciais de custo; 
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• Número de não-conformidades em auditorias internas e externas – Indicador de 

qualidade; coletado por auditoria interna e externa; Fórmula de cálculo: nº de não-

conformidades nas auditorias internas e nº de não-conformidades nas auditorias 

externas; 

• Índice de não-conformidade na entrega do imóvel – Indicador de qualidade; 

coletado antes da entrega do imóvel para o cliente; Fórmula de cálculo: (Número 

de não-conformidades encontradas / Número de verificações efetuadas) x 100. 

Acredita-se que, em havendo um controle prévio das não-conformidades do 

imóvel, antes de sua entrega ao usuário, já se conseguiria reduzir as reclamações de 

 de seus clientes 

e; Fórmula de cálculo: Número total de horas de treinamento / Número 

lecionadas para o estudo 

multi o,

de obras d

feito direta

tal facilid

professore bas, conversaram com a sua 

Alta Direção, e elas aceitaram contribuir para a pesquisa. 

pós-entrega; 

• Índice de satisfação do cliente interno – Indicador relativo a pessoas; coletado 

anualmente, para funcionários da sede, e uma vez por obra, para funcionários de 

obras; seria obtido a partir da aplicação de questionários, semelhante ao 

procedimento utilizado pela empresa para monitorar a satisfação

externos; 

• Índice de Treinamento (para a empresa B) – Indicador relativo a pessoas; coletado 

mensalment

médio de funcionários no mês; Analisado em conjunto com o indicador Percentual 

de Funcionários Treinados; 

• Percentual de Funcionários Treinados (para as três empresas) – Indicador relativo a 

pessoas; coletado mensalmente; Fórmula de cálculo: (Número de funcionários 

treinados / Número médio de funcionários no mês) x 100. 

4.2 Dificuldades e Limitações da Pesquisa 

Ao longo do desenvolvimento desse trabalho, algumas dificuldades existiram, 

destacando-se três. A primeira foi a existência de uma facilidade de contato com apenas duas, 

as certificadas em 2002 e 2003, das quatro empresas construtoras se

cas  em virtude do prévio conhecimento, por parte da autora do trabalho, do engenheiro 

a primeira e da gerente financeira da segunda. Nelas, o contato pôde, então, ser 

mente pela autora. Quanto às construtoras certificadas em 2001 e 2004, não havia 

ade, mas a introdução nas empresas foi possibilitada pela intervenção de dois 

s da UFPE, que, tendo relações de amizade com am
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 A segunda dificuldade destacável foi o fato da empresa certificada em 2002 não ter se 

izado para a pesquisa, o que não tornou possível a realização do estudo multicaso 

atro empresas planejadas, ficando o mesmo restrito às três construtoras certificadas 

disponibil

com as qu

em 2001, 2003 e 2004, que foram respectivamente denominadas de A, B e C. 

Alta Dire

objetivos 

entrevistas

comprome

Dirigindo, agora, o foco às limitações da pesquisa, tem-se que a primeira a ser 

ressaltada

setor da c

empresas. 

Outr

empresas estudadas estão buscando promover a melhoria contínua do SGQ e não evidências 

de qu la

Lordêlo (2

dissemina

fato, ou se ntada.  

sociedade 

No entan ormas apresentadas de 

implementação das exigências da norma são as mais satisfatórias ou se haveria maneiras 

4.3 

A terceira grande dificuldade foi a não permissão do acesso a nenhum dos membros da 

ção, na empresa B. Tal obstáculo, entretanto, não comprometeu o alcance dos 

propostos, pois as respostas fornecidas pela gerente financeira e RD, durante as 

, foram suficientes para que se chegasse a uma conclusão em relação ao 

timento da Alta Direção na empresa. 

 é a impossibilidade de seus resultados e conclusões serem generalizados para o 

onstrução civil, uma vez que se trata de um estudo multicaso com apenas três 

a limitação que merece destaque é que neste trabalho procurou-se verificar como as 

e e s a estejam promovendo. Isso não permite, portanto, que se concorde ou discorde de 

004), quando ela comenta que, apesar da expressão melhoria contínua já estar 

da entre as empresas certificadas, ela não é, em grande parte dos casos, praticada de 

ja, não está totalmente impla

Finalmente, deve ser ressaltado que, com esse estudo multicaso, pôde-se trazer para a 

maneiras de implementar os requisitos das seções 5 e 8 da NBR ISO 9001:2000. 

to, poderiam surgir questionamentos sobre se essas f

melhores de implementá-las.  

Sugestões para Futuros Trabalhos  

Tendo em vista as limitações da pesquisa realizada, esta dissertação de mestrado sugere: 

• O desenvolvimento de um trabalho que a tome por base e se focalize unicamente na 

seção 5 da NBR ISO 9001:2000, buscando analisá-la em uma amostra 

representativa da população de empresas construtoras certificadas da RMR, para 

que se possa verificar os percentuais de empresas que têm realmente a sua Alta 

Direção comprometida com o sistema e de empresas cuja Alta Direção não se 

envolve, de fato, com o mesmo; 
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• A realização de um trabalho complementar ao primeiro, que, com base na 

declaração de Souza et al. (1995) de que “...o comprometimento da Alta Direção é 

essencial para o sucesso do SGQ...” e na afirmação de Neves et al. (2002) de que o 

envolvimento da Alta Direção é ponto passivo para o sucesso do programa de 

te naquelas empresas em que a Alta Direção 

cançaria o grande objetivo de promover a 

onclusões alcançadas neste trabalho podem ser 

 contínua é válida ou não para as empresas construtoras da 

RMR, poder-se-ia executar um trabalho que buscasse coletar, em uma amostra 

representativa de tais empresas, evidências da ocorrência da melhoria contínua no 

implantação do SGQ, poderia pesquisar, na mesma amostra de empresas do 

primeiro trabalho, as melhorias e benefícios que foram efetivamente trazidos pelo 

SGQ para todos os setores possíveis da empresa, procurando-se mostrar a situação 

do setor antes e depois da implantação do SGQ. Os resultados desse segundo 

trabalho revelariam, então, se realmen

se mostrou comprometida com o sistema, as melhorias e benefícios alcançados 

foram muito mais significativos do que nas empresas em que a Alta Direção não se 

mostrou envolvida. Em conseguindo confirmar as afirmações de Souza et al. 

(1995) e Neves et al. (2002), o trabalho al

conscientização da Alta Direção de todas as empresas certificadas sobre a real 

necessidade do seu envolvimento para garantir o sucesso do SGQ; 

• A execução de uma pesquisa que, tomando por base a presente dissertação, 

focalize-se unicamente na seção 8 da NBR ISO 9001:2000, buscando analisá-la em 

uma amostra representativa da população de empresas construtoras certificadas da 

RMR, com vistas a verificar se as c

extrapoladas para as demais construtoras da RMR e a desenvolver, com base nas 

informações coletadas, um sistema de indicadores para subsidiar as construtoras da 

RMR ainda não certificadas; 

• Visando a investigar se a mencionada declaração de Lordêlo (2004) relativa à 

prática da melhoria

seu SGQ; 

• Desenvolver uma pesquisa junto a auditores externos de organismos certificadores 

credenciados, de modo a extrair os seus pontos de vista sobre se as maneiras de 

implementação das seções 5 e 8 da NBR ISO 9001:2000 trazidas por essa pesquisa 

de mestrado são realmente satisfatórias ou se haveria sugestões de melhorias sobre 

as mesmas. 
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Apêndice Formulário Aplicado nas Entrevistas 

 

PARTE I

APÊNDICE 

 
 

DADOS GERAIS DA EMPRESA E ENTREVISTADOS 
 

 
01. Empresa Entrevistada: 

gos que desempenham: 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

 
02. Endereço: 
 
03. E-mail: 
 
04. Entrevistados: 
 
05. Car
 
06. Tempo de empresa: 
 
 

 

1. Tipos de obras que executa: 

                                                                                      Popular 

Obras Comerciais                                                     Empresariais 

Outros                                                                      Especifique: 

 
 

 
 
07. Data de Fundação: 
 
08. Como se originou a empresa (um pouco da história)? 
 
09. É de estrutura familiar? 
 
10. Ramo de atuação da construção civil: 
 
1
 

Edificações Habitacionais                                         Alto Padrão 
                                                                                        Médio Padrão 
  
 

                                                                                       Shopping Centers 
 

Obras Industriais 
 

Construção Pesada 
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12. Número de sócios: 
 
13. Número de funcionários (escritório): 
 

4. Número de funcionários (obras): 
 
15. A mão-de-obra é própria ou terceirizada? 

 estado ou em outros estados? 

 obras executadas até o momento: 

m2 construídos até o momento: 

s atualmente em andamento: 

çar: 

3: 

2. Faturamento em 2004: 
 
23. Área predominante de atuação: 

rganizacional da empresa? É possível fornecer o seu organograma? 

 

 

 

 

 

1

 
16. Possui alguma filial no interior do
 
17. Número de
 
18. Total de 
 
19. Número de obra
 
20. Número de obras para come
 
21. Faturamento em 200
 
2

 
24. Como é a estrutura o
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PARTE II 

O DO SGQ DA EMPRESA
 

CARACTERIZAÇÃ
 
 
2

não? 
 
Em caso positivo: 
 
a) Quanto tempo durou o processo de implantação do SGQ com base na versão 1994? 

 na versão 1994? 

xterna? Qual? 

ara a versão 2000? 

rtificada com base na versão 2000? 

resa de consultoria externa para a transição? Qual? 

 
b) Quando a empresa foi certificada com base
 
c) Houve a ajuda de uma empresa de consultoria e
 
d) Quanto tempo durou a transição p
 
e) Quando a empresa foi ce
 
f) Houve ajuda de uma emp
 
Em caso negativo: 
 
a) Quanto tempo durou o processo de implantação do SGQ com base na versão 2000? 
 
b) Quando a empresa foi certificada com base na versão 2000? 

) Houve a ajuda de uma empresa de consultoria externa? Qual? 

6. A empresa é certificada no PBQP-H? 

7. O RD da empresa desempenha alguma outra função? 

8. Qual a composição do comitê da qualidade da empresa? 

9. O que levou a empresa a buscar implantar um SGQ com base na NBR ISO 9001:2000 e 
depois certificá-lo? 

 
c
 
 
2
 
2
 
2
 
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. A empresa possuía o SGQ certificado pela versão 1994 e passou para a versão 2000 ou 
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PARTE III 

 
SEÇÃO 5 – RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO

 
 

5.1 Comprometimento da Alta Direção 
 

0. Como a Alta Direção comunica à organização a importância em atender aos requisitos 
 como aos regulamentares e estatutários? 

alocação? Quem é o responsável pela alocação de recursos ao sistema? 

5.2 Foco no cliente

3
do cliente, bem

 
31. Como se define, na empresa, a alocação de recursos para o SGQ? Há um plano de 

 

 
3

expectativas? 
 

5.3 Política da qualidade 
 
33. Qual é a política da qualidade da empresa? 
 
34. Como ela inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a 

melhoria contínua da eficácia do SGQ? 

5. Como ela é comunicada por toda a empresa? 

6. Como a Alta Direção assegura que ela seja entendida por toda a empresa? 

7. Essa política é analisada criticamente? Com que freqüência? 

esde que foi estabelecida? Por que? 

de

 
3
 
3
 
3
 
38. Ela já sofreu algum tipo de alteração d
 

5.4.1 Objetivos da qualida
 
39. Como foram definidos os objetivos da qualidade da empr

 
 Como eles são mens

 
4
 
4

 
4
 
4
 

 

 

2. Como são identificados os requisitos dos clientes, ou seja, suas necessidades e 

 

esa? Eles foram estabelecidos 
nas diversas funções e níveis pertinentes da organização? 

40. urados? É através de indicadores? 

1. Quais são os indicadores?  

2. Com que freqüência esses são medidos e acompanhados (dia, mês, bimestre, trimestre, 
semestre, ano)? 

3. Como foram definidos os valores inicias das metas estabelecidas? 

4. É possível fornecer os objetivos da qualidade, suas metas e indicadores? 
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5.4.2 Planejamento stão da qualidade do sistema de ge

 
ida a integridade do SGQ, quando mudanças necessitam 

 
 Como as responsabilidades e autoridades são definidas e c

 
 Como é realizada, internamente na organização, a comunicação sobre a 

 
 Com que freqü

 
Quem participa? 

 
50. O que se discute nessas análises críticas? 
 

Requisitos da seção 5 considerados como mais difíceis de serem implementados

5
dificuldade de implementação? Como essa dif

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

45. Como é garant ocorrer na 
empresa, como por exemplo, admissões, demissões, implantação de nova tecnologia, 
entre outras? 

 
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 

46. omunicadas na empresa? 
Quem as define e quem as comunica? 

47. eficácia do 
sistema de gestão da qualidade? 

 
5.6 Análise crítica pela direção 

48. ência é analisado criticamente o SGQ da empresa? 

49. Quem conduz essas análises? 

 
 

1. Quais os requisitos da seção 5 considerados pela Alta Direção como de maior 
iculdade vem sendo superada? 
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PARTE IV 

 
SEÇÃO 8 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 

5
atendimento dos seus requisitos? 

 

5
muda de uma auditoria para outra?  

 
55. Nas auditorias internas são também identificada

 
5

 
 Como são monitorados e medidos os processos da empresa? 

 
5

 

 
5

 
6

 

 
6

 
6

 
 
 

 
 

8.2.1 Satisfação dos clientes 
 

2. Como a empresa obtém as informações relativas à percepção dos clientes quanto ao 

 
8.2.2 Auditoria interna 

53. Qual a freqüência de realização das auditorias internas? Elas são executadas apenas 
previamente às auditorias externas ou sempre que se julgar necessário? 

 
4. Nessas auditorias internas sempre são auditadas todas as áreas da empresa ou o escopo 

s oportunidades para a melhoria do SGQ 
ou elas apenas se limitam a identificar falhas no mesmo e propor as ações corretivas? 

6. Quantos auditores internos há na empresa? Eles são de que funções? 
 

8.2.3 Medição e monitoramento de processos 

57.

8. Como a organização procede quando os resultados planejados para o processo não são 
alcançados? 

8.2.4 Medição e monitoramento do produto 

9. Na execução de uma obra, como são monitoradas e medidas as etapas de execução de 
serviço? Quem são os responsáveis por esse monitoramento e medição e pela liberação 
da etapa? 

0. Como é monitorado e medido o produto final da obra, ou seja, o edifício? Quem são os 
responsáveis por esse monitoramento e medição e pela liberação do produto? 

8.3 Controle de produto não-conforme 

1. Quando são encontrados produtos não-conformes, como a empresa os trata? Quem são 
os responsáveis por definir o tratamento a ser dado ao produto não-conforme? 

2. Quando a não-conformidade no produto final é detectada após a sua entrega ao cliente, 
como a empresa procede? 
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8.4 Análise de dados 

63. A análise de da  empresa, 
mesmo antes da implantação do SGQ?  

64. A empresa costumava regist antes da implantação do SGQ?  

66. Que dados, em geral, são anali

 

 
dos para a tomada de decisões sempre foi uma prática na

 
rar dados e realizar medições 

 
65. E, após a implantação do SGQ, a empresa adquiriu o hábito de analisar dados para a 

tomada de decisões? 
 

sados? 
 
67. Qual a freqüência com que os dados são analisados? 

 
8.5.1 Melhoria contínua 

 
8. Como a organização vem promovendo a melhoria contínua da eficácia do seu SGQ? 6

 
8.5.2 e 8.5.3 – Ação corretiva e Ação preventiva 

 
69. Que função, na empresa, tem responsabilidade pela abertura de uma s

 
7

de implementação. Como essa dificuldade vem sendo superada? 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

olicitação de ação 
corretiva e de uma solicitação de ação preventiva? 

 
Requisitos da seção 8 considerados como mais difíceis de serem implementados 

0. Quais os requisitos da seção 8 que podem ser considerados como de maior dificuldade 
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A
nexo 

O
bjetivos da Q

ualidade, M
etas e Indicadores das E

m
presas 

P
esquisadas

 
 

 

 

 

Tipo do Objetivo Número Objetivo Meta Indicador Responsáveis

Relativo a Clientes 1
Atender, com mais rapidez, às 

reclamações dos clientes

Atender, no mínimo, 70% 
das reclamações solicitadas 

no mês

Número de reclamações atendidas / 
Número de reclamações no mês

Assistência técnica

Relativos a Suprimentos 2
Diminuir a quantidade de 

pedidos de obra incompletos
Obter, no máximo, 2% de 

pedidos incompletos no mês
Número de pedidos incompletos / 

número de pedidos no mês
Suprimentos 

(Escritório central)

Relativos a Recursos 
Humanos

3

Indicar o percentual de 
empregados que passam pela 

empresa em relação ao número 
médio de empregados em um 

determinado período

Atingir, mensalmente, uma 
rotatividade de, no máximo, 

1% para demissões sem justa 
causa

(Número de funcionários da empresa 
demitidos ou que se demitiram no mês / 
número médio de funcionários no mês) 

x 100

Departamento Pessoal

4ª VERSÃO DA PLANILHA DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DA EMPRESA A:

A
N

E
X

O
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O
bjetivos da Q

ualidade, M
etas e Indicadores das E

m
presas 

P
esquisadas

 

Tipo do Objetivo Número Objetivo Meta Indicador Freqüência de Medição

1
Reduzir o número de 

reclamações com 
revestimento cerâmico interno

Reduzir em 30% o número de reclamações com 
revestimento cerâmico interno até Dez/2006 

(ano base 2004 - 30 reclamações)

Número de reclamações com o 
revestimento cerâmico interno

O acompanhamento deste indicador será feito pela 
Tabela 16 preparada para este fim. As reclamações 
referentes ao revestimento cerâmico interno serão 

registradas na tabela imediatamente após a 
idenficação da mesma

2
Reduzir o número de 

reclamações com infiltração 
pela fachada

Reduzir em 50% o número de reclamações com 
infiltração pela fachada até Dez/2006 (ano base 

2004 - 20 reclamações)

Número de reclamações com 
infiltração pela fachada

O acompanhamento deste indicador será feito pela 
Tabela 16 preparada para este fim. As reclamações 

referentes à infiltração pela fachada serão registradas 
na tabela imediatamente após a idenficação da 

mesma

3
Reduzir o número de 

reclamações com portas de 
madeira

Reduzir em 50% o número de reclamações com 
portas de madeira até Dez/2006 (ano base 2004 

- 21 reclamações)

Número de reclamações com portas 
de madeira

O acompanhamento deste indicador será feito pela 
Tabela 16 preparada para este fim. As reclamações 
referentes às portas de madeira serão registradas na 
tabela imediatamente após a idenficação da mesma

4
Aumentar o grau de 

satisfação dos clientes

Possuir média maior ou igual a 90% de clientes 
questionados satisfeitos, por empreendimento, 

após 6 meses da entrega

(Número de clientes questionados 
do empreendimento com nota 

MUITO SATISFEITO ou 
SATISFEITO) / (Número de 

clientes questionados por 
empreendimento)

O acompanhamento deste indicador da qualidade 
será feito 6 meses após a entrega do empreendimento 
com o auxílio da Tabela 12 preparada para este fim.

Relativo à Segurança dos 
Funcionários

5
Eliminar os acidentes com 

afastamento por mais de 24 h
Nenhum acidente com afastamento por mais de 

24 h durante 01 ano até Dez/2005
Número de acidentes com 

afastamento / Número de meses

Caso ocorra qualquer acidente com afastamento por 
mais de 24 horas, este será notificado ao RD através 

de uma cópia da Ficha de Análise de Acidentes de 
Trabalho. Os resultados serão acompanhados com o 

auxílio da Tabela 7
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Tipo do Objetivo Número Objetivo Meta Indicador Freqüência de Medição

Relativo à Tecnologia 6
Reduzir o percentual de 

perdas de concreto e cerâmica 
nas obras

Reduzir em 2% o percentual de perda de 
concreto e em 4% o percentual de perda de 

cerâmica

[(Material Gasto - Material 
Comprado) / Material comprado] x 

100

O acompanhamento deste indicador será feito 
mensalmente pela Tabela 6 preparada para este fim. 
A medição global deste indicador será feita sempre 
que uma obra concluir a execução dos serviços com 

a utilização desses materiais, com o auxílio da 
Tabela 4.

Relativos a Planejamento 7

Cumprir os cronogramas para 
que não haja atraso na 
entrega das obras de 
prestação de serviços

Não ter atrasos nas obras de prestação de 
serviços até Dez/2005

Data da entrega - Data Prevista

O acompanhamento deste indicador será feito na 
obra, através de um cronograma que estará fixado na 
parede e deverá ser enviado ao RD mensalmente um 

acompanhamento de cronograma por escrito. Este 
será encaminhado ao Diretor Comercial para que o 
mesmo tome conhecimento do previsto e realizado 

em cada mês.

8
Reduzir o número de faltas 

dos funcionários por atestado
Obter, no máximo, 2 atestados por funcionário 

a cada 06 meses até Dez/2005
Número de atestados do 

funcionário

O acompanhamento deste indicador da qualidade 
será feito mensalmente com o auxílio da Tabela 10 

preparada para este fim. Os dados coletados 
mensalmente serão lançados na tabela 14 que irá 

auxiliar na medição deste indicador.

9
Reduzir o número de 

reclamações trabalhistas

Obter a meta anual de, no máximo, 8% de 
funcionários demitidos que fazem reclamações 

trabalhistas. Meta até Dez/2005

(Número de funcionários 
reclamantes / Número de 

funcionários demitidos) x 100

O acompanhamento deste indicador da Qualidade 
será feito semestralmente pela Tabela 9 preparada 

para este fim.

Relativo a Projetos 10

Reduzir o número de 
modificações nos projetos 

ocasionadas por deficiências 
no momento da concepção

Ter, no máximo, 3 modificações por projeto em 
cada empreendimento do início à conclusão do 

mesmo até Dez/2005

Número de modificações por 
projeto em cada empreendimento

O acompanhamento deste indicador será feito pela 
Tabela 3 preparada para este fim. As modificações 
serão registradas na Tabela imediatamente após a 

identificação da mesma.

Relativo ao Comercial 11
Aumentar a velocidade das 

vendas

Atingir o percentual de 30% de unidades 
vendidas nos primeiros 12 meses após o 

lançamento, 70% de unidades vendidas em 24 
meses e 100% das unidades vendidas em 30 

meses até Dez/2006

(Número de unidades vendidas / 
Número total de unidades) x 100

O acompanhamento deste indicador da qualidade 
será feito pela tabela 5 preparada para este fim. A 

freqüência de medição dos indicadores, assim como 
os resultados serão registrados nesta tabela.

Relativos a Recursos 
Humanos
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Tipo do Objetivo Número Objetivo Meta Descrição do Indicador Freqüência da Coleta

1
Reduzir reclamações 

de clientes

Média de 2 reclamações por unidade para cada obra no ato da 
entrega (vistoria).  Prazo: 12/2003.                                                                            

E reduzir para média de 1 reclamação após 01 ano da entrega 
do imóvel. Prazo: 12/2004

Somatório de 
reclamações/somatório de 

unidades

Após a obra entregue.                                      
Após 01 ano da obra entregue.

2
Superação da 

expectativa do cliente

Conceito bom e ótimo maior ou igual a 60% realizada na 
entrega das chaves e/ou manual do proprietário.                                                                            

Prazo: 12/2005
Conforme quastionário.

Pesquisa feita na entrega das 
chaves e/ou do manual do 

proprietário.

Relativos à Qualificação 
dos Funcionários

3
Aumentar a 

qualificação dos 
funcionários.

1,0 H / funcionário p/ mês.                                                     
Prazo: 12/2004

Nº de horas de treinamento / Nº 
de funcionários

Mensal

4

Reduzir espessura 
média dos 

revestimentos externo 
e interno

Espessura interna: 1,3 cm                                                        
Espessura Externa: 3,5 cm                                               

Prazo: 12/2004

Média das paredes levantadas 
(30% do total)

Ao fim da colocação das mestras

5
Reduzir a espessura 
média do contrapiso

Alcançar o desnível médio na concretagem da laje de, no 
máximo, 1,0 cm, em todos os pavimentos tipo.                                                                                                   

Prazo: 12/2004                                  

Dmi = Somatório dos desníveis / 
Nº de pontos

A cada laje de pavimento tipo

Relativo a Planejamento 6
Aumentar a velocidade 

de entrga das obras.
Entregar a obra em, no máximo, 23 meses após o início. 

Prazo: 12/2005
Desvio entre o cronograma da 

obra e a sua execução.
Trimestralmente

7
Diminuir o índice de 

atrasos na entrega dos 
materiais em obra

Obter um índice de atraso mensal de até 5%, até Dez/04
Número de pedidos atrasados no 
mês / Número de pedidos no mês

Mensal

8
Diminuir o índice de 
erro na entrega dos 
materiais em obra

Obter um índice de erro na entrega de material de até 2%, até 
Dez/04

Número de entregas no mês com 
erros / Número de entregas no 

mês
Mensal

Relativo ao Comercial 9
Aumentar a velocidade 

de vendas
Vender, no mínimo, 60% das unidades ao término da estrutura 

do prédio até 12/2004
Unidades vendidas / Quantidade 

total de unidades
Ao fim da estrutura
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