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RESUMO 

Devido ao aumento da competitividade, as empresas têm buscado alternativas em 

melhorarem seus processos e aumentarem a qualidade de seus produtos e serviços. Não 

diferentemente, as empresas do setor da construção, particularmente aquelas voltadas para a 

construção de edifícios, têm adotado um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) no 

aperfeiçoamento de seus processos e no atendimento às exigências do mercado. Entre os SGQ 

existentes, o PBQP-H/SiAC tem se destacado por oferecer benefícios que são favoráveis às 

empresas deste segmento. Entretanto, ao contrário das médias e grandes empresas, as Micro e 

Pequenas Empresas (MPEs), por natureza, possuem recursos financeiros limitados, causando o 

adiamento no programa. Contudo, têm cabido às MPEs sua implementação justamente para se 

equivalerem com as maiores, permitindo, desta forma, maiores possibilidades de competitividade 

no mercado consumidor. Como forma de ajudá-las em sua sustentabilidade, é proposto neste 

trabalho um modelo para a autoavaliação aos requisitos do PBQP-H/SiAC, com o emprego da 

Lógica Fuzzy como ferramenta de medição. A Lógica Fuzzy permitirá obter um valor mais 

próximo do grau de formalizado do requisito avaliado, proporcionando, assim, melhor definição à 

tomada de decisão na melhoria do requisito, possibilitando, no final, maiores chances de 

certificação. Como ferramenta para coleta de dados, utilizou-se um questionário composto pelos 

requisitos de um dos níveis do programa com a inserção de uma escala. O modelo foi exposto a 

uma simulação, aos requisitos de um dos níveis do programa, a fim de atestar sua aplicabilidade. 

Como resultado, o modelo determinou o grau de formalizado do nível pretendido. Todavia, ele 

está sujeito a sofrer alterações e melhorias na busca por resultados mais consistentes. 

 

Palavras-chave: SGQ, PBQP-H/SiAC, MPEs brasileiras, Lógica Fuzzy. 
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ABSTRACT 

Due to increasing competition, enterprises have been seeking alternatives to improve their 

processes and increase the quality of their products and services. For the same reason, companies 

in the construction sector, particularly those engaged in construction of buildings, have 

implemented a quality management system (QMS) in order to improve their processes and meet 

market requirements. Among the existing QMSs, PBQP-H/SiAC has stood out, precisely because 

it provides benefits that are favorable to these companies in this segment. However, unlike the 

medium and large companies, the micro and small enterprises (MSEs), by nature, have limited 

financial resources, causing the postponement of the program. Nevertheless, its implementation is 

suitable for the MSEs precisely in order to equate them with the bigger companies, thus making 

them more competitive in the consumer market. As a way to help MSEs in their sustainability, this 

paper proposes a model for self-evaluation regarding requirements of the PBQP-H/SiAC, using 

Fuzzy Logic as a measuring tool. Fuzzy Logic will yield a value closer to the level of 

formalization for the requirement assessed, thus providing better defined decision-making for 

improving the requirement, and in the end, more chances of certification. As a tool for data 

collection, we used a questionnaire composed of the requirements of the levels of the program, 

with the inclusion of a scale. The model was exposed to one simulation of the requirements of one 

of the levels of the program in order to demonstrate its applicability. As a result, the model 

determined the degree of formalized the desired level. However, it is subject to change and 

improvements in the search for more consistent results. 

 

Key-words: QMS, PBQP-H/SiAC, Brazilian MSEs, Fuzzy Logic. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentados os elementos que compõem a primeira parte do 

trabalho. A saber, são elas a contextualização do tema e a descrição do problema, a 

justificativa para realizar o trabalho, os objetivos a serem alcançados, a metodologia utilizada 

e ao final, a própria estrutura da dissertação. 

Em sequência, o segundo capítulo, abordará a base conceitual dos assuntos relevantes 

deste trabalho. 

1.1 Contextualização e descrição do problema 

A globalização e a abertura do mercado vêm favorecendo o poder de escolha e de 

compra da população brasileira nas últimas décadas. Devido a estas mudanças nos ambientes 

mercadológicos, as empresas de todos os setores econômicos têm se tornado mais 

competitivas, principalmente a respeito da qualidade e da garantia de seus produtos em 

atender os requisitos e exigências dos clientes, tendo como fim, sua sobrevivência no mercado 

atual. 

Conforme mencionam Da Costa et al. (2007, p.74): 

“As empresas de todos os setores envidam esforços para se tornarem 

mais eficientes na acirrada competição da atualidade”. 

 Desta forma, não foi diferente no setor da construção, sendo este um dos principais 

setores a impulsionar a economia brasileira, principalmente devido à complexidade do amplo 

conjunto de atividades envolvidas de sua cadeia produtiva e de outros segmentos ligados 

direta e indiretamente. Tendo esse, um papel central como promotora de renda, de empregos 

(sejam eles, diretos, indiretos ou induzidos) e na qualidade de vida dos brasileiros (Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, 2010). 

Neste contexto, a atual existência da competitividade acirrada, as empresas construtoras, 

principalmente aquelas voltadas na construção de edifícios, têm sido incentivadas a 

planejarem, desenvolverem e/ou implementarem um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) 

para atenderem tanto as necessidades internas quanto as externas, assegurando assim sua 

competitividade empresarial (DE SOUZA & ABIKO, 1997; LANTELME, 1994; MELLO et 

al., 2008; REIS & MELHADO, 1998). 

As formas de implementação de um SGQ partem tanto pelo desenvolvimento próprio da 

empresa construtora quanto à adoção de um SGQ já elaborado pelo meio acadêmico, por 
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exemplo, os modelos de Bicalho (2009) e de Melo (2005), ou pelo meio profissional, como a 

adoção do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat no Projeto do 

Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil 

na Especialidade Técnica Execução de Obras (PBQP-H/SiAC), da Norma Brasileira da 

International Organization for Standardization (NBR ISO 9001:2008), ou entre outros 

programas setoriais. 

Neste sentido, pelo meio profissional, dois sistemas têm se destacado na adoção pelas 

empresas construtoras de edifícios, ambos por permitirem uma certificação reconhecida da 

garantia do atendimento dos requisitos e as exigências dos clientes, algo que as do meio 

acadêmico não permitem, são eles: a Norma NBR ISO 9001:2008 e o PBQP-H/SiAC 

(ANDREY, 2008, Notas de aula; Depexe & Paladini, 2008). 

Sendo este último, o PBQP-H/SiAC, inicialmente adotado por apresentar algumas 

vantagens como a de permitir o aperfeiçoamento do SGQ da empresa junto ao andamento no 

programa, equilibrar as exigências requeridas com os recursos empresariais disponíveis, pela 

flexibilidade dos requisitos a serem aplicados na empresa e por sua estrutura normativa ser de 

caráter evolutivo através do atendimento dos requisitos dos níveis (CARDOSO, 2003). Outra 

vantagem, sendo seu último nível, conceito A do PBQP-H/SiAC, apresenta características 

semelhantes com a da Norma NBR ISO 9001:2008, tendo apenas a necessidade em atender 

alguns requisitos complementares para conseguir também a sua certificação (OLIVEIRA, 

2009). 

Entretanto, como boa parte das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) construtoras de 

edifícios, predominantes na quantidade total de empresas deste subsetor, apresentam 

dificuldades de receita, é importantíssimo que, antes de uma auditoria externa para a 

certificação do seu SGQ ao PBQP-H/SiAC, elas se autoavaliem uma vez que elas poderão 

efetuar as devidas ações de melhoria, fazendo com que nem o tempo e o nem investimento, 

não sejam desperdiçados. 

Assim, torna-se vantajoso saber o grau de formalizado (documentado e implementado), 

um diagnóstico preliminar do SGQ da MPE construtora de edifício frente aos requisitos do 

nível buscado no programa. 

Entretanto, como a forma de avaliação das auditorias externas, realizadas pelos 

Organismos Certificadores de Obras (OCOs) aos requisitos do PBQP-H/SiAC, é através da 

Lógica Clássica, a qual está estruturada numa ordem binária, ao final do processo da 
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avaliação pode ocasionar a possível não representatividade real no grau de atendimento aos 

requisitos do nível pretendido pela empresa construtora de edifícios ao referido programa. 

Assim, tendo em vista se conhecer o grau de formalizado dos requisitos e por se tratar 

de uma autoavaliação, tendo o ser humano como o fornecedor das respostas, o emprego da 

Lógica Fuzzy, estabelecida por Zadeh (1965) em seu artigo Fuzzy sets, se torna favorável 

como ferramenta de medição, pois possibilitará trabalhar de forma satisfatória os aspectos de 

vagueza e de imprecisão presentes na comunicação humana e possibilitará uma melhor 

posição do grau de formalizado aos requisitos através da pertinência do elemento. 

1.2 Justificativa 

Conforme dados extraídos das tabelas da Pesquisa Anual da Indústria da Construção de 

2008 (PAIC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), o setor da 

construção, classificando-os pelo porte das empresas ativas através dos números de 

funcionários, é representado pelas Micro e Pequenas Empresas (MPEs) com 94,66% do total, 

dentre estas, 52,11% estão concentradas no subsetor construção de edifícios, tendo elas 

grande participação no número de pessoal ocupado e na quantidade de distribuição de renda 

no setor. 

Apesar das MPEs da construção de edifícios serem a maioria do seu setor e tendo elas 

boa participação efetiva na distribuição de renda e no Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) 

setorial (IBGE, 2008), ainda são sobrepujadas pelas maiores e pelo mercado informal fazendo 

com que busquem alternativas, por exemplo, a implementação de um Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ), para tornarem-nas mais competitivas (MELLO et al., 2008). 

Como citado no item 1.1, os SGQ da Norma NBR ISO 9001:2008 e do PBQP-H/SiAC 

têm sido buscados por estas empresas na melhoria de suas necessidades internas, bem como 

no atendimento das exigências externas, sendo o PBQP-H/SiAC inicialmente implementado 

justamente por apresentar as características de evolução no programa, por permitir uma certa 

flexibilidade de requisitos aplicáveis às características empresariais e por emitir uma 

certificação (garantia da qualidade) do atendimento dos requisitos dos clientes. 

Todavia, tal implementação, em curto prazo, provoca um aumento de receita interna, 

algo que é conflitante às MPEs construtoras de edifícios que já sofrem de problemas nos 

aspectos de recursos financeiros e na falta de acesso ao crédito bancário (MELLO et al., 

2008), mas como os benefícios, em longo prazo, do programa têm sido fatores primordiais na 

sobrevivência das empresas construtoras de edifícios, proporcionando-as melhores níveis de 
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redução de custos, de competitividade, no aumento da produtividade e na satisfação dos 

clientes através do atendimento dos seus requisitos, têm cabido a elas adotarem o programa 

como o primeiro passo nas melhorias organizacionais (produtiva e administrativa) de suas 

empresas. 

Assim, considerando que as características produtivas e administrativas destas empresas 

apresentam as conformidades (atendimentos) aos requisitos para a certificação de algum dos 

níveis do PBQP-H/SiAC, uma autoavaliação preliminar (auditoria interna), antes da 

contratação de uma auditoria externa para certificação, se torna favorável como o 

acompanhamento do grau de formalizado (documentado e implementado) de seu SGQ está 

atendendo aos requisitos do programa. 

Sendo assim, na busca da melhoria e do desenvolvimento destas MPEs, é proposto neste 

trabalho um modelo para a autoavaliação dos requisitos do nível pretendido no PBQP-

H/SiAC, empregando a Lógica Fuzzy como ferramenta de medição. 

A justificativa para se utilizar a Lógica Fuzzy, parte do princípio de que na avaliação 

realizada pelos Organismos Certificadores de Obras (OCOs), tendo como resposta ‘conforme’ 

ou ‘não conforme’ em atender o requisito avaliado, ou seja, aplicam uma avaliação através da 

Lógica Clássica, onde assumem apenas dois valores, tal emprego, pode gerar como resultado 

da avaliação a não representatividade real da construtora ao grau de formalizado (atendimento 

e/ou conformidade), uma vez que as possíveis respostas representariam somente os extremos. 

Outra justificativa, para seu uso, é pelo fato de que o ser humano se expressa de forma 

subjetiva (imprecisa e incerta), não obedecendo à Lógica Clássica fundamentada numa ordem 

binária do ‘sim’ ou ‘não’, ‘pertence’, ‘não pertence’, pois dependendo da ocasião, do pretexto 

e do ponto de vista da pessoa, uma resposta pode assumir diversas formas, por exemplo, ‘de 

certa forma’, ‘talvez’, etc., ou seja, assumindo estágios intermediários entre os dois extremos. 

Por estes motivos e outros, o emprego da Lógica Fuzzy tornou-se oportuno, uma vez 

que considerará estes aspectos de vagueza, de imprecisão, de respostas qualitativas e a 

subjetivas inerentes da comunicação humana a fim de traduzir satisfatoriamente os graus de 

atendimento dos requisitos, possibilitando avaliar o estágio entre ‘conforme’ e ‘não conforme’ 

ao requisito avaliado, ou seja, apresentando, assim, um estado mais real em que a empresa se 

encontra na escala de formalizado. 

Da mesma forma que, devido à intensidade das exigências dos itens solicitados de um 

requisito, houve a necessidade de serem criadas as chamadas Funções de pertinência de 
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esforço, uma vez que as mesmas apresentariam as dificuldades encontradas de se obter o 

atendimento do item. 

1.3 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo geral propor um modelo para a autoavaliação 

das Micro e Pequenas Empresas construtoras de edifícios aos requisitos dos níveis do PBQP-

H/SiAC da especialidade técnica execução de obras. 

A fim de atender o objetivo geral, faz-se necessário o atendimento de alguns objetivos 

específicos, são eles: 

 Verificar na literatura brasileira as formas de classificação do porte das 

empresas, definido posteriormente um critério a ser utilizado; 

 Identificar no PBQP-H/SiAC qual o nível entre D e A é o mais indicado para o 

tipo das empresas delineadas neste trabalho; 

 Utilizar o conceito da Lógica Fuzzy, como ferramenta de medição, nos itens da 

avaliação de um dos níveis do PBQP-H/SiAC; 

 Realizar simulação do modelo proposto a fim de testar a aplicabilidade do 

mesmo. 

1.4 Metodologia 

Conforme Gil (1996), existem diversos critérios para a classificação de uma pesquisa; 

porém, é comum a classificação por meio de seus objetivos e por meio de seus procedimentos 

técnicos. Quanto a seus objetivos, ela pode ser na forma exploratória, descritiva ou 

explicativa. Enquanto que, através de seus procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser do 

tipo bibliográfica, documental, experimental, ex-post-facto, levantamento, estudo de caso, 

pesquisa-ação ou participante. 

De Oliveira (2004) realça que, de forma geral, as pesquisas nunca usam apenas um 

método ou uma técnica, e sim que existe concomitância entre elas. 

Neste contexto, a metodologia deste trabalho está, quanto ao seu objetivo, na forma 

descritiva; quanto aos seus procedimentos técnicos, na forma de pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso. 

Pelo meio objetivo, segundo Cervo et al. (2007), a pesquisa descritiva é realizada 

através da observação, registro e análise dos fatos para a maior precisão possível dos 
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fenômenos atuais, a fim de conhecer a realidade sem que haja manipulação com os dados 

retirados do seu estado real. 

E para Gil (1996), além das características acima citadas, a pesquisa descritiva tem 

como função apresentar as características de determinado fenômeno, ou de certo grupo. 

Em relação aos procedimentos técnicos, Cervo et al. (2007, p. 60) comentam que, “a 

pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas 

publicadas em artigos, livros, dissertações e teses”; ou seja, recorrendo a diversas fontes na 

busca de informações a respeito do tema ou do problema da pesquisa. 

Gil (1996), a fim de enfatizar a principal vantagem e desvantagem do emprego da 

pesquisa bibliográfica, relembra que a vantagem reside no leque de informações e das formas 

existentes disponíveis a respeito de um determinado assunto, enquanto que a desvantagem se 

dá na confiabilidade das informações dispostas, cabendo muitas vezes ao pesquisador a 

análise e o confronto dos dados obtidos na busca por incoerências, contradições ou erros. 

E por fim, o estudo de caso, Cervo et al. (2007) o definem como sendo uma pesquisa 

sobre determinado indivíduo ou grupo a fim de examinar suas características ou seus aspectos 

específicos. 

1.4.1 Procedimento metodológico ou de descrição 

Segundo Cervo et al. (2007), a priori, a descrição é a capacidade de que outra pessoa 

fora do meio de estudo, entenda perfeitamente o que o pesquisador visualizou e/ou como 

procedeu. Este trabalho tem a função de descrever metodologicamente cada passo dado na 

realização do mesmo. Sendo assim, o procedimento é descrito abaixo. 

Foi realizada a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica, em diversos 

meios acadêmicos como livros, artigos, dissertações, teses e periódicos a respeito das 

principais palavras-chave do presente trabalho, que são: Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ), Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) no Sistema 

de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC), 

Micro e Pequenas Empresas (MPEs) brasileiras e Lógica Fuzzy, na busca em se conhecer cada 

assunto ligado ao objetivo. 

Para Cervo et al. (2007), estes meios de consulta, acima citados, são classificados como 

de natureza secundária, já que utilizam as formas de armazenamento tanto pelos meios 

impressos quanto pelos meios eletrônicos. 
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Após a consulta bibliográfica, partiu-se para a estrutura do modelo, onde o mesmo foi 

ordenado em fases de execução, contendo em cada uma delas ações a serem realizas pelas 

empresas construtoras (As referidas fases e ações do modelo serão abordadas no Capítulo 3). 

Em seguida, deu-se o desenvolvimento da construção do modelo, isto é, suas etapas de 

construção que foram realizadas para sua elaboração: 

1ª etapa: foi formulado um questionário através dos requisitos de um dos níveis do 

PBQP-H/SiAC escolhido com a inserção de duas variáveis linguísticas (documentado e 

implementado), a se buscar uma terceira variável linguística denominado ‘formalizado’, onde 

seria estudado o seu grau (índice ou taxa) de atendimento; 

2ª etapa: foram construídas as sete Funções de pertinência de esforço para definir a 

intensidade de esforço de atendimento de cada item dos requisitos; 

3ª etapa: foram definidos dois operadores fuzzy de agregação para tornar as várias 

entradas dos graus de pertinência em únicas saídas que venham a representar o grau de 

formalizado do requisito; 

4ª etapa: Montagem matemática para a efetuação das operações de agregação; 

5ª etapa: Aplicação do modelo através de simulação (estudo de caso). 

Durante a sequência dos passos realizados na simulação, obedeceram as seguintes 

atividades, conforme descrito na Figura 1.1 abaixo. 

 

Figura 1.1 – Passos realizados na simulação 

Fonte: O autor (2012) 

E por fim, após o estudo de caso, seguiu-se para a análise e conclusões sobre o grau de 

formalizado da simulação, bem como as limitações e recomendações para trabalhos futuros. 

•2º passo •3º passo 

•1º passo •4º passo 

Examinar quais os 
requisitos a 

empresa deve 
priorizar para 

intensificar seus 
esforços   

Definir as funções 
de pertinência de 
esforço de cada 

item e os 
operadores de 

agregação fuzzy 

Realizar os cálculos 
das funções de 
pertinência de 

esforço dos itens e 
das agregações 

fuzzy 

Avaliar os graus de 
formalizado dos 

requisitos avaliados  
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1.4.2 Ferramentas para coleta de informações e dados 

A coleta de informações para a fundamentação teórica, para a estruturação do modelo e 

bem como para responder o primeiro objetivo específico do trabalho partiu-se da pesquisa 

bibliográfica. 

Segundo Cervo et al. (2007), a pesquisa bibliográfica é exigida seja na fundamentação 

teórica ou na delimitação do tema, servindo no aspecto de se conhecer os assuntos abordados 

no trabalho, participando, em parte, da pesquisa descritiva e/ou experimental. 

Já para a coleta de dados a saber o grau de formalizado que a empresa construtora 

estaria naquele momento ao nível pretendido do programa seria através da aplicação de um 

questionário, o qual o participante da pesquisa é solicitado a expressar sua avaliação através 

de uma escala que varia entre 0 (zero) e 10 (dez) em relação a outras duas variáveis 

linguísticas ‘documentado’ e ‘implementado’ que caracterizarão posteriormente o grau de 

formalizado. (Os detalhes para o desenvolvimento do referido modelo serão abordados no 

Capítulo 3, sendo o questionário trabalhado apresentado no Apêndice). 

Para Gil (1996, p. 90), o questionário é um “conjunto de questões que são respondidas 

por escrito pelo pesquisado”, sua vantagem reside por ser um método rápido e barato para 

obtenção de informações a respeito do objeto de estudo, bem como por garantir o anonimato 

do pesquisado. 

Cervo et al. (2007, p. 53) complementa Gil (1996), relembrando que como é “o próprio 

informante preenche”, esta pessoa deve possuir um conhecimento ou experiência prévia a 

respeito do assunto, para poder responder eficazmente a um questionário. 

1.5 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos descritos a seguir. 

O primeiro capítulo refere-se à parte introdutória do trabalho, expondo a 

contextualização e a descrição do problema, a justificativa para o estudo, os objetivos a serem 

alcançados e a metodologia utilizada no trabalho. 

O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica, apresentando o embasamento 

teórico para um melhor entendimento a respeito dos assuntos estudados, sendo eles: o Sistema 

de Gestão da Qualidade (SGQ), o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat no Projeto do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e 

Obras da Construção Civil (PBQP-H/SiAC), as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) 

brasileiras e a Lógica Fuzzy. 
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O terceiro capítulo apresenta o modelo proposto deste trabalho, demonstrando os itens 

realizados para a sua execução na interação entre a Lógica Fuzzy e os requisitos do PBQP-

H/SiAC. 

O quarto capítulo consiste no estudo de caso, contendo a simulação do emprego do 

modelo a uma empresa construtora de edifícios fictícia delineada na fundamentação teórica, 

onde foram expostos os graus de formalizado aos requisitos avaliados do nível. 

E finalmente, no quinto capítulo, as conclusões da aplicabilidade do modelo através da 

simulação, as suas dificuldades encontradas, as limitações e recomendações para trabalhos 

futuros. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão abordados os assuntos pertinentes que compõem esta segunda parte 

do trabalho, a fundamentação teórica. Este capítulo tem a finalidade de proporcionar ao leitor 

um embasamento teórico a respeito dos assuntos do respectivo trabalho. A saber, são eles o 

SGQ, o PBQP-H/SiAC, as MPEs brasileiras e a Lógica Fuzzy. 

Após tais esclarecimentos dos assuntos abordados, segue-se o Capítulo 3, onde será 

apresentado o desenvolvimento do modelo proposto. 

2.1  Sistema de Gestão da Qualidade  

Pode-se dizer que o termo ‘Sistema de Gestão da Qualidade’ (SGQ) é composto por três 

partes essenciais: a Qualidade, o Sistema da Qualidade e a Gestão da Qualidade. Para tanto, a 

fim de entender o conceito geral de um SGQ, a seguir são apresentadas as definições de cada 

parte que o compõe até se obter sua própria definição. 

2.1.1  Qualidade 

A definição da qualidade é mais complexa e dinâmica, devido que cada ser humano a 

representa e avalia conforme seus critérios, julgamentos e importância. É uma palavra de 

domínio público e de uso comum, significando que não se pode defini-la de qualquer modo 

ou delimitando seu significado com precisão (PALADINI, 2010). 

Conforme Paladini (2010), o conceito de qualidade envolve uma multiplicidade de itens 

e que sua conceituação está em um processo evolutivo, e realça que existem conceitos a 

respeito da palavra que nem sempre são corretos, gerando equívocos na definição. Por 

exemplo, uma análise que ele faz é a respeito da qualidade ser sinônimo de perfeição, não 

comportando mais alterações. Porém, se for sinônimo de perfeição, ela não pode ser 

melhorada? 

A respeito do conceito de qualidade, na literatura pode-se encontrar diversas visões que 

a define (CAPINETTI, 2010), tais como: 

 A qualidade é associada aos atributos intrínsecos de um bem, por exemplo, 

durabilidade. Neste contexto, o produto que apresentasse maior durabilidade era 

considerado com mais qualidade; 
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 A qualidade é associada à satisfação dos consumidores quanto à adequação do 

produto ao uso. Neste contexto, a qualidade é expressa pelo grau de atendimento 

às necessidades do consumidor durante o uso do produto; 

 A qualidade é associada ao atendimento das especificações do produto. Neste 

contexto, a qualidade é expressa pelo grau de conformidade do produto final 

com as especificações técnicas do projeto. 

Assim, entre todas as definições sobre a qualidade existentes na literatura, uma das mais 

aceitas e corretas, segundo Paladini (2010, p. 31), é a de: 

“Qualidade é adequação ao uso” de Juran & Gryna em 1991. 

Para ibid., (p. 32) “a qualidade enquanto adequação ao uso atende a ambos os aspectos – 

evolução e multiplicidade”, evolução porque está em um processo de aperfeiçoamento e 

multiplicidade devido ao conjunto de atributos que compõem o produto. 

Em uma visão geral pela literatura, pode-se dizer que a qualidade consiste em atender às 

necessidades, exigências e expectativas do consumidor durante o uso do produto ou serviço. 

2.1.2  Sistema da qualidade 

 De acordo com Paladini (2010, p. 111), um sistema é conceituado “como uma estrutura 

organizada, cujos elementos são bem definidos e cujo funcionamento segue uma lógica 

determinada [...] e de forma tal que as entradas fornecidas sejam transformadas nas saídas 

desejadas”. 

Os elementos que compõe um sistema são (PALADINI, 2010, p. 111): 

1. Entradas; 

2. Saídas; 

3. Interação organizada entre as partes; 

4. Princípios básicos de funcionamento; 

5. Busca de objetivos comuns; 

6. Realimentação.  

Existe similaridade entre os sistemas de produção e da qualidade, entretanto, 

diferentemente dos elementos dos sistemas de produção, os elementos dos sistemas da 

qualidade devem possuir características próprias, pois os esforços estão concentrados na 

qualidade, enquanto que um sistema de produção está voltado para a execução em si. 

Em análise a estes dois sistemas, de produção e da qualidade, ibid., (p. 129) comenta 

que os “sistemas de qualidade são sistemas de produção nos quais a qualidade é uma noção 

estratégica, prioritária, essencial a seu funcionamento”, e que, de certa forma, o sistema da 
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qualidade completa o da produção, uma vez que estaria tornando-o “mais abrangente em 

termos espaciais e temporais, ampliando suas atividades e projetando seu desenvolvimento 

para o futuro”. 

Essa concepção pode ser vista na Tabela 2.1 a seguir, onde Paladini (2010) analisou os 

elementos do sistema de produção com o da qualidade. 

Tabela 2.1 – Confronto entre os elementos dos sistemas da produção com o da qualidade 

Elementos de um Sistema Sistema de Produção Sistema da Qualidade 

Entradas 
Matérias-primas, energia ou 

trabalho 

Políticas da qualidade, diretrizes 

de funcionamento, normas de 

atendimento preferencial aos 

clientes, etc 

Saídas Produto acabado 
Produto acabado adequado ao 

cliente 

Interação organizada entre as partes 
Seqüencia linear de atividades, 

setor após setor 
Setores organizados em malhas 

Princípios básicos de funcionamento 
Otimização do processo e aumento 

da produtividade 

Otimização do atendimento ao 

mercado consumidor e aumento 

da qualidade 

Busca de objetivos comuns O produto é aceito pelo mercado 
O produto é desejado pelo 

cliente 

Realimentação 

1. Pequeno número de grandes 

realimentações 

2. Realimentação centrada na 

fábrica 

1. Grande número de 

realimentações 

2. Realimentação feita a partir 

das reações do mercado 

Fonte: Paladini (2010, p. 128) 

Assim, em análise, ibid., (p. 128) observou que: 

“as entradas do sistema da qualidade incluem as do sistema 

tradicional de produção; 

as saídas do sistema da qualidade acrescentam um elemento critico 

às saídas do sistema tradicional de produção; 

no caso da interação entre as partes, o sistema da qualidade tem um 

conceito que generaliza aquele utilizado pelos sistemas de produção; 

conceito amplo de qualidade inclui o de produtividade – a 

otimização do processo é, de fato, um dos pré-requisitos da adequação do 

produto ao uso; 

produto aceito pode ser substituído por outro; o produto desejado 

reflete uma fidelidade do consumidor que vai além de uma simples aceitação; 

realimentações constantes, menores e frequentes podem ser vistas 

como um acompanhamento muito mais detalhado do processo produtivo. 

Além disso, cabe observar que a realimentação a partir do mercado inclui a 

realimentação feita pela própria empresa”. 
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Desta maneira, a abordagem sistemática da qualidade, ajuda em sua melhoria, uma vez 

que os processos interligados do próprio sistema acabam agregando as ações que são 

direcionadas na melhoria contínua da qualidade (PALADINI, 2010). 

2.1.3  Gestão da qualidade  

No caso do conceito de gestão, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

(2005, p. 8) define como sendo “atividades coordenadas para atingir e controlar uma 

organização”, ou seja, é o modo de administrar uma empresa. 

Desta forma, o conceito de gestão voltada para a qualidade, ou seja, a gestão da 

qualidade, a ibid., (p. 10) define como sendo “atividades coordenadas para dirigir e controlar 

uma organização, no que diz respeito à qualidade”. 

A gestão da qualidade está diretamente ligada ao sistema de gestão, uma vez que o 

sistema irá estabelecer o conjunto de normas, de métodos, de procedimentos que devem ser 

seguidos pela gestão a fim de atingir os objetivos em comum da organização, ou seja, a 

atividade de gestão constitui um gerenciamento sistemático da qualidade, onde irá estabelecer 

e buscar as metas e objetivos no que se refere à qualidade, tendo a busca principal da 

sobrevivência empresarial e sua evolução contínua (PALADINI, 2010). 

Para que a gestão da qualidade tenha bons resultados, é necessário que alguns fatores 

organizacionais sejam atendidos, tais como: 

 Elaboração do conjunto de normas, de métodos, de procedimentos na busca da 

qualidade; 

 Objetivos da organização e da qualidade trabalhando em conjunto; 

 Conhecimento sobre a política da qualidade, as normas, os procedimentos, etc. a 

todos os funcionários da empresa nas suas respectivas áreas de atuação; 

 Compromisso da alta administração e toda mão-de-obra na busca em atingir os 

objetivos em comuns; 

 Ouvir os colaboradores internos e externos, bem como os consumidores na 

busca da melhoria contínua da qualidade na organização; entre outros tantos. 

De forma geral, a gestão da qualidade está inserida em dois ambientes de atuação: as 

voltadas nas áreas industriais e as voltadas nas áreas de serviço. Como o foco do trabalho está 

voltado no processo produtivo da atividade industrial na produção de um bem tangível, serão 

abordados alguns itens deste tema. 
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Segundo Paladini (2010), a gestão da qualidade voltada no ambiente industrial, onde 

envolve a produção de um bem tangível, fica centrado no processo produtivo, de forma que, o 

produto final seja adequado ao seu uso. 

A gestão neste ambiente prioriza no processo produtivo, adequando o produto ao uso, 

de forma a ser direcionado ao consumidor, ou seja, convergindo ações para este fim, uma vez 

que a qualidade aparece no produto final, que é o resultado do processo (PALADINI, 2010). 

Então, a gestão da qualidade neste ambiente gerou, assim, um modelo administrativo: a 

gestão da qualidade no processo (PALADINI, 2010), e sendo ele estruturado em sistemas, 

caracteriza de forma global o sistema de gestão da qualidade, tópico abordado a seguir. 

2.1.4  Sistema de gestão da qualidade 

Conforme o Ministério das Cidades (2005, p. 5) um Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ) é uma “estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, atividades, 

capacidades e recursos que, em conjunto, têm por objetivo assegurar que os produtos, 

processos ou serviços da empresa satisfaçam às necessidades e expectativas de seus clientes”. 

Ou seja, é uma estrutura organizada de melhoria contínua cujos processos têm por objetivo 

atender e satisfazer as necessidades e expectativas de seus clientes através dos produtos e 

serviços oferecidos. 

Um fator importante a comentar é que o SGQ é por si só um sistema e que os conceitos 

de qualidade e de sistema se ajustam em si, pois apresentam os elementos que ajudam no 

desenvolvimento e melhoramento do processo como um todo, tais como, as entradas (inputs), 

os recursos transformadores (interação organizada das partes, princípios básicos de 

funcionamento, busca por objetivos comuns), as saídas (outputs) e a realimentação (feedback) 

(PALADINI, 2010; SOARES, 2010). 

O SGQ mais reconhecido internacionalmente é, provavelmente, o da ISO 9001. Nele, 

segundo Carpinetti (2010), é estabelecida uma série de requisitos independentes, porém 

interligados, no atendimento dos requisitos dos clientes durante todo o processo do ciclo da 

atividade de transformação do produto. 

Este processo sistemático da gestão da qualidade no atendimento dos requisitos dos 

clientes é mais bem visualizado na Figura 2.1 a seguir. 
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Figura 2.1 – Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo 

Fonte: Adaptado da ABNT (2008) 

Baseado no SGQ da Norma NBR ISO 9001:2008 o Governo Federal criou o PBQP-H, 

sendo este voltado especificamente ao setor da construção civil brasileira, na promoção da 

qualidade dos produtos e serviços. Deste modo, dando continuidade à sequência dos temas, no 

próximo item, será abordado o SGQ do PBQP-H. 

2.2 Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) 

Atualmente, as empresas de todos os setores econômicos têm dado uma atenção maior 

no que diz respeito à qualidade de seus produtos e serviços. Isso porque, é ela que exerce, 

conforme Slack et al. (2009, p.40), “a maior influência na satisfação ou insatisfação do 

consumidor”, ou seja, é aquela dentre todos outros objetivos de desempenho, que de certa 

forma, favorece significativamente o poder de escolha, de compra, de satisfação e de 

fidelização do cliente. 

Então, as empresas do setor da construção, principalmente as construtoras ligadas na 

atividade de construção de edifícios, têm buscado maiores índices de eficiência e eficácia em 

sua gestão e em seus processos produtivos visando, principalmente, na diminuição de 

desperdícios e no aumento da produtividade, proporcionando, assim, um melhor 

posicionamento competitivo perante o mercado. 

É neste contexto, que a adoção de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), definido 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2005, p. 8) como “sistema de gestão 

para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito à qualidade”, em especial o 
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Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), um SGQ de âmbito 

nacional voltado para o setor da construção, tem se tornado um grande aliado na busca destes 

objetivos em comuns acima citados, bem como no desenvolvimento sustentável e rentável 

destas empresas. 

Por isso, este programa tem recebido grandes atenções, tanto pelo meio acadêmico, 

através de publicações técnicas/científicas nacionais, quanto pelo meio profissional, através 

da aceitação/adoção do programa, o que justificam as diversas publicações nacionais referente 

a ele, bem como a vinculação das mais de 2.300 empresas construtoras, proporcionando 

assim, um aumento na credibilidade do SGQ que este programa oferece. 

2.2.1  Breve descrição do PBQP-H 

O setor da construção brasileira tem um histórico de grande desproporção no que se 

refere aos padrões da qualidade de seus produtos e serviços (AMBROZEWICZ, 2003), se 

comparado, por exemplo, às empresas de outros setores. 

Assim, para modernizar e elevar os padrões da qualidade do setor da construção, em 

1990, o Governo Federal lançou o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), 

cujo principal objetivo era, segundo Ambrozewicz (2003), promover a qualidade e 

modernização da cadeia produtiva das empresas nacionais, a fim de terem melhores padrões 

de enfrentamento dos desafios vindouros devido à abertura comercial brasileira. 

Após um breve levantamento da situação habitacional brasileira na década de 1990, a 

letra ‘H’ conceituada ‘Habitação’ foi acrescida ao termo PBQP (AMBROZEWICZ, 2003), 

ficando instituído em 18 de Dezembro de 1998, através da assinatura da Portaria n. 134, do 

então Ministério do Planejamento e Orçamento, o PBQP-H (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2011). 

Contudo, o conceito de Habitação deixava apenas uma área restrita de atuação do 

programa e com uma ampliação de seu escopo que passou a integrar o Plano Plurianual, em 

2000, o ‘H’ do programa passou de ‘Habitação’ para ‘Habitat’, deixando o conceito mais 

amplo e refletindo melhor as áreas de abrangência do programa que acabou englobando as 

áreas de saneamento e infra-estrutura urbana (FERREIRA & GIACOMITTI JUNIOR, 2007; 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 

Na atual denominação, o PBQP-H tem como meta pôr em ordem o setor da construção 

civil nas questões da melhoria da qualidade do habitat e a da modernização produtiva 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 
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A fim de atingir tais metas, o programa envolve um conjunto de ações a solucionar 

problemas específicos na área de qualidade, gerando assim o aumento da competitividade no 

setor e uma melhoria da qualidade de produtos e serviços (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2011). 

Assim, o programa tem como objetivo geral, segundo o Ministério das Cidades (2011), 

“elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e 

implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para 

ampliar o acesso à moradia, em especial para a população de menor renda”. Ou seja, de forma 

geral, ela propõe através da atualização das ferramentas executivas e administrativas, a elevar 

o grau da competitividade do setor, aumentar os padrões da qualidade dos produtos e serviços, 

a reduzir os custos da construção e a diminuir o déficit habitacional no país. 

E como objetivos específicos, conforme Ministério das Cidades (2011), ele procura: 

“Universalizar o acesso à moradia, ampliando o estoque de 

moradias e melhorando as existentes; 

Fomentar o desenvolvimento e a implantação de instrumentos e 

mecanismos de garantia da qualidade de projetos e obras; 

Fomentar a garantia da qualidade de materiais, componentes e 

sistemas construtivos; 

Estimular o inter-relacionamento entre agentes do setor; 

Combater a não conformidade técnica intencional de materiais, 

componentes e sistemas construtivos; 

Estruturar e animar a criação de programas específicos visando à 

formação e requalificação de mão-de-obra em todos os níveis; 

Promover o aperfeiçoamento da estrutura de elaboração e difusão 

de normas técnicas, códigos de práticas e códigos de edificações; 

Coletar e disponibilizar informações do setor e do Programa; 

Apoiar a introdução de inovações tecnológicas; 

Promover a melhoria da qualidade de gestão nas diversas formas 

de projetos e obras habitacionais; 

Promover a articulação internacional com ênfase no Cone Sul”. 

A fim de alcançar tais objetivos, o programa foi estruturado em projetos, alguns 

assumindo uma postura principal enquanto outros servindo como apoio, entretanto cada um 

“corresponde a um conjunto de ações que contribui diretamente para o desenvolvimento do 

programa, e busca solucionar um problema específico na área da qualidade da construção 

civil” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 
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Quanto à elaboração e/ou melhoramento dos projetos, o programa possui um conjunto 

de especialistas, profissionais e técnicos do setor, que junto ao Governo Federal, tomam as 

ações necessárias para desenvolvimento e/ou aprimoramento dos projetos, em vista da 

melhoria do programa em si (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 

Portanto, aqueles projetos que são considerados como os principais do programa são 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011): 

 Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras (SiAC); 

 Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC); 

 Indicadores de Desempenho; 

 Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (SINAT); 

 Sistema de Formação e Requalificação de Mão-de-obra; 

 Assistência Técnica a Autogestão; 

 Capacitação Laboratorial; 

 Sistema Nacional de Comunicação e Troca de Informação; 

 Cooperação Internacional. 

Dentre todos, aquele que merece um maior destaque, por ser justamente um dos 

propulsores em aumentar os patamares da qualidade e produtividade da construção, é o SiAC, 

que substituiu o antigo Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços (SiQ) através da 

Portaria n° 118, de 15 de março de 2005 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 

2.2.2  Alguns dos benefícios do PBQP-H 

Segundo Ambrozewicz (2003), desde a construtora até o consumidor final, passando 

por todos aqueles que estão envolvidos de forma direta ou indireta, têm grandes benefícios ao 

estarem ligados ao programa. Para exemplificar, ele detalhou quatro deles, sendo estes, os que 

mais ganham com a implementação PBQP-H, conforme descrito na Tabela 2.2 a seguir. 

Depexe & Paladini (2008) apresentam uma pesquisa realizada com quatorze empresas 

construtoras com certificação A do PBQP-H da Grande Florianópolis. Conforme os 

pesquisadores, os principais benefícios encontrados pela construtora, através da percepção 

pessoal dos entrevistados são maior organização interna, padronização dos processos, 

melhoria no gerenciamento da empresa, maior facilidade de conseguir financiamento, redução 

do número de reclamações/assistência técnica, o aumento da conscientização para a qualidade 

por parte dos funcionários, aumento da qualificação dos trabalhadores e a melhoria da 

comunicação interna. Os pesquisadores ainda enfatizam que outros benefícios relatados 
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merecem destaque, tais como, redução de desperdícios e retrabalhos, aumento da 

competitividade, aumento da satisfação do cliente e melhoria da imagem da empresa perante a 

sociedade. 

Tabela 2.2 – Benefícios que o PBQP-H traz a quatro agentes envolvidos na implementação do programa 

Beneficiados Alguns Benefícios 

Setor da construção 

O combate a não conformidade intencional (escolha de materiais com 

mais qualidade), mercado mais uniforme e competitivo (oferta de 

produtos diferenciados), confiança e tranquilidade para os agentes 

financiadores, fornecedores e clientes (atendimentos dos requisitos do 

Programa) 

Empresas construtoras 

Ganho na competitividade, cumprimento das exigências externas, 

maiores possibilidades de conseguirem financiamentos e participação em 

licitações pública ou privada, mais condições de comprovar a qualidade 

organizacional e do produto  

Consumidor final 

Usufruirá de materiais e serviços de maior qualidade, acesso a 

tecnologias de construção diferenciadas, maior confiança no imóvel que 

adquirir, redução de custos e preços mais competitivos 

Sociedade Cuidados com o meio ambiente, geração de empregos 

Fonte: Ambrozewicz (2003) 

Para nove dos dez especialistas consultados que participaram no trabalho de Sobenes 

Filho (2008), sobre as não conformidades encontradas na implementação do PBQP-H pelas 

empresas construtoras de pequeno e médio porte do Paraná, as principais vantagens de 

implementar tal programa são a padronização dos processos, sistematização do programa de 

gestão da qualidade, melhoria da qualidade do produto, redução de custos, melhoria da mão-

de-obra, diminuição dos desperdícios, melhor definição de responsabilidades e funções, maior 

delegação de tarefas e a documentação do SGQ como ferramenta de diagnóstico gerencial. 

Da Silveira et al. (2002) apresentam um estudo de caso realizado numa empresa 

construtora no Rio Grande do Norte com atuação nas áreas da construção civil, de 

incorporação imobiliária e de engenharia em infra-estrutura atendendo tanto a clientes 

particulares quanto ao público que se encontrava no nível C do PBQP-H. Segundo eles, os 

benefícios alcançados, até o presente nível, pela empresa foram a melhoria da organização da 

empresa e do canteiro de obras, definição clara de atribuições, padronização de processos, 

racionalização de processos, melhoria da mão-de-obra e melhoria da qualidade do produto 

final.  

De Araújo et al. (2002) relatam um estudo de caso realizado em uma empresa 

construtora com atuação em edifícios verticais da Grande João Pessoa, que se encontrava no 

nível C do programa. A pesquisa mostra como benefícios atingidos com a adoção do 

programa a padronização dos processos, redução de desperdícios e retrabalhos, redução de 
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falhas de produção, funcionários mais conscientes da importância da qualidade na construção, 

execuções mais produtivas, melhores níveis de qualidade dos produtos e serviços. 

Apesar de todos os benefícios apresentados por estes autores acima, outros benefícios 

ligados de forma direta ou indireta encontrada na literatura são a melhoria da imagem da 

empresa através do selo do programa, possibilidade de financiamentos pelas agências de 

crédito e fomento, conscientização e a criação de uma cultura voltada para a qualidade, 

aumento da produtividade, qualificação da mão-de-obra, definição clara das responsabilidades 

de cada profissional, entre outros. 

Estes dados parecem confirmar a meta do programa que é melhorar a qualidade da 

moradia e modernizar a cadeia produtiva, bem como eles coincidem com os benefícios 

apontados pelo Ministério das Cidades (2011) do por que a empresa construtora deve 

participar do programa, que são: 

“Moradia e infra-estrutura urbana de melhor qualidade; 

Redução do custo com melhoria da qualidade; 

Aumento da produtividade; 

Qualificação de recursos humanos; 

Modernização tecnológica e gerencial; 

Defesa do consumidor e satisfação do cliente”. 

2.2.3  PBQP-H/SiAC  

Um dos projetos do PBQP-H é o Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas 

de Serviços e Obras (SiAC), que segundo Ferreira & Giacomitti Junior (2007), é a base 

fundamental do programa, uma vez que ele aplica os requisitos a serem atendidos para a 

certificação do SGQ da empresa construtora. 

O objetivo do SiAC reside em avaliar a conformidade do SGQ das empresas de serviços 

e obras considerando as características específicas da área de atuação, visando à melhoria e 

evolução da qualidade delas (MINITERIO DAS CIDADES, 2011). Assim, espera-se que ele 

contribua na elevação dos índices de qualidade através de suas especialidades técnicas. 

Seus princípios residem em sete itens, são eles (MINITERIO DAS CIDADES, 2011): 

“Abrangência Nacional: o Sistema é único, definido por um 

Regimento Geral, Regimentos Específicos e Referenciais Normativos, 

adaptados às diferentes especialidades técnicas e sub-setores da construção 

civil envolvidos na produção do habitat; 

Caráter Evolutivo: Regimento estabelece níveis de avaliação da 

conformidade progressivos, segundo os quais, os sistemas de gestão da 
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qualidade das empresas são avaliados e classificados. Ao mesmo tempo, 

induz a implantação gradual do sistema da qualidade, dando às empresas o 

tempo necessário para realizar essa tarefa; 

Caráter Pró-Ativo: busca-se criar um ambiente de suporte, que 

oriente as empresas na obtenção do nível de avaliação da conformidade 

almejado; 

Flexibilidade: pode se adequar às características regionais, às 

diferentes tecnologias e às formas de gestão próprias das especialidades 

técnicas e seus sub-setores; 

Sigilo: as informações referentes a cada empresa são de caráter 

confidencial. Transparência: os critérios e decisões tomados devem, 

necessariamente, ser pautadas pela clareza e impessoalidade; 

Independência: os agentes envolvidos nas decisões têm autonomia 

e independência. Publicidade: o Sistema de Avaliação da Conformidade de 

Empresas de Serviços e Obras não tem fins lucrativos, e a relação de 

empresas avaliadas em conformidade é pública e divulgada a todos os 

interessados; 

Harmonia com o INMETRO: o INMETRO disponibiliza um 

Programa de Credenciamento específico, de forma que os Certificados de 

Conformidade para diversos níveis só terão validade se emitidos por 

Organismos de Certificação de Obras (OCOs), credenciados pelo INMETRO 

e autorizados pela Comissão Nacional do SiAC”. 

No que diz respeito ao Regimento Geral do SiAC, ele abrange quatro especialidades 

técnicas (execução de obra, serviços especializados de execução de obras, gerenciamento de 

obras e empreendimentos e elaboração de projetos), onde cada uma possui seu próprio 

regimento específico contendo-os seus subsetores e escopos de aplicação (MINITERIO DAS 

CIDADES, 2005). 

Dentre as especialidades técnicas do SiAC, aquele que será o foco de estudo do presente 

trabalho será a Execução de obras. Nela, os subsetores passíveis de certificação nesta 

especialidade técnica são: 

 Obras de edificações; 

 Obras de saneamento básico; 

 Obras viárias e obras de arte especiais. 

O subsetor estudado neste trabalho será o de obras de edificações, uma vez que possui 

em seu escopo de certificação a execução de obras de edificações, que conforme já 

mencionado no Item 1.2 é o mais representativo em percentagem nas MPEs ligadas a este 
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setor. Assim como, já restringirá na simulação do modelo proposto para a autoavaliação a 

atuação da empresa. 

Um ponto importante a mencionar é que o SGQ estabelecidos pelo PBQP-H/SiAC são 

muito semelhantes aos exigidos pela Norma NBR ISO 9001:2008 (FERREIRA & 

GIACOMITTI JUNIOR, 2007), uma vez que o referencial normativo do PBQP-H/SiAC foi 

justamente baseado nos princípios da ISO 9001, no Brasil, Norma NBR ISO 9001:2008. 

A principal diferença entre elas reside que no do SiAC é somente aplicável à construção 

civil, enquanto que a Norma NBR ISO 9001:2008 pode ser aplicada a qualquer organização, 

não importando a área de atuação em que ela esteja inserida. 

Outra diferença entre elas, conforme na Figura 2.2, é que o PBQP-H/SiAC está 

estruturado em quatro níveis progressivos de certificação (D, C, B e A), onde este caráter 

evolutivo favorece as empresas construtoras no aperfeiçoamento de seus SGQ no andar dos 

cumprimentos dos níveis do programa, ao contrário da Norma NBR ISO 9001:2008 que é 

necessário o atendimento da plenitude de todos os requisitos de uma única vez. 

 

Figura 2.2 – Quantidade de requisitos dos níveis do PBQP-H 

Fonte: Ministério das Cidades (2011) 

Destaca-se, ainda, que se a empresa construtora estiver certificada no nível A do PBQP-

H/SiAC ela poderá solicitar a certificação na Norma NBR ISO 9001:2008, desde que o seu 

SGQ atenda aos requisitos de ambas as normas. Porém, se a situação for justamente ao 

contrário, a empresa possui a certificação da Norma NBR ISO 9001:2008 e pretende solicitar 

a certificação do PBQP-H/SiAC, se faz necessário o atendimento de alguns requisitos 
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específicos deste programa que estão ligadas a construção. Ou seja, pode-se entender que o 

PBQP-H/SiAC é um aplicação da Norma NBR ISO 9001:2008 específica à construção civil. 

Em relação aos níveis do PBQP-H/SiAC, o nível D, o mais baixo entre eles e 

denominado de Declaração de Adesão, a empresa se autodeclara conforme o seu SGQ está 

obedecendo aos requisitos do presente referencial normativo (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2011). Sendo assim, não há necessidade de uma auditoria externa para a verificação do 

cumprimento dos requisitos, ficando totalmente a cargo da empresa a veracidade das 

informações no que se refere aos cumprimentos dos requisitos deste nível. 

É importante salientar, que a validade de adesão do nível D é de seis meses, prorrogado 

por mais seis meses, isto é, tendo validade máxima de permanência neste nível até doze 

meses, contando a partir da data de adesão (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 

A partir do nível C ao A, já se torna obrigatório à contratação de um Organismo 

Certificador de Obra (OCO) credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO) e pela Comissão Nacional para avaliar e certificar o SGQ da 

empresa em relação aos requisitos do programa do PBQP-H/SiAC. Quanto à permanência em 

manter-se nestes níveis não há prazo máximo, entretanto aconselha-se estar atento ao que 

determina o Acordo Setorial do Estado (setor privado, o setor público do estadual, e a CAIXA 

Econômica Federal), pois através dele são definidas as metas e os cronogramas de 

implementação dos programas de qualidade (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 

Com base ao nível de adoção do PBQP-H/SiAC, aproximadamente, 2300 empresas 

ativas estão aderidas, sendo a maioria delas concentrada no nível A com 62%, cerca de 1400 

empresas. Nota-se também que há um pequeno percentual de empresas qualificadas nos níveis 

C e B, conforme dados visto na Figura 2.3 a seguir, o que pressupõe que ao engajarem-se no 

programa, as empresas se comprometem e dão continuidade a atingir o nível mais alto. 

Pode-se pensar que a quantidade de construtoras aderidas ao programa é pouco se 

comparadas ao total de empresas construtoras brasileiras; entretanto se comparado com 

empresas construtoras brasileiras com certificações válidas pela Norma NBR ISO 9001:2008, 

adotando a Classificação Estatística de Atividades Econômicas na Comunidade Européia 

(NACE) da Seção F denominada Construção, o PBQP-H/SiAC tem sido o mais empregado, 

uma vez que as empresas construtoras aderidas com certificações válidas pela Norma NBR 

ISO 9001:2008 são de apenas, segundo o  INMETRO (2011), 1063 empresas. 
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Figura 2.3 – Empresas construtoras brasileiras qualificadas no PBQP-H/SiAC 

Fonte: Ministério das Cidades (2011) 

Por exemplo, no Estado da Paraíba existem 213 (duzentos e treze) empresas ligadas à 

construção nas diversas atuações, tais como, construtoras, consultorias, engenharia, 

empreendimento, imobiliária e/ou incorporações que estão associadas ao Sindicato da 

Indústria da Construção Civil de João Pessoa (SINDUSCONJP), onde entre estas empresas 

associadas, as que possuem somente a certificação da Norma NBR ISO 9001:2008 com 

validade vigente são de apenas oito, enquanto que as que possuem somente a certificação do 

PBQP-H/SiAC, nos níveis D,C,B ou A, com validade vigente são de quatorze e aquelas que 

possuem ambas as certificações com validade vigente são de quatro empresas (INMETRO, 

2011; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011; SINDUSCONJP, 2011). 

Estes dados, a quantidade de empresas ativas em ambas as certificações, demonstram o 

quão reconhecida e prestigiada está o PBQP-H/SiAC frente sua aceitação em comparação ao 

da Norma NBR ISO 9001:2008, talvez explicados a todos os benefícios expostos até aqui 

mencionados neste trabalho. 

2.2.4  Requisitos do PBQP-H/SiAC na especialidade técnica execução de obras 

Conforme citado anteriormente, o Referencial Normativo do Sistema de Avaliação de 

Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) do Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) na Especialidade Técnica 

Execução de Obras foi baseado no da Norma NBR ISO 9001:2008, portanto ambas as normas 

apresentam oito grandes requisitos ou seções, das quais apenas cinco delas são aplicáveis (do 

quarto ao oitavo grande requisito), e sendo estas sujeitas as auditorias, conforme descrito na 

Tabela 2.3 a seguir. 
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Em análise à Tabela 2.3, nota-se que as seções de ambas as normas são bem 

semelhantes, tendo apenas uma diferença principal em relação à sétima seção. Enquanto que 

no PBQP-H/SiAC esta seção é específica ao setor da construção, o da Norma NBR ISO 

9001:2008 trata o bem, produto, de forma genérica (FERREIRA & GIACOMITTI JUNIOR, 

2007). 

Tabela 2.3 – Similaridade entre as seções da Norma NBR ISO 9001:2008 e do PBQP-H/SiAC 

Seções da Norma NBR ISO 9001:2008 Seções do PBQP-H/SiAC  

1 – Escopo 1 – Objetivos 

2 – Referência normativa 2 – Referência normativa 

3 – Termos e definições 3 – Termos e definições 

4 – Sistema de Gestão da Qualidade 4 – Sistema de Gestão da Qualidade 

5 – Responsabilidade da direção 5 – Responsabilidade da direção da empresa 

6 – Gestão de recursos 6 – Gestão de recursos 

7 – Realização do produto 7 – Execução da obra 

8 – Medição, análise e melhoria 8 – Medição, análise e melhoria 

Fonte: Adaptado de Ferreira & Giacomitti Junior (2007), ABNT (2008), Ministério das Cidades (2005) 

É importante salientar, que as seções 1, 2 e 3 de ambas as normas apresentam aspectos 

gerais e introdutórios (FERREIRA & GIACOMITTI JUNIOR, 2007), enquanto aos demais, 

do quarto ao oitavo, são os requisitos aplicáveis do Sistema de Gestão. 

Assim, de forma a entender melhor as exigências de cada grande requisito em uma 

visão geral, Ferreira & Giacomitti Junior (2007, p.67), sintetizaram em uma única tabela, 

conforme descrito na Tabela 2.4 a seguir. 

Outro fator importante a mencionar, é que o PBQP-H/SiAC está modulado em quatro 

níveis de qualificação evolutivos (D, C, B, e A), sendo que a abrangência dos cumprimentos 

dos requisitos (seus itens) parte do nível D, com menor índice de abrangência, até o nível A, 

contemplando todos os requisitos, conforme ilustra a Tabela 2.5 a seguir. 

Ressalta-se ainda, que o SiAC da especialidade técnica execução de obras possui, além 

dos requisitos apresentados na Tabela 2.5, requisitos complementares referentes à execução 

de obras de edificações. Entretanto, os requisitos apresentados como complementares já estão 

inseridos, de forma indireta, nas cinco seções aplicáveis da norma. Estes requisitos 

complementares são de aspecto informativo, referente ao cumprimento do mínimo de 

verificações (porcentagem) de cada serviço e materiais controlados, sendo mais rígidas ou não 

as verificações, dependendo do nível de qualificação. 
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Tabela 2.4 – Exigências resumidas dos cinco grandes requisitos aplicáveis do PBQP-H/SiAC 

Requisito Descrição resumida do requisito 

4 – Sistema de 

Gestão da Qualidade 

Este requisito determina que a organização deve elaborar, implementar, manter e 

melhorar continuamente o seu sistema de gestão da qualidade, devendo, para tanto, 

“mapear” o fluxo dos diversos processos existentes, estabelecendo indicadores e metas 

para cada um deles. 

Além disso, a organização deve manter procedimentos documentados, bem como os 

registros relativos à operação do sistema de gestão da qualidade. 

5 – Responsabilidade 

da direção da 

empresa 

Este requisito determina que a alta direção deve definir a política de qualidade da 

organização, bem como os objetivos e planos da qualidade, além de providenciar os 

demais recursos, a fim de que a organização atinja os objetivos estabelecidos.  

Além disso, o requisito determina que a alta direção deve monitorar a eficácia do 

sistema de gestão da qualidade. 

6 – Gestão de 

recursos 

Este requisito determina que todos os colaboradores que desempenham atividades que 

interferem na qualidade do produto/serviço da organização devem ter capacidade para 

tal, bem como devem estar conscientes da política da qualidade declarada pela 

organização. 

Além disso, o requisito determina, também, que os demais recursos (materiais e 

tecnológicos) sejam compatíveis com a qualidade requerida e estejam à disposição dos 

colaboradores para serem utilizados. 

7 – Execução da obra 

Este requisito determina que a organização deve executar a obra sob condições 

controladas; ou seja, deve estabelecer um plano da qualidade da obra que contemple 

desde a qualidade  do canteiro de obras, estendendo-se ao planejamento dos mecanismos 

de desenvolvimento dos projetos e demais serviços a serem desenvolvidos nas obras, 

quer sejam elas de edificações, saneamento ou obras viárias. 

Além disso, a organização deve exercer controle sobre os equipamentos com os quais os 

diversos serviços são executados. 

8 – Medição, análise 

e melhoria 

Este requisito determina que a organização deve estabelecer e implementar mecanismos 

de controle das não-conformidades produzidas, bem como das ações corretivas e 

preventivas determinadas. 

Além disso, a organização deve implementar mecanismos voltados para o 

monitoramento da satisfação do cliente. 

Finalmente, destaca-se que a organização deve realizar auditorias internas sobre o seu 

sistema de gestão da qualidade, a fim de verificar a sua adequação, bem como subsidiar a 

alta direção para que ela realize a denominada “Análise Crítica do Sistema” (avaliação 

global da eficácia do sistema). 

Fonte: Ferreira & Giacomitti Junior (2007, p.67-68) 

Tabela 2.5 – Requisitos do PBQP/SiAC por níveis de qualificação 

SiAC - Especialidade Técnica Execução de Obras Níveis 

Seções Requisitos Itens D C B A 

4 Sistema de Gestão da 
Qualidade 

4.1 Requisitos Gerais   X X X X 

4.2 Requisitos de documentação 

4.2.1 Generalidades X X X X 

4.2.2 Manual da Qualidade X X X X 

    4.2.3 Controle de documentos X X X X 

4.2.4 Controle de registros X X X X 

5 Responsabilidade da 
direção da empresa 

5.1 Comprometimento da direção 
da empresa 

  X X X X 

5.2 Foco no cliente   X X X X 

5.3 Política da qualidade   X X X X 

5.4 Planejamento 

5.4.1 Objetivos da qualidade   X X X 

5.4.2 Planejamento do Sistema de 
Gestão da Qualidade 

X X X X 

  
5.5 Responsabilidade, Autoridade e 
Comunicação 

5.5.1 Responsabilidade e autoriadade X X X X 

    
5.5.2 Representante da direção da 
empresa 

X X X X 

    5.5.3 Comunicação interna       X 

(Continua) 
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  5.6 Análise crítica pela direção 5.6.1 Generalidades    X X X 

    5.6.2 Entradas para a análise crítica   X X X 

  5.6.3 Saídas da análise crítica   X X X 

6 Gestão de recursos 

6.1 Provisão de recursos   X X X X 

6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Designação do pessoal X X X X 

6.2.2 Treinamento, conscientização e 
competência 

  X X X 

6.3 Infra-estrutura       X X 

6.4 Ambiente de trabalho         X 

7 Execução da obra 

7.1 Planejamento da Obra 

7.1.1 Planejamento da Qualidade da 
Obra 

  X X X 

7.1.2 Planejamento da execução da 
obra 

    X X 

7.2 Processos relacionados ao 
cliente 

7.2.1 Identificação de requisitos 
relacionados à obra 

X X X X 

  7.2.2 Análise crítica doa requisitos 
relacionados à obra 

    X X 

7.2.3 Comunicação com o cliente     X X 

7.3 Projeto 

7.3.1 Planejamento da elaboração do 
projeto 

      X 

7.3.2 Entradas de projeto       X 

7.3.3 Saídas de projeto       X 

7.3.4 Análise crítica de projeto       X 

7.3.5 Verificação de projeto       X 

7.3.6 Validação de projeto       X 

7.3.7 Controle de alterações de 
projeto 

    X X 

7.3.8 Análise crítica de projetos 
fornecidos pelo cliente 

    X X 

7.4 Aquisição 

7.4.1 Processo de aquisição   X X X 

7.4.2 Informações para aquisição   X X X 

7.4.3 Verificação do produto adquirido   X X X 

7.5 Operações de produção e 
fornecimento de serviço 

7.5.1 Controle de operações   X X X 

7.5.2 Validação de processos       X 

  7.5.3 Identificação e rastreabilidade   X X X 

  7.5.4 Propriedade do cliente     X X 

  7.5.5 Preservação de produto   X X X 

7.6 Controle de dispositivos de 
medição e monitoramento 

    X X X 

8 Medição, análise e 
melhoria 

8.1 Generalidades     X X X 

8.2 Medição e monitoramento 

8.2.1 Satisfação do cliente   X X X 

8.2.2 Auditoria interna   X X X 

  
8.2.3 Medição e monitoramento de 
processos 

      X 

  
8.2.4 Inspeção e monitoramento de 
materiais e  serviços de execução 
controlados e da obra 

  X X X 

  8.3 Controle de materiais e de 
serviços de execução controlados e 
da obra não-conformes 

    X X X 

8.4 Análise de dados     X X X 

8.5 Melhoria 

8.5.1 Melhoria contínua   X X X 

8.5.2 Ação corretiva   X X X 

8.5.3 Ação preventiva       X 

Fonte: Ministério das Cidades (2005, p.3-4) 

(Continuação da Tabela 2.5) 
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No que diz respeito ao nível mais indicado do PBQP-H/SiAC as MPEs construtoras de 

edifícios, a satisfazer o segundo objetivo específico do trabalho, o referencial normativo do 

PBQP-H/SiAC é bem claro, comentando que todos os requisitos são válidos para as empresas 

construtoras, sem levar em consideração o seu tipo e tamanho, desde que estejam 

caracterizadas conforme os requisitos principais e complementares referentes à especialidade 

técnica e o subsetor de atuação de suas atividades (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005). 

Isso parte do fato que, por se tratar de uma adesão voluntária, cabem a elas definirem 

primeiramente o real motivo de engajarem no programa, se é de ordem a melhorar a qualidade 

de seus produtos e serviços na satisfação interna (empresa) e externa (cliente) ou a atender 

outras necessidades, para posteriormente analisarem a compatibilidade entre os requisitos dos 

níveis do programa com suas características produtivas e administrativas. Ou seja, de certa 

forma, dependerá, exclusivamente, até que ponto a empresa construtora está disposta a 

alcançar algum nível do programa, na medida das análises de seus objetivos, de suas 

motivações, de seus recursos financeiros e do grau de compromisso para com ele, uma vez 

que o programa já propicia subsídios às empresas em facilitar sua adoção, tais como, o 

aspecto evolutivo do programa, e algumas exclusões e flexibilidade de requisitos aplicáveis à 

empresa. 

Entretanto, é necessário que haja a cooperação, o apoio e a participação efetiva da 

direção da empresa desde o desenvolvimento, acompanhando a implementação, até as 

análises de melhorias contínuas de seu SGQ aos cumprimentos dos requisitos do programa, 

sejam eles de caráter financeiros, do atendimento de suas responsabilidades ou dando 

exemplo, aos seus colaboradores, do real comprometimento da empresa com o programa 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005). 

Esta postura administrativa incentivará e conscientizará seus funcionários a 

empenharem-se e a dedicarem-se no atendimento de suas responsabilidades, contribuindo 

com o tempo e esforços necessários para tornarem os objetivos e metas organizacionais e do 

programa em realidade, uma vez que são eles, os funcionários, que, de certa forma, tornarão 

em realidade o pleno desenvolvimento do programa na empresa.  

Desta forma, a cooperação entre os dois colaboradores (funcionários e direção) 

contribuirão para o sucesso global da empresa através de seu SGQ aos atendimentos dos 

requisitos do PBQP-H/SiAC, baseados nos requisitos dos clientes. 
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2.3 Micro e Pequenas Empresas (MPEs) brasileiras 

As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) têm grande participação no Produto Interno 

Bruto (PIB) brasileiro. Por isso, desde 1988, o governo brasileiro vem desenvolvendo através 

de decretos e leis, benefícios e incentivos diferenciados para o desenvolvimento sustentável 

destas empresas, por exemplos, os artigos 146, 170 e 179 da Constituição Federal. 

Assim, nessa seção, serão explorados alguns dos critérios de caracterização e a 

importância no mercado econômico das MPEs, com o objetivo de se conhecer seus aspectos, 

os traços e características dessas empresas para um melhor embasamento do panorama a 

respeito delas. 

2.3.1 Critérios de caracterização das MPEs brasileiras 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2011), os critérios para a classificação do porte das empresas são fatores importantes de apoio 

a elas, pois através deles, as empresas poderão usufruir de financiamentos diferenciados, 

benefícios e regalias prenunciadas na legislação. 

Leone (1991, p. 54), complementa tal afirmação ditando que, a importância da 

classificação do porte das empresas tem valores tanto para a própria empresa, pois “cujas 

análises particulares poderão apontar soluções mais adequadas aos problemas apresentados 

por estas empresas”, quanto aos programas governamentais “que procuram o 

desenvolvimento econômico e social”. 

Porém, a classificação do porte das empresas é um assunto bastante complexo e 

problemático (SOARES, 2010; TERENCE, 2002), devido que tanto as áreas acadêmicas 

quanto os órgãos públicos não chegaram a uma única definição aceita, existindo assim, 

diversos meios de classificação. 

É neste contexto de pluralidade de caracterização que IBGE (2003), Longenecker et al. 

(2007) e Terence (2002) afirmam que não há unanimidade de critério e/ou definição para 

classificar o porte das empresas, e sim, existe uma variedade deles, sendo aquele adotado com 

a finalidade e os objetivos específicos de cada instituição/órgão, sejam eles do setor público 

ou privado. 

Desta forma, Rattner (1979) afirma que a variedade de conceitos para a classificação 

das empresas se estende também por outros países, usualmente, existindo diversos critérios 

em um único país, visto que, as instituições adotam o critério para seus fins específicos. 
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Contudo, de forma geral, as caracterizações do porte das empresas se restringem a dois 

principais grupos, nos aspectos: quantitativo (mensurável) e qualitativo (imensurável) 

(DUTRA & GUAGLIARDI, 1984). 

Numa análise sucinta, entre os dois critérios principais, o quantitativo, por ser um 

critério representado por números, tornam-se fácil a sua obtenção e mensuração, permitindo 

assim análises comparativas, bem como estudos estatísticos dos dados (LEONE, 1991). 

Enquanto que, no critério qualitativo, apresenta uma imagem/natureza mais fiel da 

empresa (LEONE, 1991; TERENCE, 2002), justamente por analisarem os aspectos 

(características e/ou especificidades) gerenciais administrativos, entretanto seus parâmetros de 

classificação, por estarem na forma subjetiva, são fatores de difícil padronização, mensuração 

e análise (TERENCE, 2002). 

Valem mencionar, que alguns estudiosos e instituições de pesquisa adotam os dois 

critérios ao mesmo tempo. Para este caso, este critério é denominado como sendo misto, ou 

seja, possuem combinações das características quantitativas e qualitativas (LEONE, 1991). 

Todavia, parece que esse último critério foi esquecido ou deixou de ser usado com 

frequência pelos meios acadêmicos e profissionais, pois como sendo misto, há uma 

necessidade do cumprimento de ambas as características dos critérios quantitativos e 

qualitativos, tornando-se complicado e trabalhoso o atendimento de todos os aspectos 

solicitados. Há um breve registro no trabalho de Dutra & Guagliarde (1984) que o Centro 

Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (CEBRAE), hoje intitulado SEBRAE, 

adotou este critério misto em suas pesquisas, tendo como características empregadas seis 

variáveis qualitativas (exigindo apenas três delas) e quatro variáveis quantitativas (exigindo o 

cumprimento de duas delas). 

Assim, buscaram-se analisar os dois tipos de critérios para a classificação do porte das 

MPEs brasileiras na busca pela satisfação do primeiro objetivo específico do trabalho, o qual 

ajudará na escolha de um critério a ser trabalhado nesta dissertação. 

2.3.1.1 Critério quantitativo 

Segundo Terence (2002), o critério quantitativo é mais utilizado para a classificação do 

porte da empresa, tanto pelo meio acadêmico quanto pelos órgãos públicos ou privados, 

divergindo-se apenas em relação ao parâmetro adotado, ou seja, adotando o indicador que 

esteja diretamente envolvido com a finalidade do estudo. 

Esta maior frequência em seu uso pode também ser justificada pelo fato que, como a 

sociedade esta fundamentada numa economia capitalista, onde a economia de mercado é o 
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alicerce para o desenvolvimento econômico, sendo que para analisar o desenvolvimento 

econômico empresarial necessita-se de valores mensuráveis para a realização de análises de 

crescimento, o emprego do critério quantitativo se torna imprescindível, uma vez que 

possibilita comparações numéricas plausíveis, algo que o critério qualitativo não pode 

usufruir. A conclusão deste raciocínio parte-se dos pontos de vista de Dutra & Guagliardi 

(1984, p. 123), os quais mencionam, “a base fundamental do sistema capitalista é a 

economia”, e com a afirmação de Leone (1991, p. 54), onde a autora dita que “os critérios 

quantitativos são critérios econômicos”. Tal análise também pode ser vista em Jerônimo 

(2009, p. 20), onde a pesquisadora comenta, “os critérios quantitativos são referentes aos 

aspectos econômicos e financeiros”. 

Por estes e os outros motivos já mencionados no Item 2.3.1, passamos a entender 

melhor o uso deste critério quantitativo por parte de algumas instituições, órgãos e 

pesquisadores brasileiros onde se baseiam em valores (números) para coletar, quantificar, 

comparar e analisar a evolução (crescimento) organizacional da empresa pesquisada. 

Entre os parâmetros (indicadores) mais adotados deste critério, destacam-se dois. 

Ambos são extensamente empregados nos quatro principais setores econômicos brasileiros 

(Indústria, Construção, Comércio e Serviço), são eles, segundo (SOARES, 2010): 

 O número de empregados ou pessoal ocupado; 

 A receita bruta anual. 

O primeiro é mais adotado pelos estudos do meio acadêmico (LEONE, 1991), bem como 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2011) em seus 

levantamentos sobre a presença das pequenas empresas brasileiras no cenário econômico. A 

denominação da empresa segue conforme os seguintes dados na Tabela 2.6 abaixo. 

Tabela 2.6 – Classificação do porte das MPEs dos setores brasileiros segundo o número de empregados 

Classificação quanto ao porte 

Números de funcionários 

Setores da indústria e construção 
Setores do comércio e 

serviço 

Micro empresa Até 19 funcionários Até 09 funcionários 

Pequena empresa De 20 a 99 funcionários De 10 a 49 funcionários 

Fonte: SEBRAE (2011) 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), instituição pública federal 

subordinada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com o objetivo de articular 

e coordenar pesquisas estatísticas, adota um parâmetro similar, denominado pessoal ocupado. 
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A principal diferença entre os dois parâmetros (número de empregados e pessoal ocupado) é a 

inserção ou não do proprietário no contexto da pesquisa (SEBRAE, 2011). 

Este parâmetro, número de funcionários, é a medida mais comumente aceita e 

amplamente empregada (DRUCKER 1970; LEONE, 1991). 

Seu emprego pode estar firmado numa suposta hipótese, de que há uma relação 

diretamente proporcional entre o número de empregados e a evolução do porte empresarial, 

pois, ao passo que a empresa cresce no mercado, surgem consequentemente novos postos de 

trabalho, promovendo, assim, uma nova postura estrutural e organizacional na empresa. Como 

menciona Drucker (1970), que na medida em que a empresa aumenta seu quadro de 

funcionários, ela sofre uma mudança estrutural e comportamental. 

Outro beneficio em seu uso, segundo Terence (2002, p.51), “é um dado facilmente 

levantado nas empresas”, ou seja, de fácil coleta, uma informação que o pesquisado 

dificilmente irá omitir. Diferentemente se comparado à obtenção da receita bruta anual, cuja 

informação é problemática de se obter, na maioria das vezes sigilosa e restrita a alguns 

funcionários, bem como o próprio pesquisado pode sentir-se receoso a passar este tipo de 

informação. 

Esta afirmação tem o respaldo em Leone (1991, p. 56) onde o autor comenta: 

“O grande mérito na utilização dessa variável consiste em evitar as 

dificuldades referentes a preços, taxas, avaliações subjetivas e acesso às 

informações, muitas vezes guardadas como segredo profissional, comercial e 

pessoal”. 

O viés deste indicador, número de empregados, está no fato em não atender a realidade 

de alguns cenários econômicos, principalmente aquelas voltadas à tecnologia, por exemplo, 

área de informática, o qual movimenta grande quantidade de receita sem a necessidade de 

possuir um elevado número de assalariados, principalmente aquelas voltadas nas atividades de 

robótica, e desenvolvimento de software e hardware (MONTAÑO, 2001; SOUZA, 2010). 

Este viés é bem explicado pelo IBGE (2003, p.17), onde especificamente afirma que: 

“O critério de classificação das MPE's por número de pessoas 

ocupadas não leva em conta as diferenças entre atividades com processos 

produtivos distintos, uso intensivo de tecnologia da informação (Internet, e-

commerce, etc.) e/ou forte presença de mão-de-obra qualificada, podendo 

ocorrer em algumas atividades a realização de alto volume de negócios com 

utilização de mão-de-obra pouco numerosa, como é o caso do comércio 

atacadista, das atividades de informática e dos serviços técnico-profissionais 
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prestados às empresas (atividades jurídicas, de contabilidade, consultoria 

empresarial, etc.)”. 

Por sua vez, a receita brutal anual, onde para o Ministério da Fazenda (2011), órgão 

federal que cuida da formulação e execução da política econômica do Brasil, o entende como 

“o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços 

prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os 

descontos incondicionais concedidos”, é mais empregado pelas agências de crédito e fomento, 

bem como pelo governo brasileiro para fins fiscais (LEONE, 1991). 

Exemplos destas instituições, que empregam a receita bruta anual para a classificação 

do porte das MPEs, podem ser vistas na Tabela 2.7 abaixo. 

Tabela 2.7 – Classificação do porte das MPEs dos setores brasileiros segundo a receita bruta anual 

Instituições 

Classificação dos portes 

Receita bruta anual 

Microempresa Pequena empresa 

BNDES Até R$ 2.400.000,00  Acima de R$ 2.400.000,00 até R$ 16.000.000,00  

SEBRAE Até R$ 240.000,00  Acima de R$ 240.000,00 até R$ 2.400.000,00  

Fonte: ANPEI/PRÓ-INOVA (2009); BNDES (2011) 

Os valores impostos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) para a classificação do porte da empresa é aplicável a todos os setores econômico-

brasileiros, em sua forma sucinta. Esta classificação foi definida pelas Circulares n
os 

10/2010 

e 11/2010 em 05 de Março de 2010 (BNDES, 2011). 

O SEBRAE, além de utilizar o parâmetro número de funcionários em seus estudos sobre 

as MPEs na economia brasileira, adota também o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, estabelecida pela Lei Complementar nº 123, também conhecida 

como Lei Geral, de 14 de Dezembro de 2006 (ANPEI/PRÓ-INOVA, 2009). 

Segundo o Ministério da Fazenda (2011), a Lei Complementar nº 123/06: 

“estabelece normas gerais relativas às Microempresas e às Empresas 

de Pequeno Porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, abrangendo, não só o regime tributário 

diferenciado (Simples Nacional), como também aspectos relativos às 

licitações públicas, às relações de trabalho, ao estímulo ao crédito, à 

capitalização e à inovação, ao acesso à justiça, dentre outros”. 

Ou seja, a Lei Geral favorece o crescimento sustentável e significativo das MPEs 

através de incentivos, por exemplo, menores índices de arrecadações tributárias (Simples 
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Nacional), menos burocracia, novas linhas de crédito, incentivos por parte do governo em 

inovações para as empresas, entre outros (SEBRAE/PR, 2009). 

A saber, o Simples Nacional é um sistema, diferenciado e simplificado, de arrecadação 

unificada de impostos e contribuições aplicáveis às Microempresas e as Empresa de Pequeno 

Porte, nos âmbitos do Governo Gederal, Estadual e Municipal previsto na Lei Complementar 

nº 123/06 (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2011). Sua adesão por parte das MPEs trazem 

alguns benefícios, por exemplo, facilidade no pagamente de tributos (único tributo) e a 

diminuição da carga tributária, na maioria das vezes (SEBRAE/PR, 2009). 

À primeira vista, o uso do parâmetro receita bruta anual, parece corrigir a não 

representatividade de alguns fatores pertinentes às empresas, conforme o observado pelo 

IBGE (2003, p.17), pois partindo do princípio quanto maior a empresa maior será sua receita, 

a empresa teria um poder maior em investimentos de inovação tecnológica, mão-de-obra 

especializada, entre outros. 

Entretanto, este modo de pensar é questionado por Terence (2002), em sua visão, 

existem distorções de realidade no uso do parâmetro receita bruta anual, pois apenas a 

quantidade monetária não indica fielmente a estrutura da organização, pois depende também 

do ramo que a empresa está inserida. 

O mesmo raciocínio é visto em Leone (1991, p.56), onde o autor menciona que esta 

variável “perde muito de sua confiabilidade para determinadas finalidades, em virtude de estar 

sujeito às flutuações da moeda e às mudanças dos critérios contábeis”. 

2.3.1.2 Critério qualitativo 

Devido às distorções encontradas nos dois principais parâmetros do critério quantitativo 

(número de funcionários e receita bruta anual), o emprego do critério qualitativo é visto por 

alguns autores (LEONE, 1991; TERENCE, 2002) como aquele que é o mais representativo 

(fiel) em classificar as empresas quanto as suas realidades das estruturas empresariais e 

administrativas, uma vez que este critério analisa a estrutura interna da organização, por 

exemplo, o estilo de gestão. 

Eles são vistos como aqueles que estão sincronizados com o perfil e a estrutura da 

organização, oferecendo assim mais subsídios de estudos comportamentais referente às 

empresas (LEONE, 1991). 

Outra análise de diferenciação entre os dois critérios, é que o quantitativo passa uma 

imagem estática, enquanto que o qualitativo passa uma imagem mais dinâmica à empresa em 
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relação às ações gerenciais, fazendo movimentar seus recursos humanos e materiais (LEONE, 

1991). 

De forma sintetizada, através de Dutra & Guagliardi (1984), IBGE (2003) e Leone 

(1991), há algumas características próprias destas MPEs, que servem como base para sua 

classificação, conforme a Tabela 2.8 a seguir. 

Tabela 2.8 – Características próprias das MPEs 

Características 

particulares das 

MPEs 

Baixa intensidade de recursos financeiros/capital de giro 

Presença de familiares no quadro de funcionários 

Poder decisório centralizado 

Não apresentam produções em escala 

Dificuldade de acesso ao financiamento bancário 

Utilizam de mão-de-obra pouco qualificada 

Apresentam baixa inovação tecnológica nos equipamentos produtivos 

Absorvem mão-de-obra da área rural 

Possuir estreita relação entre o proprietário, funcionários e fornecedores 

Fonte: Adaptado de Dutra & Guagliardi (1984), IBGE (2003) e Leone (1991) 

Para Montaño (2001), as MPEs apresentam três aspectos em sua estrutura que são 

elementares, conforme apresentada na Tabela 2.9 abaixo 

Tabela 2.9 – Aspectos elementares da estrutura das MPEs 

Aspectos Exemplos 

Pequena 
Poucos trabalhadores, baixo volume de produção e comercialização e reduzido 

mercado e raio de incidência 

Pouco complexa 
Altamente centralizada, com pouca estratificação e escassa divisão de tarefas e 

papéis 

Relativamente informal 
Insuficiente definição explícita de objetivos, normas, sistemas de sanções e 

recompensas, assim como irregular aplicação das Leis Sociais e Empresariais 

Fonte: Montaño (2001, p.15) 

Outra visão, ainda na forma qualitativa, adotados por Anholon et al. (2007), que a fim 

de facilitar as análises peculiares administrativas das MPEs pela literatura, os pesquisadores 

optaram em estruturá-los em dois tópicos: pontos fracos e pontos fortes. São citadas algumas 

peculiaridades dos dois pontos na Tabela 2.10 a seguir. 
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Tabela 2.10 – Pontos fortes e fracos dos aspectos da estrutura das MPEs 

Pontos Exemplos 

Fortes 

Maior flexibilidade de ação em relação às grandes empresas; comunicação mais 

efetiva entre subordinado e superior; contato mais próximo com o cliente 

Fracos 

Influências de parentesco nas atribuições de cargos e tarefas; falta de planejamento 

estratégico, visão e missão; reduzida a capacidade administrativa (centralização das 

decisões); poder de barganha baixo com os fornecedores; equipamentos defasados 

(inovação tecnológica baixo) 

Fonte: Anholon et al. (2007, p.92-98) 

Assim, para Drucker (1970, p.65), “a estrutura da administração, especialmente a 

estrutura da alta direção, é, portanto, o único critério de dimensão digno de confiança”, uma 

vez que, “uma companhia é tão grande quanto à estrutura administrativa de que precisa”. 

Entretanto, do ponto de vista de análises comparativas e estatísticas, este critério deixa a 

desejar, pois como seus aspectos de análises estão na forma subjetiva, e muitas vezes há 

necessidade de cumprir diversas características para enquadrar-se neste critério, seus 

parâmetros por não possuírem subsídios numéricos tornam-se incapazes em realização a estes 

feitos. Por isso, tem cabido seu emprego mais a área acadêmica como estudos avançados, 

analisando as características empresariais entre as empresas das diferentes regiões brasileiras 

ou referente a outro país, bem como analisando os aspectos que divergem em relação às 

outras empresas de porte maior. 

Como as análises de valores numéricos são essenciais para avaliar o desenvolvimento 

econômico empresarial, o critério quantitativo, parece ser o mais promissor, mesmo 

apresentando algumas distorções. Tal fato é demonstrado em seu uso expressivo, seja pelo 

meio acadêmico ou pelos órgãos públicos e privados brasileiros. 

Como o critério escolhido por entidade vai depender dos fins que se têm em vista 

(Leone, 1991), no presente trabalho, para definir o porte das MPEs, adotou-se o critério 

quantitativo e o pessoal ocupado como parâmetro, sendo classificadas como microempresa 

aquelas que possuírem até 19 empregados, e pequenas empresas as que possuírem entre 20 e 

99 empregados, classificadas nos setores da indústria e construção, as quais serão descritas 

como as características da empresa estudada neste trabalho, na simulação do modelo 

proposto. 

A escolha deste parâmetro se deu pela facilidade de se levantar o dado nas empresas, 

por ser o mais utilizado nos trabalhos acadêmicos e entidades do país, e por permitir subsídios 

numéricos para análises comparativas. 
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2.3.2 Importância das MPEs no cenário econômico-brasileiro 

Não é novo em se dizer que as MPEs, no aspecto econômico, exercem um importante 

dever na produção da receita brasileira, tendo participação efetiva no número total de 

empresas e do pessoal ocupado em todos os setores industriais. 

Em 2002, no Brasil, segundo IBGE apud SEBRAE/MG (2005), tento como relação as 

empresas formais no setor privado brasileiro adotando o parâmetro pessoal ocupado, de modo 

geral, as MPEs dos quatro setores econômicos brasileiros (Indústria, Construção, Comércio e 

Serviços) representavam aproximadamente 99,2% do número total destas empresas, 57,2% 

dos empregos totais e 26% da massa salarial, conforme demonstra a Tabela 2.11 a seguir. 

Tabela 2.11 – Número de empresas formais/pessoal ocupado/massa salarial, por porte e setor, em 2002 

 Porte 

 Micro e pequena empresa  Média e Grande empresa 

Setores 
Empresas 

(unid.) 

Pessoal 

ocupado 

(unid.) 

Massa 

salarial      

(R$ milhões) 

Empresas 

(unid.) 

Pessoal 

ocupado 

(unid.) 

Massa       

salarial            

(R$ milhões) 

Indústria 476.240 3.042.862 15.528 7.978 3.579.394 58.072 

Construção 124.569 696.437 3.347 1.915 611.140 5.772 

Comércio 2.443.780 6.436.778 16.490 7.708 1.488.869 13.701 

Serviço 1.835.027 5.580.999 20.675 21.153 6.125.445 82.296 

Total (unid.) 4.879.616 15.757.076 56.040 38.754 11.804.848 159.841 

Total (%) 99,21 57,17 25.96 0,79 42,83 74,04 

Fonte: Adaptado do IBGE apud SEBRAE/MG (2005) 

Todavia, em 2009, dos 4,8 milhões de empresas formais ativas registradas no Cadastro 

Central de Empresas (CEMPRE), aproximadamente 98,3% estavam caracterizadas quanto ao 

seu porte como Micro e Pequenas Empresas, as quais correspondiam 39,4% do pessoal 

ocupado, e 17,4% dos salários e outras remunerações, conforme demonstra a Tabela 2.12 

(IBGE, 2011). 

Tabela 2.12 – Número de empresas formais/pessoal ocupado/massa salarial, por porte e setor, em 2009 

Porte da empresa 
Empresas ativas  Pessoal ocupado 

Salário e outras 

remunerações 

(unid) (%) (unid) (%) (unid.) (%) 

Micro 4.309.463 88,90 10.005.032 21,40 50.003.712 6,40 

Pequena 456.118 9,40 8.390.713 18,00 85.848.240 11,00 

Média 62.838 1,30 62.34.467 13,40 97.437.495 12,50 

Grande 18.220 0,40 22.052.236 47,20 548.592.276 70,20 

Total 4.846.639 100,00 46.682.448 100,00 781.881.723 100,00 

Fonte: IBGE (2011) 
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Vale salientar que para classificar o porte das empresas contido na Tabela 2.12, o IBGE 

(2011) utilizou a Recomendação 2003/361/CE da Statistical Office of the European 

Communities (EUROSTAT), caracterizando a empresa através do parâmetro pessoal ocupado. 

Conforme a Recomendação, a definição para microempresas são as que possuem até 9 

pessoas, para pequena empresa entre 10 e 49 pessoas, média empresa de 50 a 249 pessoas e 

grande empresas as que possuem 250 ou mais pessoas ocupadas. 

Apesar de terem decorridos sete anos, 2002 a 2009, nota-se, através das Tabelas 2.11 e 

2.12, que as MPEs brasileiras ainda são agentes de extrema importância no cenário 

econômico, mesmo apresentando uma considerável baixa na quantidade de empresas, no 

número de pessoal ocupado e contribuição salarial. 

Dados estes justificam o quão grande papel que as MPEs têm no contexto econômico-

brasileiro, de certa forma, apoiando os comentários feitos por Koteshi (2004, p. 16) “as micro 

e pequenas empresas são um dos principais pilares de sustentação da economia brasileira” e 

por Pereira et al. (2000, p. 1) “as micro e pequenas empresas representam uma importante 

parcela no sistema econômico, estando presentes em praticamente todos os setores”. 

Esta representatividade no cenário econômico brasileiro pelas MPEs é provavelmente o 

fruto dos investimentos, incentivos e ações feitas pelo Governo Federal, que segundo Leone 

(1991) desde meados de 1970, o Governo Federal tem se preocupado com o desenvolvimento 

das pequenas empresas. 

Para Dutra & Guagliardi (1984, p.124), esta preocupação do Governo Federal brasileiro 

em fortalecer as empresas de pequeno porte, tem como relevância que elas “atuam em todo o 

território brasileiro, o que permite uma desconcentração de atividade econômica e maior 

geração e distribuição regional de empregos”. 

Desta forma, é notável como as MPEs brasileiras são predominantes nos quatro 

principais setores econômico-brasileiros, tendo grande participação na geração de empregos e 

absorção de pessoas com pouca qualificação, promovendo assim, o desenvolvimento social e 

econômico, bem como gerando renda às pessoas e impostos ao governo. 

Assim, estudos a respeito destas empresas no cenário social e econômico têm se tornado 

de grande importância. Pois, tais estudos, poderão ajudá-las, ainda mais, a impulsionar seu 

desenvolvimento empresarial através do aprimoramento ou a introdução de novos 

conhecimentos, técnicas e/ou métodos, tornando-as, assim, mais competitivas perante o 

mercado consumidor. 
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2.4 A Lógica Fuzzy 

A Lógica Fuzzy, também conhecida, no Brasil, como Lógica Nebulosa ou Difusa, se 

baseia na teoria dos conjuntos fuzzy, apresentado pelo professor Lotfi Asker Zadeh, da 

Universidade da Califórnia em Berkeley, em seu artigo intitulado Fuzzy Sets de 1965. 

Desde então, sua empregabilidade tem se difundido em várias áreas da ciência no intuito 

de resolver os problemas específicos referentes aos estudos/trabalhos, que, a priori, não 

tinham sido bem sucedidos através do emprego da Lógica Clássica. 

Deste modo, nos próximos itens serão explorados alguns temas no que se refere à 

Lógica Fuzzy, sua aplicabilidade no cenário da construção e a apresentação de alguns cálculos 

que serão aplicados neste trabalho, de forma a facilitar a compreensão do assunto e o método 

de mensuração empregada. 

2.4.1 Breve Abordagem da lógica fuzzy 

A Lógica Clássica, também chamada de Lógica Ocidental, tem sido utilizada para 

classificar uma afirmação em ‘falsa’ ou ‘verdadeira’, e não admitindo e/ou não assumindo 

uma possível coexistência de ambas as respostas, por exemplo, ‘parcialmente verdade’. Ou 

seja, ela tem assumido um caráter binário em dizer se uma declaração é totalmente ‘falsa’ ou 

‘verdadeira’, que, desde então, tem sido representado na linguagem matemática pelos 

algarismos 0 (zero) e 1 (um), respectivamente.  

Entretanto, o tratamento destas afirmações em caracterizá-las em apenas duas respostas 

extremas, contradiz, de certa forma, com a realidade vivida pelo ser humano (SIMÕES & 

SHAW, 2007). Pois, na vida real entre o ‘falso’ e o ‘verdadeiro’ existem infinitos graus de 

verdade e de falsidade que podem ser expressas pela subjetividade do raciocínio e do 

julgamento humano, pois dependendo das informações disponíveis, de suas análises e/ou de 

suas experiências, uma resposta intermediária se torna mais propícia a expressar a forma mais 

exata da afirmação. 

Conforme descrevem Simões & Shaw (2007, p.13): 

“Parece que no mundo real, tudo é uma questão do ponto de vista ou 

de graduação, ou seja, tudo depende. O mundo real não é bivalente, é na 

realidade multivalente com infinito espectro de opções em vez de duas”. 

Por exemplo, qual seria sua resposta a esta pergunta: A seleção brasileira de futebol se 

tornará hexacampeã na próxima copa do mundo? Sim, provavelmente, com certeza, acho que 

sim, não sei ao certo, entre outros. 
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Não diferentemente, a comunicação humana é expressa através de uma linguagem não 

numérica, ou seja, adotando expressões verbais, de ordem qualitativa apresentando aspectos 

imprecisos, vagos, incertos e ambíguos, que não são traduzidas satisfatoriamente através da 

Lógica Clássica que adota o conceito de bivalência. 

Esta forma de comunicação qualitativa, Zadeh (1975), os caracterizou como ‘termos 

linguísticos’, uma vez que os valores não são expressos na forma de números, e sim de um 

conjunto de palavras associadas a responder a certa palavra de ordem qualitativa. Por 

exemplo, ao se perguntar: Como está a temperatura hoje? Dificilmente alguma pessoa irá 

responder: Está 33ºC, e sim responderá, mais possivelmente, da seguinte maneira: Está 

quente. Onde se entende como ‘temperatura’ a grandeza qualitativa e como ‘quente’ como 

sendo o termo linguístico utilizado para caracterizar a temperatura. 

Assim, por o raciocínio e a comunicação humana apresentarem este estado de 

multivalência, a Lógica Ocidental se torna desfavorável ao tentar traduzir os aspectos das 

características do ser humano através de um sistema binário, uma vez que apresentaria 

lacunas, imperfeições e erros de interpretação ao tentar manusear estes aspectos qualitativos, 

subjetivos e vagos. 

Assim, a Lógica Fuzzy veio preencher essas lacunas e trabalhar com estes dados 

qualitativos através do conceito de multivalência. 

A Lógica Fuzzy, baseada na teoria dos conjuntos fuzzy é, por assim dizer, uma 

ampliação dos conjuntos tradicionais fundamentados na bivalência, pois ao invés de termos os 

extremos de certo elemento em dizer se ele ‘pertence’ ou ‘não pertence’ a um determinado 

conjunto, passa-se a admitir valores intermediários como ‘pertence parcialmente’, ‘pertence 

quase que totalmente’, entre outros. 

Deste modo, os conjuntos fuzzy permitem que cada elemento do conjunto seja analisado 

ao seu ‘grau de pertinência’ presente entre o intervalo zero e um, [0,1], ou seja, o valor do 

grau em que este elemento pertence ao conjunto, considerando que o 1 (um) representa que o 

elemento pertence totalmente ao conjunto. Por exemplo, uma mulher de 150 kg e outra com 

152 kg são consideradas membros do conjunto ‘obesa’, entretanto a mulher com 150 kg 

pertence em um grau menor neste conjunto se comparado com a outra. 

Em linhas gerais, segundo Jang & Gulley apud Rheingantz (2003), o emprego da 

Lógica Fuzzy apresenta as seguintes vantagens em relação à clássica, tais como a simplicidade 

de ser compreendida conceitualmente, sua flexibilidade e tolerância com dados imprecisos, 
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podendo ser construída através das experiências de especialistas, baseada na linguagem 

natural da comunicação humana, entre outros. 

Para Simões & Shaw (2007, p. 1), a Lógica Fuzzy possui uma “característica especial de 

representar uma forma inovadora de manuseio de informações imprecisas”, ela “provê um 

método de traduzir expressões verbais, vagas, imprecisas e qualitativas, comuns na 

comunicação em valores numéricos”. 

Assim, desde sua introdução, a Lógica Fuzzy tem sido utilizada em diversas áreas da 

ciência (exata, humana e saúde) ao redor do mundo, principalmente no desenvolvimento de 

análises, avaliações, diagnósticos, tomadas de decisões, entre outros, onde é possível constatar 

diversas publicações a seu respeito (ALKMIM, 2007; FERNANDES, 2008). 

2.4.2 Algumas aplicações da lógica fuzzy nas engenharias e no setor da construção 

A aplicabilidade da Lógica Fuzzy nas áreas da engenharia é bastante comum na 

atualidade, principalmente aquelas voltadas nos ramos da robótica, no desenvolvimento da 

Inteligência Artificial, onde o emprego do conceito difuso tem se tornado bastante eficaz na 

emulação do comportamento e do raciocínio humano, conhecido neste ramo como sistemas de 

redes neurais, ou neurofuzzy. 

De forma a apresentar melhor o uso do conceito difuso nos diversos segmentos das 

engenharias, a seguir serão expostos alguns artigos acadêmicos abordando ambas as palavras. 

Nguyen et al. (2008) realizaram um trabalho cujo objetivo era apresentar um método de 

avaliação a fim de determinar a capacidade de uma equipe de Engenharia de Arquitetura para 

a escolha do melhor time a ser apto em executar um determinado projeto de construção. O 

sistema de avaliação consistia em um ambiente de multi-critério contendo variáveis subjetivas 

e imprecisas, onde o conceito da teoria dos conjuntos fuzzy foi utilizado para se trabalhar com 

estes dados. Obtiveram como resultado que o emprego da teoria dos conjuntos difusos 

possibilitou trabalhar com as informações e dados imprecisos, vagos e incompletos, 

proporcionando, assim, uma melhor tomada de decisão pelos contratantes na escolha da 

melhor empresa com o risco de fracasso minimizado. 

Rheingantz (2003) apresenta um modelo para avaliação de desempenho de edifícios de 

escritórios com o uso do modelo de análise hierárquico (MAH) com a Lógica Fuzzy. Em sua 

análise, os resultados do emprego de ambos os conceitos através de uma simulação, confirma 

a aplicabilidade e flexibilidade do modelo, possibilitando, por exemplo, melhor tomada 
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decisão e melhor índice de sistematização operacional dos processos para a avaliação dos 

edifícios de escritórios.  

Tan et al. (2011) apresentam um modelo fuzzy para avaliar a competitividade dos 

empreiteiros da construção civil.. Eles utilizaram os Indicadores Chaves de Competitividade 

(ICC) com a abordagem fuzzy para apresentar uma Classificação Competitividade Fuzzy 

(CCF) aplicadas a uma indústria da construção civil de Hong Kong. Obtiveram como 

resultados bons indícios de aplicabilidade, sendo estes valiosas aos empreiteiros, pois irá 

ajudá-los em seus pontos fortes e fracos de competitividade e além proporcionar às 

empreiteiras estratégias para melhorarem sua competitividade.  

Desde sua introdução, ela tem sido bastante utilizada em trabalhos acadêmicos em 

diversas áreas além das engenharias, tais como na área da qualidade, por exemplo, nos 

trabalhos De Medeiros (2009) e Ramasamy & Selladurai (2004;) e no auxílio de tomadores de 

decisão em investimentos, a exemplo, nos trabalhos de Eraslan & Iç (2011), Kahaman (2011) 

e Zandi & Tavana (2011). 

Já em relação à sua aplicação no setor da construção, no meio acadêmico pode-se 

encontrar uma infinidade de trabalhos, pelo mundo afora, que englobam as diversas áreas da 

engenharia civil (ALKMIM, 2007), conforme a Tabela 2.13 a seguir. 

Tabela 2.13 – Aplicações da lógica fuzzy em algumas áreas da engenharia civil 

Área de estudo Aplicação 

Análise estrutural 

Determinação de danos em estruturas, índices de segurança, reabilitação de 

estruturas, desenvolvimento de estruturas inteligentes, etc 

Construção Inovação de métodos, planejamento, projetos, gestão, etc 

Hidráulica 

Aproveitamento de recursos aquíferos, análise de recursos hidráulicos, otimização 

de recursos, etc 

Mecânica dos solos Classificação dos solos, determinação de densidade relativa, etc 

Transporte Análise de tráfego, acidentes, etc 

Engenharia ambiental Seleção de áreas para depósito de rejeitos, etc 

Fonte: Márquez apud Alkmim (2007, p.9) 

No Brasil, a aplicação fuzzy no setor da construção civil tem atuação em diversos 

segmentos, entretanto boa parte está ligada à tomada de decisão, conforme apresentados nos 

trabalhos a seguir. 

Alkmim (2007) utilizou métodos da lógica fuzzy na definição de sistemas estruturais de 

edifícios. Seu trabalho fundamenta em um desenvolvimento de um modelo no auxílio para a 
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tomada de decisão do profissional quanto à melhor alternativa do sistema estrutural a ser 

empregado (sistema estrutural em aço, concreto, industrializado, artesanal ou combinações). 

Seu modelo foi desenvolvido nos princípios da Lógica Fuzzy, a fim de se trabalhar fatores que 

estavam sujeitos a altos graus de incertezas e de subjetividade (fatores técnicos, econômicos, 

ambientais, arquitetônicos, etc). Na avaliação do pesquisador, o modelo se mostrou eficaz ao 

comparar os diversos tipos de sistemas estruturais avaliados na melhor escolha de adoção, 

proporcionando também aos profissionais a possível viabilidade construtiva, uma visão geral 

do possível projeto, entre outras. 

De Andrade (2006) utilizou a Lógica Fuzzy junto às equações hidrodinâmicas, para 

formular um modelo matemático de analise às planícies de inundação propícias a difusão de 

uma onda de cheia. A Lógica Fuzzy foi inserida no modelo hidrodinâmico, para calcular as 

funções de pertinência ligadas às variáveis de controle, proporcionando, assim, uma avaliação 

mais precisa de áreas de risco. Seu modelo foi testado através de simulações, onde obteve 

bons resultados para a análise do comportamento do risco de inundação. 

Como visto acima, a Lógica Fuzzy tem amplo emprego nas áreas da engenharia, mas 

também é observado que seu uso se estende a outras partes das ciências que trabalham com 

aspectos sujeitos a informações e dados imprecisos, subjetivos e vagos, tais como, na gestão 

da qualidade, onde há a necessidade do operador humano nos aspectos sujeitos de sua análise 

de decisão, por exemplo, como podem ser vistos nos trabalhos Chen & Liou (2006), De 

Medeiros (2009) e Hu et al. (2010). 

2.4.3 Conjuntos fuzzy 

Na Lógica Clássica dos conjuntos, os elementos     são caracterizados como pertencentes 

    ou não pertencentes     a um dado conjunto    , ou seja, assumindo um sistema binário. 

Assim, dado um universo de discurso    , um elemento                   e um 

subconjunto de   denominado  , o grau de pertinência de       ,      , é dado por: 

            
            
            

      (2.1) 

E sendo a função da lógica clássica dos conjuntos, conhecida também como função 

característica ou bivalente, expressa por: 

                      (2.2) 

Entretanto, como dito no item 2.4.1, a Lógica Fuzzy ampliou este conceito de 

bivalência, adotando que cada elemento possui certo grau de associatividade ao conjunto no 
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intervalo entre 0 (zero) e 1 (um), onde o valor ‘0’ indica a total não pertinência ao conjunto, 

enquanto o valor ‘1’ indica a total pertinência ao conjunto. 

Desta forma, um conjunto fuzzy        assume um conjunto de par ordenado, onde o 

primeiro elemento é      , e o segundo elemento é       que é o grau de pertinência de 

      . Conforme descrito na Equação 2.3 a seguir. 

                            (2.3) 

Neste contexto, um conjunto fuzzy   definido no universo de discurso  , admite a 

possibilidade de que o elemento possa ser membro parcial ao conjunto, onde a função de 

pertinência    ) define a taxa associabilidade entre o elemento e o conjunto assumindo 

valores no intervalo [0, 1], conforme descrito na Equação 2.4. 

                      (2.4) 

Assim, a transição do elemento ser ou não ser membro do grupo passa a ser de forma 

gradual dentro do intervalo e não de forma abrupta como é fundamentada na Lógica Ocidental 

(ZADEH, 1973). 

Por exemplo, dado um conjunto com universo de 0 (zero) a 10 (dez) e sendo o valor de 

entrada 4 (quatro), na Lógica Clássica definida pela equação 2.1 tendo 10 (dez) como 

‘pertence’, para este caso, este valor de entrada seria traduzido na Lógica Clássica como ‘não 

pertence’ ao conjunto. Por outro lado, dado o mesmo valor de entrada, 4 (quatro), na Lógica 

Fuzzy definida pela equação 2.3, onde para este caso irá assumir uma equação linear 

caracterizada como       , a sua pertinência ao conjunto seria de 0,4, ou se for traduzida 

linguisticamente pode-se dizer que seria ‘pertence moderadamente’, por exemplo. 

Ou seja, enquanto o primeiro admite ou não certo elemento ser membro de determinado 

conjunto, o segundo admite em graus o quanto o elemento pertence ao conjunto variando 

entre o não pertence e pertence. 

Uma comparação que é usualmente exemplificada pela literatura ao comparar as duas 

lógicas é entre as cores branca e preta, onde assumisse que a cor branca significa o ‘não 

pertence’ simbolizado pelo número 0 (zero), enquanto que a cor preta significa o ‘pertence’ 

simbolizada pelo número 1 (um).  

Assim, enquanto que a Lógica Ocidental é alicerçada na bivalência, Figura 2.4 (a), a 

Lógica Fuzzy é alicerçada na multivalência, Figura 2.4 (b), onde no mundo real entre a cor 

branca e preta existem diversos graus da cor cinza, conforme apresentada os diferentes 

conceitos a seguir.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 2.4 – Diferença entre os conceitos da Lógica Clássica(a) e Lógica Fuzzy (b) 

Fonte: O Autor (2012) 

Este modo de pensar multivalente traduz mais significativamente o mundo real, pois 

nem tudo se apresenta no ‘sim’ ou ‘não’, ‘branco’ e ‘preto’,‘conforme’ ou ‘não conforme’ 

existindo casos que uma palavra como ‘talvez’, ‘cinza claro’, ‘pouco conforme’ seja mais 

indicado a representar com mais exatidão uma afirmação. 

Assim, esta forma multivalente está presente na comunicação do ser humano, uma vez 

que utilizam a linguagem de sinal, escrita e verbal para transmitir a intensidade de suas 

opiniões. 

Diversos trabalhos encontrados pela literatura a fora mostram a compatibilidade entre o 

emprego do conceito fuzzy na representação das expressões humanas nas formas numéricas, 

isso porque a Lógica Fuzzy tem esta capacidade em trabalhar informações vagas, imprecisas, 

incertas, como é o caso da comunicação humana, em traduzir ou gerar respostas 

compreensivas numericamente a serem estudadas pelas pessoas interessadas. 

Pode-se dizer, genericamente falando, que o esquema tradicional do uso da Lógica 

Fuzzy está em uma forma sistemática, conforme a Figura 2.5 abaixo, onde está dividida em 

três passos fundamentais que são a fuzzificação, as operações fuzzy e a defuzzificação. 

 

Figura 2.5 – Esquema sistemático do emprego da Lógica Fuzzy 

Fonte: O Autor (2012) 

Entretanto, para fins deste estudo, será utilizado a fuzzificação e os operadores fuzzy. 

Isto devido às saídas provenientes das operações fuzzy não serão defuzzificadas, pois 

como já mencionado, o objetivo é saber o estado de formalizado da empresa construtora aos 

requisitos do programa; ou seja, o seu grau. 

Outro motivo é devido que a pertinência do atendimento (formalizado) está em uma 

forma de graus, parte do princípio de que será mais fácil para a direção compreender os 

Entrada do valor Fuzzificação 
Operações 

fuzzy 
Defuzzificação Saída do valor 
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resultados das agregações, realizando, desta forma, suas análises e as devidas ações de 

melhorias para os requisitos mais importantes. 

Assim, antes de ser iniciada a descrição de cada um dos passos da forma sistemática do 

emprego da Lógica Fuzzy, alguns termos fazem-se necessário suas definições, na medida em 

que eles serão utilizados para se familiarizar com o pensamento fuzzy em si.  

Desta forma, têm-se, resumidamente, as seguintes definições a seguir, a exemplificação 

da temperatura como exemplo. 

 Chama-se de Conjunto universo    , os elementos que são do universo de 

discurso, por exemplo, todos os valores numéricos de um suposto termômetro 

que mede de 0 (zero) a 100 ºC. 

 Chama-se de Variável linguística, a definição do nome do termo geral que está 

sendo avaliada, por exemplo, a Temperatura; 

 Chama-se de Termo linguístico, o adjetivo ou advérbio que descreve a variável 

linguística, por exemplo, a temperatura está Quente; 

 Chama-se de Função de pertinência, a equação que determina o grau de 

associação, pertinência, entre o elemento ao conjunto no intervalo [0, 1]; 

 Chama-se de Grau de pertinência, o valor de saída à função de pertinência entre 

o intervalo [0, 1] que determina o grau de associação do elemento ao conjunto. 

2.4.3.1 Fuzzificação 

Conforme Simões & Shaw (2007), a fuzzificação é o processo de mapeamento do 

domínio de números reais para o ambiente fuzzy, empregando os valores linguísticos definidos 

pelas funções de pertinência que caracterizaram uma variável. 

Quanto à variável linguística, Zadeh (1973, p. 28) a define como “uma variável cujos 

valores são sentenças numa linguagem natural ou artificial”, por exemplo, quando se diz, alto, 

muito alto, mediano, baixo, etc., estes valores são valores ou adjetivos que intensificam, ou 

seja, que caracterizam a altura. Para este caso, a altura é a variável linguística. 

Outro exemplo típico é a caracterização da cor, pode-se assumir diversos termos que a 

qualificam como vermelho, roxo, verde, azul, etc., onde a variável linguística é a cor e os 

qualificadores são os termos linguísticos que rotulam a variável. Para este exemplo, Zadeh 

(1973) explica que sendo considerada a cor de algum objeto como uma variável, então os 

tipos de cores (vermelho, roxo, verde, azul, etc.) são definidos como subconjuntos do 
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universo de objetos. Neste sentido, atribui-se que a cor é a variável fuzzy, enquanto que tipos 

de cores são os rótulos de conjuntos fuzzy. 

Uma variável linguística é caracterizada, formalmente, por uma quíntupla (KLIR & 

YUAN, 1995; ZIMMERMANN, 1991) sendo expressa da seguinte maneira            , onde:  

  : é o nome da variável; 

  : é o conjunto de termos de  :, ou seja, o conjunto de nomes dos valores 

linguísticos que   pode assumir; 

  : é o universo de discurso que contém a variável base  ; 

  : é a regra sintática que gera os nomes, ou valores, modificadores de   que 

usualmente toma a forma gramatical; 

  : é a regra semântica que atribui a cada termo linguístico       seu 

significado. 

Por exemplo, tem-se uma variável linguística denominada Temperatura, onde os 

conjuntos de termos que ela pode assumir são Fria, Moderada, Quente. Seu universo de 

discurso pode ser representado pelos graus Celsius no intervalo entre 0 (zero) e 100 (cem). 

Sua ordem sintática é representada pelas palavras que determinam a ordem ou intensidade dos 

conjuntos linguísticos tais como, Bastante, Muita(o), Não Muita(o), Pouca(o), etc.. E por fim, 

a regra semântica é a definição de proximidade que representaria o valor de significado dado 

pela função de pertinência.  

No caso, para exemplificação, imagina-se que, 33
o
C é possivelmente descrita como: 

                                    

Ou seja, a temperatura de 33
 o

C, para este caso, é considerada como sendo pouco quente 

com grau de 0,65 pertencente ao conjunto quente, onde o grau de pertinência foi dado pela 

função que representa tal termo linguístico quente. 

Quanto aos termos linguísticos, eles são representações da variável linguística, ou seja, 

são os modos que a variável pode se apresentar.  

Para Klir & Yuan (1995), os estados da variável linguística são expressos por termos 

linguísticos, onde eles são interpretados como números fuzzy específicos (intervalo de 

números dentro do universo que caracteriza o termo), dos quais estão definidos dentro de uma 

faixa específica dos números reais. Enquanto que para Zadeh (1977), os termos linguísticos 

podem ser modulados através de funções, cujos valores são representados por graus no 

domínio da função de pertinência. 
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Isto é, os termos linguísticos são caracterizados por números fuzzy, os quais podem ser 

representados por duas formas. A primeira é através da representação de um conjunto com 

três ou mais parâmetros (representação gráfica do conjunto), enquanto que a segunda forma é 

através de equações (funções de pertinência do conjunto). 

Por isso que, quando se trata dos termos linguísticos ou conjuntos fuzzy, são abordados 

ao mesmo tempo sobre os números fuzzy e as funções de pertinência. Isso porque, cada termo 

linguístico corresponde a um conjunto fuzzy delineado no universo de discurso, cuja 

representação está na forma de conjuntos e/ou por uma função de pertinência que indicara o 

estado de que certo elemento é membro do conjunto, que pode ser tanto por meios numéricos 

(grau) quanto verbais (advérbio), por exemplo. 

Conforme Klir & Yuan (1995, p. 97), os números fuzzy devem capturar a concepção 

intuitiva de números aproximados, como “números que estão perto de um dado número real”, 

conforme apresentado sobre a exemplificação dos 33ºC, onde seu significado em 

representação ao termo Quente pode ser expresso tanto pelo grau de pertinência 0,65 ou pelo 

advérbio Pouco. 

Entre a diversidade da representação dos números fuzz tais como, sino, gaussiana, 

triangular, trapezoidal, etc., os mais empregados nos meios de pesquisas acadêmicas são as 

formas triangular e trapezoidal (KLIR & YUAN, 1995), justamente por apresentar certa 

facilidade de trabalhabilidade e interpretação dos valores. 

Assim, o intervalo de estudo caracterizado pela subjetividade, vagueza e imprecisão ao 

se referir ao número fuzzy triangular é representado por um trio de parâmetros (a, b, c) no 

domínio de X, onde o parâmetro ‘a’ caracteriza o limite inferior (valor mais baixo), o 

parâmetro ‘b’ o limite intermediário (valor mais provável) e o parâmetro ‘c’ o limite superior 

(valor mais alto). A Figura 2.6 e a Equação 2.5 representam o número fuzzy triangular. 

 

Figura 2.6 – Número fuzzy triangular 

Fonte: O autor (2012) 
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       (2.5) 

Enquanto que ao se referir ao número fuzzy trapezoidal, sua representação é dada por 

uma quadra de parâmetros (a, b, c, d) no domínio de X, onde o parâmetro ‘a’ caracteriza o 

limite inferior (valor mais baixo), o parâmetro ‘b’ e ‘c’ o limite intermediário (valor mais 

provável) e o parâmetro ‘d’ o limite superior (valor mais alto). A Figura 2.7 e a Equação 2.6 

representam o número fuzzy trapezoidal 

 

Figura 2.7 – Número fuzzy trapezoidal 

Fonte: O autor (2012) 

         

 
 
 

 
  

   

   
                      

                            
   

   
                      

                       

       (2.6) 

É importante salientar, que o valor de pertinência cresce gradualmente de ‘a’ para ‘b’ e 

decresce gradualmente de ‘b’ para ‘c’ no caso do triangular, enquanto que o valor de 

pertinência cresce gradualmente de ‘a’ para ‘b’, do ‘b’ ao ‘c’ permanece constante e decresce 

gradualmente de ‘c’ para ‘d’ no caso do trapezoidal. 

Apesar das funções acima citadas, triangular e trapezoidal, serem as mais utilizadas 

pelos trabalhos acadêmicos justamente para delinear os intervalos dos termos fuzzy do 

universo de discurso estudado, seu uso não será aplicado neste trabalho uma vez que outros 

tipos de funções se enquadraram melhor na obtenção do propósito do referido estudo, que é 

obter os graus de formalizado dos requisitos, para, se necessário, direcionar para possíveis 

ações de melhorias dos requisitos mais prioritários.  
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Portanto, serão utilizadas outras funções de mapeamento para as variáveis linguísticas 

tais como, a de raiz quadrada, exponencial, entre outras, para se obter o grau de pertinência, 

onde cada função envolverá seu universo de discurso de uma só vez sem necessitar de várias 

funções para delinear os subconjuntos. 

O emprego de se utilizar apenas uma única função a representar o universo de discurso, 

se deu pela facilidade de representar, entender e analisar visualmente o estado do grau de 

formalizado, ficando, assim, uma forma mais fácil ao participante sua leitura, avaliação e 

tomada de decisão para as devidas correções de melhorias, se comparada, por exemplo, à 

análise das funções triangulares e trapezoidais, essencialmente nas áreas das sobreposições 

existentes entre suas funções, deixando, na maioria dos casos, uma interpretação confusa dos 

dados, principalmente para aquelas pessoas que não têm um conhecimento prévio do modo de 

como interpretá-las.  

Deste modo, para que não dificulte a adoção do conceito da Lógica Fuzzy nas 

interpretações dos requisitos do PBQP-H/SiAC; isto é, para que o uso da Lógica Fuzzy não se 

torne, de certa forma, um obstáculo, adotaram-se tais funções exponenciais e raízes quadradas 

para facilitar seu uso e entendimento de análise e conclusão dos dados obtidos. 

Por exemplo, a Figura 2.8 representa a forma de uma das funções pré-estabelecidas, a 

quarta função ou F4, que será utilizada neste trabalho com o objetivo de representar melhor o 

item avaliado no que diz respeito ao esforço de atendê-lo. 

  
Figura 2.8 – Função de pertinência sem subconjuntos pré-estabelecidos por equações 

Fonte: O autor (2012) 



Capítulo 2                                                                                                                          Fundamentação teórica 

 51 

2.4.3.2 Operadores fuzzy 

Zadeh (1965) além de propor o chamado ‘grau de verdade’ e o conceito de conjuntos 

fuzzy, também propôs as operações fuzzy, baseadas nas operações clássicas. As operações 

entre conjuntos fuzzy básicos são as de complemento, intersecção (norma-t) e união (co-

norma-t ou norma-s). 

Entre os operadores básicos fuzzy, outros operadores fuzzy adicionais têm sido 

desenvolvidos pela literatura, tais como produto cartesiano, soma algébrica, soma limitada, 

diferença limitada, produto algébrico, etc. (ZIMMERMANN, 1991). A seguir serão abordadas 

algumas das operações entre conjuntos fuzzy. 

O complemento de um conjunto fuzzy é definido pela Equação 2.8, onde,   é o universo 

de discurso e   um conjunto de  ; ou seja,     , então o complemento de   em relação à   

é denominado   , e sendo este complemento um conjunto de todos os elementos de     que 

não são membros de   (Simões & Shaw, 2007). Desta forma, têm-se as representações do 

complemento através da Equação 2.7 e da Figura 2.9 abaixo. 

                                      (2.7) 

 

Figura 2.9 – Representação gráfica do complemento do conjunto fuzzy A 

Fonte: Adaptado de Simões & Shaw (2007) 

A intersecção de conjuntos fuzzy (min ou and) é dada pela Equação 2.9, onde seja   o 

universo de discurso e     e dois conjuntos            , a intersecção será a parte 

comum de ambos os conjuntos (Simões & Shaw, 2007). Sendo assim, têm-se as 

representações da intersecção através da Equação 2.8 e da Figura 2.10 a seguir. 

                                              (2.8) 
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Figura 2.10 – Representação gráfica da intersecção entre os conjuntos fuzzy A e B 

Fonte: Adaptado de Simões & Shaw (2007) 

Os operadores de intersecção fuzzy generalizada chamados de normas-t são operações 

binárias, onde                                         , podendo ser de intersecção, 

produto algébrico, produto logarítmico, produto limitado, produto drástico e produto inverso. 

A letra t pode ser interpretada pelo símbolo (*). Alguns de seus exemplos para           

são (Simões & Shaw, 2007). 

 Intersecção:                                (2.9) 

 Produto algébrico:                        (2.10) 

Entretanto algumas propriedades têm que ser satisfeitas, são elas (Simões & Shaw, 

2007): 

 Propriedade comutativa:                        (2.11) 

 Propriedade associativa:                               (2.12) 

 Condições monotônicas:                                        (2.13) 

 Condições de contorno:                             (2.14) 

A união de conjuntos fuzzy (max ou or) é dada pela Equação 2.16, onde seja   o 

universo de discurso e     e dois conjuntos           , a união será a parte unida de 

ambos os conjuntos (Simões & Shaw, 2007). Desta forma, têm-se as representações da união 

através da Equação 2.15 e da Figura 2.11 a seguir. 

                                            (2.15) 
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Figura 2.11 – Representação gráfica da união entre os conjuntos fuzzy A e B 

Fonte: Adaptado de Simões & Shaw (2007) 

Os operadores de união fuzzy generalizado chamados de co-normas-t ou norma-s são 

operações binárias                                         , podendo ser de união, 

soma algébrica, soma logarítmico, soma limitada, soma drástica e soma disjunta. A letra s 

pode ser interpretada pelo símbolo ( ). Alguns de seus exemplos para           são 

(Simões & Shaw, 2007). 

 União:                               (2.16) 

 Soma algébrica:                           (2.17) 

Entretanto algumas propriedades têm que ser satisfeitas, são elas (Simões & Shaw, 

2007): 

 Propriedade comutativa:                        (2.18) 

 Propriedade associativa:                               (2.19) 

 Condições monotônicas:                                        (2.20) 

 Condições de contorno:                             (2.21) 

Existem operadores que trabalham com as implicações lógicas, bastante utilizadas em 

sistemas difusos. Para este caso, as regras de inferência são utilizadas para saber as possíveis 

ações a serem realizadas provenientes das causas emergentes. 

Essa regra utiliza o conceito do SE – ENTÃO, onde partindo das causas (antecedentes, 

condições) possibilita as devidas tomadas de ações (consequências, efeitos). Este operador é, 

por assim dizer, o mais aplicado cotidianamente pelas pessoas de forma consciente ou 

inconscientemente. Conforme o exemplo típico a seguir.  

SE a temperatura é alta e umidade é baixa ENTÃO o consumo da água é alto. 
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Sendo assim, as regras de inferência assumem a seguinte forma genérica: 

SE variável1=A <conectivo> variável2=B <conectivo>...ENTÃO variável01<conectivo> 

variável02 <conectivo>... 

Existem outros operadores fuzzy que agregam ou combinam os conjuntos, eles são 

chamados de operadores de agregação de conjuntos fuzzy. 

Operadores deste tipo são utilizados para combinar dois ou mais conjuntos fuzzy a fim 

de se obter apenas um que seja representativo, ou no caso, agregar todos os valores de 

pertinência dos conjuntos em um único valor. 

Para este caso, onde há diversos conjuntos que precisam ser agregados, a operação de 

agregação de conjuntos fuzzy      , para Klir & Yuan (1995) é formalmente definida pela 

função: 

                     onde,             (2.22) 

Aplicado para conjuntos fuzzy              definido em  , a função   produz um 

conjunto fuzzy agregado de  , operando nos graus de pertinência desses conjuntos para cada 

   .  Assim, tem-se para cada      

                                                  (2.23) 

A partir de então, outros operadores de agregação têm sido desenvolvidos pela 

literatura, desde agregações básicas utilizando os min, max, médias aritmátrica, média 

armônica e as operações médias ponderadas       até as mais complexas, conforme 

Zimmernamm (1991), são as que permitem a compensação entre os valores de pertinência dos 

conjuntos agregados, tais como, ‘fuzzy and’, fuzzy or’, ‘compensatory and’, ‘convex 

combinations of min and max’, etc. A ser exemplificado, um entre estes citados, é 

‘compensatory and’ que será utilizado neste trabalho. 

Conforme Zimmernamm (1991, p.37), o operador compensatory and é definido como 

sendo: 

                    
 
                       

 
    

 
                (2.24) 

O operador ‘  ’ é a combinação do produto algébrico (modelando à lógica ‘and’) e a 

soma algébrica (modelando o ‘or’). Ele é pontual injetor (exceto para zero e um). O parâmetro 

indica em que lugar o operador atual está localizado entre a lógica ‘and’ e ‘or’. 

No trabalho da pesquisadora De Medeiros (2009), o operador compensatory and foi 

adotado para se propor um modelo para avaliar a motivação para a qualidade dos pesquisados. 



Capítulo 2                                                                                                                          Fundamentação teórica 

 55 

Em análise, o uso deste operador pareceu promissor e viável em se trabalhar com diversos 

graus de pertinência a fim de se obter um único valor que represente o conjunto de graus. 

Dentre os operadores apresentados acima, foram escolhidos dois que irão ser 

trabalhados, o operador de intersecção (min) para combinar os dois graus de pertinência dos 

conjuntos fuzzy documentado e implementado, e o operador compensatory and a ser 

trabalhado na agregação dos graus de pertinência dos conjuntos dos itens do requisito.  

A escolha deste operador, compensatory and, parte também que diferentemente dos 

demais, ele é de caráter produtório, ou seja, ele não mascara as possíveis distâncias entre os 

diversos graus e gera como resultados das agregações, apenas um valor de saída que 

representará mais fielmente a combinação entre os graus.  

Assim, ambos os operadores que serão utilizados neste trabalho possui um caráter de 

fácil entendimento e aplicação, sem prejudicar a presente realidade de atendimento do 

requisito, facilitando, desta forma, seu uso para pessoas que não tenham um grande 

conhecimento sobre a lógica fuzzy. 

2.5 Considerações sobre o capítulo  

Neste capítulo, a fundamentação teórica, foram abordados os assuntos pertinentes ao 

trabalho que são o conceito de Sistema de Gestão da Qualidade, a descrição do Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, a descrição e a importância do uso da 

Lógica Fuzzy e uma breve sondagem a respeito das Micro e Pequenas Empresas brasileiras, 

visando a proporcionar uma visão geral (subsídios) a respeito do que se trata o tema do 

estudo, e para possibilitar o delineamento do trabalho em si.  

Durante a exposição dos assuntos da fundamentação teórica, foram alcançadas as 

satisfações do primeiro e do segundo objetivos específicos, tendo como resultados o critério 

quantitativo para classificar o porte da empresa, e que o referencial normativo do PBQP-

H/SiAC considera que todos os requisitos são válidos para quaisquer tipo de construtora 

independentemente de seu porte, desde que estejam conformes aos requisitos solicitados. 

E por fim, dentre os operadores fuzzy existentes, foram adotados o and e o 

compensatory and para as agregações dos resultados, pois elas são de fácil interpretação e 

efetuação de seus cálculos. 

Segue-se o próximo capítulo, onde será abordada a construção do modelo. 
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3 MODELO PROPOSTO PARA A AUTOAVALIAÇÃO DAS MPES 

CONSTRUTORAS DE EDIFÍCIOS AOS REQUISITOS DO PBQP-

H/SIAC 

Neste capítulo será apresentado o modelo proposto deste trabalho, desde a elaboração 

do questionário (seu desenvolvimento, sua estrutura e a metodologia que o participante deve 

seguir no ato de expressar sua concordância nas variáveis linguísticas documentado e 

implementado em cada pergunta; a definição dos termos linguísticos utilizados na escala de 

cada variável linguística), passando pela transformação dos dados através das funções de 

pertinências pré-definidas, segundo o esforço em atingir a pergunta questionada até as 

operações que foram utilizadas na agregação dos dados. 

Após a explicação da modelagem de cada tema abordado neste capítulo, segue-se ao 

capítulo 4, onde serão expostos os dados da simulação de uma empresa, delineada na 

fundamentação teórica, na busca de um determinado nível do programa. 

3.1 Construção do questionário 

A construção do questionário partiu do ponto fundamental deste trabalho, saber o grau 

de formalizado (documentado e implementado) dos requisitos do PBQP-H/SiAC que a 

empresa possuía durante sua autoavaliação ao nível pretendido. 

Assim o questionário foi estruturado em uma única parte subdividida em dois itens, 

onde (Ver Apêndice): 

 O 1º item é a parte introdutória a respeito do nível, e o método de preenchimento 

para ser respondido na autoavaliação; 

 Enquanto que o 2º item refere-se ao atendimento dos requisitos do nível 

pretendido do programa, onde o participante era solicitado a expressar-se através 

de graus (zero a dez) a situação em que a empresa construtora se encontrava, 

naquele momento, no atendimento dos requisitos na questão da documentação e 

implementação.  

Em relação à metodologia empregada para ser respondida as perguntas dos 

requerimentos do nível, foi utilizada a estrutura da escala de onze pontos, variando entre 0 

(zero) e 10 (dez), em que apenas os extremos foram definidos seus conceitos linguísticos, 

adotando o 0 (zero) como ‘nada’, enquanto que o 10 (dez) como ‘totalmente’ documentado 
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e/ou implementado, e ficando a cargo do participante as denominações dos números restantes 

das escalas. 

A justificativa por utilizar uma escala extensa, se deu pela necessidade de tornar 

semelhante à metodologia de avaliação da educação brasileira, uma vez que se tornaria mais 

compreensivo ao avaliador, devido a suas experiências acadêmicas, determinar o valor de sua 

análise.  

Para a simulação, foram adotados os requisitos de um dos níveis do próprio programa, 

sendo realizadas pequenas adaptações para o melhor esclarecimento de um requisito ao 

respondente.  

Através de uma breve consulta literária quanto ao atendimento dos requisitos e de uma 

reunião entre o autor e uma pesquisadora sobre SGQ, notou-se que a satisfação de um 

requisito necessitava de duas dimensões, conceituadas no trabalho como variáveis, quanto a 

sua documentação e implementação. Sendo caracterizadas como registrado com 

comprovação; e conhecido e praticado pelas pessoas envolvidas, respectivamente. 

Sabendo que ambas as variáveis, documentado e implementado, caminham juntos no 

desenvolvimento e evolução do SGQ da empresa frente ao atendimento dos requisitos, houve 

a necessidade de juntá-las em apenas um único termo a fim de representá-las.  

Deste modo, foram definidas três variáveis linguísticas; formalizado, documentado e 

implementado, sendo as duas últimas a formar a primeira. 

Com relação à questão da relevância entre as duas variáveis secundárias, documentado e 

implementado, foi definida que, a documentação era mais importante do que a implementação 

uma vez que era necessário primeiro estabelecer os princípios do SGQ da empresa com os 

requisitos do programa para depois serem conhecidos e implementados. 

No que diz respeito à forma de se avaliar os itens de cada requisito do nível pretendido, 

foram criadas, neste trabalho, as chamadas Funções de pertinência de esforço, tendo por 

objetivo em aproximar, mais realisticamente, a dificuldade de se atender determinado item 

que esteja sendo avaliado. 

Isso porque, como mencionado, o programa está estruturado em níveis de qualificação, 

onde dependendo do nível, podem existir acréscimos de solicitações em alguns dos itens do 

requisito, deixando seu atendimento mais difícil, ocasionando, assim, um maior esforço a ser 

executado para se obter seu atendimento.  
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Além disso, a intensidade do esforço aplicado em atender um determinado item durante 

sua fase inicial de aplicação é bem maior se comparado, por exemplo, em atender o mesmo 

item durante sua fase de conclusão. 

Sendo assim, na etapa a seguir, serão apresentadas as funções de pertinência, 

caracterizadas como funções de esforço que serão utilizadas para obter, durante a 

autoavaliação do SGQ, os graus de documentado e implementado dos itens dos requisitos do 

nível avaliado. 

3.2 Funções de pertinência de esforço 

As Funções de pertinência de esforço foram criadas neste trabalho, para representar o 

esforço ou a dificuldade de se concluir o item solicitado, totalizando-as em sete funções. 

As sete funções apresentam um processo gradual de dificuldade, onde a mais baixa 

função, (F1), será aplicada quando o esforço em executar e concluir tal item esteja em um 

caráter ameno, enquanto que a função mais alta, (F7), será aplicada quando for notado que o 

esforço em atender o item do requisito apresentar mais dificuldades por estar, por exemplo, 

acréscimos de solicitações. 

Em relação às pertinências das funções de esforço, elas foram produzidas através do 

autor deste trabalho junto com uma especialista no assunto de avaliação da qualidade do SGQ, 

onde se buscou diferenciá-las com curvas, pois representariam melhor o desenvolvimento de 

aplicação do item durante o tempo e com os objetivos deste trabalho. 

Quanto à escolha da função de pertinência de esforço a representar o item avaliado, sua 

escolha dependerá apenas da opinião do participante ao analisar o item questionado com as 

definições de aplicação da função pré-determinadas. 

Assim, para a escolha da função que representará aquele item em sua avaliação, a saber, 

seu grau de pertinência da resposta da avaliação no quanto está documentado e/ou 

implementado, caberá da análise individual de decisão do participante devido, por exemplo, 

às suas experiências vindouras de outras empresas, seu conhecimento, etc. 

As Funções de pertinência de esforço foram estruturadas em três níveis e quatro 

intensidades, conforme abaixo. 

 Quanto aos níveis, as funções estão sujeitas aos esforços no início, durante o 

processo intermediário e no final em se concluí-la, ou seja, delineando os 

estágios do desenvolvimento do item; 
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 Enquanto as intensidades, as funções estão sujeitas nas formas, Pouco, 

Moderado, Considerado e Muito a fim de se delinear a força do esforço, onde o 

primeiro é caracterizado como a menor e o último como a maior intensidade, 

respectivamente. 

Desta forma, as pré-definições para auxiliar o participante a ‘qual função utilizar no 

item’, a seguir, foram expostos os conceitos adotados neste trabalho sobre cada uma delas, 

bem como com suas formas de efetuação e suas representações gráficas.  

As equações das funções de pertinência de esforço são apresentadas a seguir: 

 A primeira Função de pertinência de esforço (F1) é dada pela equação 3.1. Ela 

será utilizada quando à documentação e implementação do item avaliado do 

requisito necessitar de pouco esforço para ser concluído, desde seu inicio ao fim. 

           
        

  
                          

                                  

      (3.1) 

 

Figura 3.1 – Representação gráfica da F1 

Fonte: O autor (2012) 

 A segunda Função de pertinência de esforço (F2) é dada pela equação 3.2. Ela 

será utilizada quando a documentação e implementação do item avaliado do 

requisito necessitar de um esforço moderado para ser concluído, desde seu inicio 

ao fim. 

          
                                  
                                                               

    (3.2) 
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Figura 3.2 – Representação gráfica da F2 

Fonte: O autor (2012) 

 A terceira Função de pertinência de esforço (F3) é dada pela equação (3.3). Ela 

será utilizada quando a documentação e implementação do item avaliado 

apresentar em seu estágio inicial um esforço considerado, no intermediário 

pouco esforço e no final um esforço considerado. 

           
           

 
 
 
 
   

  
                  

                                         

     (3.3) 

 

Figura 3.3 – Representação gráfica da F3 

Fonte: O autor (2012) 
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 A quarta Função de pertinência de esforço (F4) é dada pela equação 3.4. Ela será 

utilizada quando a documentação e implementação do item avaliado apresentar 

em seu estágio inicial um esforço considerado, no intermediário um esforço 

moderado e no final pouco esforço. 

             
 
        

  
 
                        

                                         

     (3.4) 

 

Figura 3.4 – Representação gráfica da F4 

Fonte: O autor (2012) 

 A quinta Função de pertinência de esforço (F5) é dada pela equação 3.5. Ela será 

utilizada quando a documentação e implementação do item avaliado apresentar 

em seu estágio inicial um esforço considerado, no intermediário um esforço 

considerado e no final um esforço considerado. 

            
        

  
                        

                                   

     (3.5) 
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Figura 3.5 – Representação gráfica da F5 

Fonte: O autor (2012) 

 A sexta Função de pertinência de esforço (F6) é dada pela equação 3.6. Ela será 

utilizada quando a documentação e implementação do item avaliado apresentar 

em seu estágio inicial muito esforço, no intermediário um esforço considerado e 

no final um esforço moderado. 

          

 
 
 

 
 
 

      

    
  

     
   

 
 

                        

                                               

     (3.6) 

 

Figura 3.6 – Representação gráfica da F6 

Fonte: O autor (2012) 
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 A sétima Função de pertinência de esforço (F7) é dada pela equação 3.7. Ela 

será utilizada quando a documentação e implementação do item avaliado 

apresentar em seu estágio inicial ao final ser caracterizado como muito esforço. 

            
 

    
   

     

 
                           

                                                      

    (3.7) 

 

Figura 3.7 – Representação gráfica da F7 

Fonte: O autor (2012) 

Após a definição de cada função de pertinência de esforço representar uma determinada 

questão de um item do requisito do nível a ser avaliado, segue-se para sua avaliação 

propriamente dita, onde através de um valor “X” irá expressar a sua concordância do 

documentado e implementado que o SGQ da empresa construtora está atendendo aquele item. 

Em seguida, passa-se para a escolha dos cálculos que agregarão os vários conjuntos de 

respostas de modo que apenas um represente este montante. 

Sendo assim, no item do capítulo a seguir, serão apresentados os operadores fuzzy de 

agregação que terão como função determinar o modo de agregar e/ou combinar os conjuntos 

de respostas dadas na avaliação de modo que apenas um dado represente as repostas dos itens 

avaliados do requisito. 
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3.3  Operações fuzzy de agregação 

Nesta etapa serão apresentados os operadores fuzzy que foram utilizados para efetuar a 

agregação dos dados obtidos na autoavaliação do SGQ para obter o grau de formalizado no 

programa através de um único valor do requisito a ser estudado posteriormente. 

Embora existam diversos operadores de agregação fuzzy desenvolvidos desde sua 

introdução nas ciências, não existem métodos formais para a escolha destes conectivos 

(FELIX, 1994), ficando sua escolha a cargo da opinião do especialista que melhor se ajusta na 

semântica do seu trabalho ou de sua pesquisa. 

Deste modo, entre os operadores apresentados no item 2.4.3.2., os operadores 

escolhidos a serem trabalhados na agregação dos dados foram o (2.8) nas agregações entre os 

graus de pertinência         documentado e implementado e o (2.24) nas agregações dos entre 

os itens do requisito. 

A seleção dos operadores a serem utilizados no trabalho partiu após a não obtenção 

satisfatória de outros operadores de agregação fuzzy, tais como, o triangular e o trapezoidal, já 

que apresentavam desequilíbrio no peso dos dados nos métodos de aglomerar os conjuntos de 

graus, ou seja, mascarando a diferença entre a intensidade dos dados, uma vez que utilizavam 

os métodos das médias. 

Sendo assim, para aproximar do real valor sem camuflar as diferenças entre os dados 

cedidos, seguiu-se para a utilização de outros operadores de agregação fuzzy. 

Assim, em vista daqueles que teriam uma melhor proximidade do valor do grau de 

formalidade do SGQ da empresa construtora aos requisitos do programa, isto é, aqueles que 

poderiam retratar com melhor exatidão o estado de formalizado da empresa, o emprego dos 

dois operados de agregação fuzzy , and e compensatory and, se tornaram satisfatórios de 

sempre empregados neste trabalho após uma simulação entre dados aleatórios com os dois 

tipos de operadores. 

Entretanto, ambos os operadores, and e compensatory and, sofreram transformações 

para se adaptarem ao estudo deste trabalho, conforme descritos a seguir. 

 O operador de agregação fuzzy de intersecção (and ou min) será utilizado para 

agregar os graus de pertinência do documentado e implementado provenientes 

das Funções de pertinência de esforço. Sua transformação para o ambiente de 

estudo é descrita abaixo na equação 3.8. 

                                                               (3.8) 
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Este operador é considerado de fácil compreensão e de efetuação nos seus cálculos, isso 

porque terá como resultado da sua intersecção a menor pertinência dos conjuntos em questão. 

 O operador de agregação fuzzy compensatory and será utilizado para agregar as 

saídas das agregações de intersecções dos itens dos requisitos para se obter o 

grau de formalizado do requisito. Sua transformação para o ambiente de estudo é 

descrita abaixo na equação 3.9. 

                   
 
                       

 
    

 
 

              
             

    
    

     
                  

     
    

 

  (3.9) 

O gama     a ser utilizado neste trabalho foi obtido através de uma simulação com sete 

dados aleatórios entre os graus de pertinência 0,600 a 0,900 tendo como resultado o valor que 

seria mais próximo da média aritmética, sendo esta média o ponto de referência para a análise 

dos gamas entre 0,10 a 0,90. 

Desta forma, os resultados indicaram que ao se adotar o       , apresentava um 

resultado que mais se aproximava da realidade do resultado; foi, então, estabelecido, este 

valor, como o gama para este trabalho. 

A execução deste operador, o de agregação fuzzy compensatory and, se desenrola no 

produtório       entre os graus de pertinências dos itens do requisito providos da intersecção 

entre documentado e implementado. Por este motivo, sua execução também é fácil de realizar, 

contribuindo, deste modo, para as pessoas que não tenham tanta afinidade com cálculos 

matemáticos avançados e com tanto conhecimento sobre o ambiente nebuloso. 

Após as operações através dos operadores de agregação fuzzy, passa-se para a etapa de 

análise destes resultados. 

Com base de tais resultados, o decisor, ou no caso a direção da empresa construtora, terá 

subsídios confiáveis do estado do andamento de formalizado do seu SGQ aos requisitos do 

nível pretendido do programa para tomar as ações necessárias de melhorias a tempo antes de 

auditoria externa de certificação. 

Para esboçar melhor o desenvolvimento do modelo proposto, a seguir, será apresentada 

a construção do mesmo, expondo sua sequência das atividades. 



Capítulo 3 Modelo proposto para a autoavaliação das MPEs 

construtoras de edifícios aos requisitos do PBQP-H/SiAC 

 66 

3.4 Construção do modelo 

A seguir, é apresentado o modelo proposto neste trabalho para a autoavaliação do SGQ 

da empresa construtora de edifícios aos requisitos do nível pretendido do PBQP-H/SiAC. 

Assim, na Figura 3.8, abaixo, estão descriminadas as cinco fases que compõe o modelo 

bem como as ações principais de cada uma delas. 

Em sequência, será apresentada a descrição de cada execução destas fases. 

 

Figura 3.8 – Estrutura do modelo proposto para a autoavaliação no PBQP-H/SiAC 

Fonte: O autor (2012) 
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3.4.1 1ª Fase 

Nesta fase inicial, a empresa construtora de edifícios deve realizar uma análise interna 

na busca pelo nível de comprometimento de seus colaboradores de todos os setores, desde o 

produtivo até o administrativo, ao surgir a intenção de se engajar-se no PBQP-H/SiAC. 

Após esta análise de comprometimento, passa-se a analisar qual nível pretende alcançar, 

tendo como apoio de análise seus recursos financeiros, devido à implementação e manutenção 

do SGQ, e de suas características administrativas, por causa da gestão da direção em possuir 

as especificações necessárias para o atendimento do programa e a quantidade de trabalhadores 

para se classificar-se como MPE. 

Em seguida, inicia-se a segunda fase do modelo, que é a realização da autoavaliação. 

3.4.2 2ª Fase 

Nesta segunda fase, a empresa deve aplicar o questionário desenvolvido, onde em cada 

item avaliado do requisito do nível, o gestor responderá através da marcação de um ‘X’ em 

uma escala que varia entre o ‘0’ e ‘10’, representados, respectivamente, pelo ‘nada’ e 

‘totalmente’, duas variáveis de análise que são o documentado e o implementado. 

Para que este estudo esteja o mais próximo da realidade, é essencial que o participante 

que irá responder as questões dos itens, seja a pessoa da empresa que esteja mais preparada 

sobre as atividades produtivas e administrativas para analisar, no ato de responder as questões, 

as relevâncias dos itens. 

Após a definição do respondente e da aplicação do questionário, em seguida, passa-se 

para a realização das operações para ser obtido o único valor representativo do atendimento 

do requisito, isto é, o seu grau de formalizado. 

As Funções de pertinência de esforço foram criadas para auxiliar na dificuldade de 

atender determinado item. A escolha de determinada função que irá representar cada 

documentado e/ou implementado do item, se dá pela análise de cada conceito pré-definida de 

cada função (Ver item 3.2), onde o participante irá escolher aquele que o considere mais 

representativo, em sua análise, a expor a realidade da empresa em atender determinada 

variável do item analisado. 

As operações para alcançar apenas um valor que venha a representar o requisito do 

nível, devem ser analisadas e escolhidas ajustando-se com o perfil organizacional. É sugerido 

o uso dos operadores de agregação fuzzy uma vez que os mesmos trabalham com os aspectos 
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imprecisos e vagos da comunicação humana, possibilitando, assim, dados mais próximos da 

realidade. 

Assim, são duas operações a serem realizadas. A primeira para aglomerar os resultados 

do documentado e implementado de cada item do requisito, e a segunda para agregar os 

resultados gerados da primeira operação, isto é, de cada item do requisito, em apenas um 

único valor que venha representá-lo. 

Com posse dos dados dos requisitos do nível, passa-se para a terceira fase, análise dos 

dados. 

3.4.3 3ª Fase 

Nesta terceira fase é onde acontece a análise e interpretação dos valores dos requisitos 

do nível pretendido no que diz respeito ao seu grau de atendimento. 

Após uma breve visualização de cada grau de formalizado dos requisitos, suas 

interpretações se fazem necessários para medir os esforços no atendimento dos requisitos que 

apresentaram baixos índices de atendimento. 

Desta forma, a interpretação dos resultados dos graus de formalizado, neste trabalho, 

segue conforme a descriminação abaixo: 

 Serão considerados insatisfatórios os graus de formalizado que estiverem entre 

0,000 e 0,799, tendo como urgência primordial em atendê-los, isto é, a empresa 

terá que tomar ações imediatas para conquistar suas satisfações; 

 Serão considerados satisfatórios parcialmente os graus de formalizado entre 

0,800 e 0,950, tendo apenas alguns ajustes e/ou melhoramentos para atingir a 

plenitude das solicitações dos requisitos; 

 E por fim, serão considerados satisfatórios os graus de formalizados que 

apresentarem entre 0,951 e 1,000. 

Com posse das interpretações, a empresa segue para a priorização dos requisitos que 

apresentaram os graus considerados insatisfatórios e parcialmente satisfatórios ordenando-os 

do mais baixo grau até o mais alto deles. São analisados também na etapa de priorização, os 

requisitos que são considerados essenciais e importantes pelos consultores e/ou auditores que 

trabalham com o programa.  

Deste modo, a empresa deve ordenar a priorização de todos os requisitos analisando 

ambos os aspectos, os resultados obtidos pelos cálculos e a importância cedida pelos 

consultores e/ou auditores do programa.  
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Após a etapa de priorização, segue-se para a etapa de planejamento de ações de 

melhorias para estes requisitos que necessitam serem atendidos, isto é, elaborar um plano de 

ação atingindo o objetivo que é ter a satisfação dos requisitos. 

3.4.4 4ª Fase 

Esta quarta fase, a empresa construtora irá elaborar um plano de ação para buscar o 

atendimento dos requisitos que apresentaram baixos índices de satisfação, caso haja 

necessidade. 

A forma de realizar este planejamento dependerá do perfil organizacional da empresa, 

podendo escolher a estrutura que venha facilitar seu emprego tendo com o objetivo as 

melhorias que venham aumentar a taxa de atendimento dos requisitos. 

A exemplificar, um plano de ação simples pode ser estruturado das seguintes formas, 

tais como, um fluxograma, um ciclo, uma tabela, entre outros. O mais conceitual é a aplicação 

da metodologia 5W+2H (What, Who, When, Where, Why, How, How much). 

Em seguida, executa-se o plano elaborado com as tarefas ordenadas e sincronizadas 

para atingir este objetivo geral em comum, que é a obtenção do nível pretendido. 

Posteriormente, reavalia-se com os resultados gerados pelo plano de ação. 

3.4.5 5ª Fase 

Nesta última fase, a empresa deve examinar com atenção os resultados obtidos pelo 

plano de ação. 

Para tanto, após as aplicações das melhorias necessárias, a empresa reavalia-se através 

da execução de outro ciclo de avaliação, seguindo novamente a segunda fase até posteriores 

análises dos dados.  

O número de vezes da execução do ciclo irá depender da necessidade de que os 

requisitos estejam completamente satisfatórios, isto é, caso não tenha alcançado a satisfação 

dos requisitos do nível, deve-se retornar todo o procedimento, a partir da 2ª fase, até alcançar 

sua plena satisfação.  

Se porventura tenha alcançado a satisfação, a empresa estará mais confiante da possível 

certificação e pode avaliar-se aos requisitos do próximo nível, buscando, assim, a evolução do 

seu SGQ. 
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3.5  Considerações deste capítulo 

Neste capítulo foi apresentado o modelo proposto desta dissertação. Desde a elaboração 

do questionário até as fases de execução do modelo pela empresa.  

O questionário foi construído baseado no ponto fundamental deste trabalho, saber o 

grau de formalizado (documentado e implementado) dos requisitos do PBQP-H/SiAC que a 

empresa possuía durante sua autoavaliação ao nível pretendido, sendo nele, atribuídas escalas 

variando entre o 0 (zero) e 10 (dez), sendo o zero tendo um significado como ‘nada’, 

enquanto o dez significando como ‘totalmente’ documentado e/ou implementado. 

Assim também foram criadas as sete Funções de pertinência de esforço para avaliar o 

item quando o mesmo apresentar aumento de esforço para ser concluído. Estando elas, em um 

processo gradual quanto à dificuldade (F1F2F3F4F5F6F7), sendo a F1 

caracterizada como pouco esforço e a F7 caracterizada como muito esforço, onde todas elas 

estão caracterizadas em três níveis (inicial, intermediário e final) e a quatro intensidades 

(pouco, moderado, considerado e muito). 

A escolha da função a representar um item do requisito fica a mercê do profissional que 

irá trabalhar com esta metodologia, onde na sua avaliação, determinará a melhor função que 

represente o seu esforço em atendê-la seguindo as pré-definições estabelecidas de cada 

função. 

Em seguida, foram apresentados os dois operadores de agregação fuzzy que irão agrega 

os valores dos graus de pertinência, o primeiro operador que será o and,          , agregará 

os valores do documentado e implementado de cada item do requisito provenientes das 

funções de pertinência de esforço, e o segundo operador que será o compensatory and, 

              
, realizará a agregação dos valores resultantes do primeiro operador a fim de 

combinar os diversos graus dos itens do requisito em um único valor representativo do grau 

de formalizado do requisito. 

E por fim, foi exibido o modelo proposto deste trabalho, descrevendo as suas cinco 

fases de realização. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Para testar aplicabilidade do modelo, uma empresa construtora foi simulada obedecendo 

às seguintes hipóteses, baseadas na fundamentação teórica. 

Nome: Construtora KYW Ltda.; 

Fundada em: 02/02/07; 

Pessoal ocupado: 56 (cinquenta e seis) funcionários; 

Porte: Pequena empresa; 

Atividade: Construção de edifícios; 

Mercado consumidor: Classe baixa e média; 

Nível atual da certificação no PBQP/H-SiAC: Nível D, na especialidade técnica de 

execução de obras do subsetor de obras de edificações ligada ao escopo de execução de obras 

de edificações. 

Após esta ligeira descrição da empresa para fins de estudo, a simulação seguiu dois 

ciclos. No primeiro, serão apresentados os desenvolvimentos do formalizado (documentado e 

implementado) do nível pretendido durante os primeiros meses; enquanto no segundo, faz-se 

uma relação aos últimos meses de atendimento dos requisitos após a aplicação do plano de 

ação e a sua reavaliação. 

Partindo do pressuposto que a construtora obteve o atendimento de todos os itens 

solicitados dos requisitos do nível D uma vez que ela se autodeclara conforme os requisitos no 

ato da solicitação de adesão ao programa, e sendo a empresa motivada e comprometida a 

permanecer e a buscar o próximo nível do programa, o nível C, na melhoria de seu SGQ, 

segue-se a autoavaliação dos requisitos deste nível para serem obtidos os estados dos graus de 

formalizado. 

Assim, o questionário elaborado (Ver Apêndice), as funções de esforço pré-definidas 

(F1 a F7) e os operadores de agregação fuzzy escolhidos (Ver Capitulo 3) foram utilizados 

para avaliar estes graus de atendimento que a empresa se encontrava naquele momento. 

Para a realização deste estudo, as respostas dadas da simulação partiram do autor deste 

trabalho, uma vez que através de sua análise de decisão foram definidas as respostas da 

autoavaliação e bem como a escolha das funções que iriam representar cada item do nível C 

do programa avaliado, o que era solicitado pelo item com os conceitos pré-definidos de 

esforço em atendê-los das funções. 
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Entretanto, antes de iniciarmos a análise dos dados, se faz necessário a familiarização da 

estrutura das tabelas criadas, sendo estas criadas com o objetivo de sumarizar os dados e 

facilitar o seu entendimento. Deste modo, segue sua descriminação abaixo: 

 O resultado da aplicação do questionário está apresentado resumidamente na 

coluna “Respostas do questionário – Documentado e Implementado”; 

 As funções escolhidas para determinar o grau de pertinência das perguntas ou 

itens de cada requisito estão contidas na coluna “Funções de esforço escolhidas”; 

 A efetuação entre os valores da autoavaliação e as Funções de pertinência de 

esforço para representar os itens do requisito avaliado do Documentado e 

Implementado estão descritas na coluna “Respostas das funções”; 

 As operações de agregação fuzzy entre os graus de pertinência do documentado e 

implementado de cada item dos requisitos, com o objetivo de se determinar um 

valor único que represente ambos, estão descritos na coluna “Agregação dos 

graus de pertinência do Doc. e Imp. das funções”; 

  As operações de agregação fuzzy entre os graus de pertinência de todos os itens 

de cada requisito, provenientes das operações de agregação da tarefa anterior, 

com o objetivo de apresentar o grau de formalizado de cada requisito, conforme 

apresentado na coluna “Agregação entre as pertinências das perguntas do 

requisito”, conforme apresentado na Tabela 4.1 abaixo. 

Tabela 4.1 – Estrutura da tabela para sintetizar os dados 
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Fonte: O autor (2012) 
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4.1 Simulação: Graus de formalizado dos requisitos do nível C durante o 1º 

Ciclo 

Após as análises de comprometimento dos colaboradores, dos recursos disponíveis e a 

definição do nível que pretende alcançar, segue-se a fase de aplicação do questionário e a 

realização das operações, dando assim, o início da autoavaliação. 

Tabela 4.2 – Resultado dos cálculos referente ao requisito 4.1 do nível C – 1º Ciclo 
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4.1 

4.1-i) 8 8 F2 0,854 0,854 0,854 

0,928 

4.1-ii) 10 9 F3 1,000 0,964 0,964 

4.1-iii) 9 8 F3 0,964 0,921 0,921 

4.1-iv) 9 8 F3 0,964 0,921 0,921 

4.1-v) 9 9 F4 0,951 0,951 0,951 

4.1-vi) 10 10 F4 1,000 1,000 1,000 

4.1-vii) 9 8 F3 0,964 0,921 0,921 

4.1-viii) 10 10 F2 1,000 1,000 1,000 

4.1-ix) 10 10 F2 1,000 1,000 1,000 

4.1-x) 10 10 F3 1,000 1,000 1,000 

Fonte: O Autor (2012) 

Em análise ao requisito 4.1 do nível C, descriminado na Tabela 4.2 acima, a empresa 

obteve como resultado do grau de formalizado 0,928, alcançando, assim, um estado de 

satisfação parcial do requisito. 
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Tabela 4.3 – Resultado dos cálculos referente ao requisito 4.2 do nível C – 1º Ciclo 
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4.2 

4.2.1-i) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

0,433 

4.2.1-ii) 6 5 F3 0,792 0,500 0,500 

4.2.1-iii) 9 9 F3 0,964 0,964 0,964 

4.2.1-iv) 8 8 F1 0.895 0,895 0,895 

4.2.1-v) 5 5 F2 0,585 0,585 0,585 

4.2.2-i) 10 9 F2 1,000 0,930 0,930 

4.2.2-ii) 10 8 F2 1,000 0,854 0,854 

4.2.2-iii) 10 9 F3 1,000 0,964 0,964 

4.2.2-iv) 9 7 F3 0,964 0,868 0,868 

4.2.3-i) 10 10 F4 1,000 1,000 1,000 

4.2.3-ii) 8 7 F5 0,640 0,490 0,490 

4.2.3-iii) 9 9 F2 0,930 0,930 0,930 

4.2.3-iv) 9 8 F1 0,949 0,895 0,895 

4.2.3-v) 9 8 F1 0,949 0,895 0,895 

4.2.3-vi) 9 8 F1 0,949 0,895 0,895 

4.2.3-vii) 7 7 F3 0,868 0,868 0,868 

4.2.4-i) 9 9 F2 0,930 0,930 0,930 

4.2.4-ii) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

4.2.4-iii) 5 3 F4 0,286 0,086 0,086 

Fonte: O Autor (2012) 

Conforme observado na Tabela 4.3, a empresa obteve como resultado do grau de 

formalizado, do requisito 4.2, de 0,433, sendo classificado como insatisfatório. Nota-se, que o 

item 4.2.4-iii) obteve o mais baixo grau de atendimento, ocasionando, assim, a brusca redução 

dos atendimentos, comparado-se aos demais graus dos itens. 
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Tabela 4.4 – Resultado dos cálculos referente aos requisitos do 5.1 ao 5.6 do nível C – 1º Ciclo 
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5.1 

5.1-i) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

0,886 5.1-ii) 10 10 F3 1,000 1,000 1,000 

5.1-iii) 8 6 F4 0,818 0,449 0,449 

5.2 5.2-i) 7 6 F4 0,637 0,449 0,449 0,449 

5.3 

5.3-i) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

0,971 

5.3-ii) 10 10 F3 1,000 1,000 1,000 

5.3-iii) 10 10 F4 1,000 1,000 1,000 

5.3-iv) 9 9 F4 0,951 0,951 0,951 

5.3-v) 8 7 F3 0,921 0,868 0,868 

5.4 

5.4.1-i) 3 2 F3 0,131 0,078 0,078 

0,261 
5.4.1-ii) 2 2 F5 0,040 0,040 0,040 

5.4.2-i) 6 5 F4 0,449 0,286 0,286 

5.4.2-ii) 9 8 F5 0,810 0,640 0,640 

5.5 

5.5.1-i) 10 10 F3 1,000 1,000 1,000 

0,901 5.5.2-i) 10 10 F2 1,000 1,000 1,000 

5.5.2-ii) 7 5 F3 0,868 0,500 0,500 

5.6 

5.6.1-i) 3 3 F4 0,086 0,086 0,086 

0,041 

5.6.1-ii) 7 6 F3 0,868 0,792 0,792 

5.6.1-iii) 5 5 F4 0,286 0,286 0,286 

5.6.2-i) 4 4 F4 0,165 0,165 0,165 

5.6.2-ii) 4 4 F4 0,165 0,165 0,165 

5.6.2-iii) 3 3 F4 0,086 0,086 0,086 

5.6.2-iv) 3 3 F4 0,086 0,086 0,086 

5.6.2-v) 3 3 F4 0,086 0,086 0,086 

5.6.3-i) 2 2 F3 0,078 0,078 0,078 

5.6.3-ii) 2 1 F3 0,078 0,035 0,035 

Fonte: O Autor (2012) 

Entre os requisitos apresentados acima, na Tabela 4.4, o único que alcançou a satisfação 

foi o requisito 5.3, enquanto que os demais apresentaram a satisfação parcial (requisitos 5.1 e 

5.5) e insatisfação ( 5.2, 5.4 e 5.6), sendo o mais agravante o 5.6 com 0,041 de grau de 

formalizado. 
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Tabela 4.5 – Resultado dos cálculos referente aos requisitos do 6.1 ao 7.4 do nível C – 1º Ciclo 
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6.1 6.1-i) 9 9 F6 0,959 0,959 0,959 0,959 

6.2 

6.2.1-i) 8 6 F2 0,854 0,681 0,681 

0,395 

6.2.2-i) 8 8 F3 0,921 0,921 0,921 

6.2.2-ii) 5 4 F4 0,286 0,165 0,165 

6.2.2-iii) 3 3 F5 0,090 0,090 0,090 

6.2.2-iv) 6 6 F4 0,449 0,449 0,449 

6.2.2-v) 8 7 F6 0,818 0,507 0,507 

7.1 

7.1.1-i) 9 9 F4 0,951 0,951 0,951 

0,144 

7.1.1-ii) 4 3 F5 0,160 0,090 0,090 

7.1.1-iii) 4 3 F3 0,207 0,131 0,131 

7.1.1-iv) 5 5 F6 0,055 0,055 0,055 

7.1.1-v) 5 5 F6 0,055 0,055 0,055 

7.1.1-vi) 4 3 F5 0,160 0,090 0,090 

7.2 

7.2.1-i) 9 8 F4 0,951 0,818 0,818 

0,898 7.2.1-ii) 8 8 F5 0,640 0,640 0,640 

7.2.1-iii) 10 9 F4 1,000 0,951 0,951 

7.4 

7.4.1-i) 4 3 F7 0,072 0,031 0,031 

0,015 

7.4.1.1-i) 4 4 F6 0,013 0,013 0,013 

7.4.1.1-ii) 2 2 F4 0,040 0,040 0,040 

7.4.2.1-i) 3 3 F4 0,086 0,086 0,086 

7.4.2.2-i) 2 2 F4 0,040 0,040 0,040 

7.4.3-i) 3 3 F5 0,090 0,090 0,090 

7.4.3-ii) 3 3 F5 0,090 0,090 0,090 

Fonte: O Autor (2012) 

Visualizando a Tabela 4.5, percebe-se que apenas o requisito 6.1 atingiu a satisfação, 

seguidos pela satisfação parcial do requisito 7.2 e pelas insatisfações dos requisitos 6.2, 7.1 e 

7.4. 



Capítulo 4                                                                                                                                            Estudo de caso 

 77 

Tabela 4.6 – Resultado dos cálculos referente aos requisitos do 7.5 ao 8.1 do nível C – 1º Ciclo 
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7.5 

7.5.1-i) 3 3 F4 0,086 0,086 0,086 

0,0004 

7.5.1-ii) 5 5 F4 0,286 0,286 0,286 

7.5.1-iii) 5 4 F5 0,250 0,160 0,160 

7.5.1-iv) 4 4 F6 0,013 0,013 0,013 

7.5.1-v) 4 4 F6 0,013 0,013 0,013 

7.5.1-vi) 4 3 F5 0,160 0,090 0,090 

7.5.1-vii) 3 3 F7 0,031 0,031 0,031 

7.5.1.1-i) 3 3 F4 0,086 0,086 0,086 

7.5.1.1-ii) 3 2 F7 0,031 0,009 0,009 

7.5.1.1-iii) 9 9 F6 0,959 0,959 0,959 

7.5.3.1-i) 3 3 F5 0,090 0,090 0,090 

7.5.3.1-ii) 3 3 F4 0,086 0,086 0,086 

7.5.3.1-iii) 3 2 F4 0,086 0,040 0,040 

7.5.3.1-iv) 4 3 F4 0,165 0,086 0,086 

7.5.3.1-v) 4 3 F5 0,160 0,090 0,090 

7.5.5-i) 4 4 F6 0,013 0,013 0,013 

7.5.5-ii) 4 4 F6 0,013 0,013 0,013 

7.5.5-iii) 3 2 F5 0,090 0,040 0,040 

7.6 
7.6-i) 9 8 F5 0,810 0,640 0,640 

0,335 
7.6-ii) 5 4 F6 0,055 0,013 0,013 

8.1 

8.1-i) 4 4 F4 0,165 0,165 0,165 

0,266 8.1-ii) 5 5 F4 0,286 0,286 0,286 

8.1-iii) 5 4 F5 0,250 0,160 0,160 

Fonte: O Autor (2012) 

Observando a Tabela 4.6, o requisito 7.5 é o que merece mais destaque, uma vez que 

apresentou entre todos os requisitos do nível o pior grau de atendimento. Já os demais não 

ficam para trás, apresentando também insatisfação no grau de formalizado. 
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Tabela 4.7 – Resultado dos cálculos referente aos requisitos do 8.2 e 8.3 do nível C – 1º Ciclo 
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8.2 

8.2.1-i 3 3 F4 0,086 0,086 0,086 

0,015 

8.2.1-ii) 2 2 F5 0,040 0,040 0,040 

8.2.2-i) 5 5 F3 0,500 0,500 0,500 

8.2.2-ii) 5 5 F4 0,286 0,286 0,286 

8.2.2-iii) 8 7 F4 0,818 0,637 0,637 

8.2.2-iv) 8 7 F6 0,818 0,507 0,507 

8.2.2-v) 9 9 F3 0,964 0,964 0,964 

8.2.2-vi) 5 5 F3 0,500 0,500 0,500 

8.2.2-vii) 4 4 F6 0,013 0,013 0,013 

8.2.2-viii) 4 4 F5 0,160 0,160 0,160 

8.2.2-ix) 5 4 F4 0,286 0,165 0,165 

8.2.4-i) 5 4 F7 0,137 0,072 0,072 

8.2.4-ii) 4 3 F6 0,013 0,003 0,003 

8.2.4-iii) 4 4 F5 0,160 0,160 0,160 

8.3 

8.3-i) 4 3 F5 0,160 0,090 0,090 

0,057 

8.3-ii) 5 5 F6 0,055 0,055 0,055 

8.3-iii) 5 5 F5 0,250 0,250 0,250 

8.3-iv) 4 4 F5 0,160 0,160 0,160 

8.3-v) 4 4 F5 0,160 0,160 0,160 

8.3-vi) 3 3 F4 0,086 0,086 0,086 

8.3-vii) 3 3 F3 0,131 0,131 0,131 

8.3-viii) 3 3 F3 0,131 0,131 0,131 

Fonte: O Autor (2012) 

Como podem ser vistos, os dois requisitos expostos na Tabela 4.7 não apresentam um 

bom desenvolvimento de aplicação de suas solicitações, conforme observado nos resultados 

obtidos após os cálculos de avaliação, estando, assim, em um estado de insatisfação. 
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Tabela 4.8 – Resultado dos cálculos referente aos requisitos do 8.4 e 8.5 do nível C – 1º Ciclo 
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8.4 

8.4-i) 5 5 F7 0,137 0,137 0,137 

0,153 

8.4-ii) 5 4 F5 0,250 0,160 0,160 

8.4-iii) 4 4 F5 0,160 0,160 0,160 

8.4-iv) 4 4 F5 0,160 0,160 0,160 

8.4-v) 5 4 F5 0,250 0,160 0,160 

8.5 

8.5.1-i) 4 4 F7 0,072 0,072 0,072 

0,014 

8.5.2-i) 4 4 F6 0,013 0,013 0,013 

8.5.2-ii) 3 3 F5 0,090 0,090 0,090 

8.5.2-iii) 3 3 F5 0,090 0,090 0,090 

8.5.2-iv) 3 3 F5 0,090 0,090 0,090 

8.5.2-v) 3 2 F5 0,090 0,040 0,040 

8.5.2-vi) 3 2 F3 0,131 0,078 0,078 

8.5.2-vii) 3 2 F4 0,086 0,040 0,040 

Fonte: O Autor (2012) 

Analisando os dois últimos requisitos avaliados, suas classificações não são diferentes 

da a maioria apresentada, estado insatisfatório do grau de formalizado, sendo 0,153 e 0,014 

dos itens 8.4 e 8.5, respectivamente. 

O desenvolvimento da efetuação dos cálculos dos operadores de agregação fuzzy, seguiu 

um sequenciamento de tarefas, a exemplo, será descriminado do requisito 8.1. 

Neste requisito estão sendo avaliados três itens (8.1-i; 8.1-ii; 8.1-iii), os quais, através 

das respostas dadas pelo participante junto com as equações definidas em cada item, foram 

calculados os graus de pertinência quanto ao seu documentado e implementado. 

Como o primeiro item (8.1-i) e o segundo (8.1-ii) possuem os valores de ‘x’ iguais, 4 e 

4 / 5 e 5 do documentado e do implementado no mesmo item, bem como a mesma Função de 

pertinência de esforço, a F4, foram realizadas apenas uma efetuação em cada item a ser 
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representado em ambas variáveis linguísticas com até três casas decimais. (Ver efetuação das 

funções abaixo). 

                   
       

 
        

  
 
            

                           

                   
           

                    
       

 
        

  
 
            

                           

                   
           

Dando continuidade às efetuações, foi utilizado o operador de intersecção and, a 

equação 3.8, para ser obtido o valor representativo das duas variáveis, conforme a efetuação 

abaixo. 

                
                        

 
               

                     

                
         

                 
                        

 
                

                     

                 
         

Como os valores de ‘x’ do terceiro item (8.1-iii) são diferentes, para este caso, as 

equações do Documentado e Implementado foram efetuadas separadamente apesar de serem 

representadas pela mesma Função, a F5. 

               
      

        

  
                  

                   
                      

  

               
      

        

  
                  

                       
                

  

Em seguida a aplicação do operador de agregação fuzzy and entre o Documentado e 

Implementado, abaixo é apresentado sua efetuação com a equação 3.8. 

                  
                        

                  
                                       

         

Após serem obtidas as pertinências que representavam cada item do requisito, foi 

realizada a efetuação do segundo operador de agregação fuzz denominado compensatory and, 

para revelar o grau de formalizado do requisito, demonstrado a seguir com o uso da equação 

3.9. O valor de 0,85 foi utilizado no gama deste operador (      ). 
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         0,85              . . = ,    

Como resultado das efetuações de todos os cálculos, o grau de atendimento do requisito 

8.1 obteve o valor de 0,266, sendo este classificado em um estado insatisfatório de 

atendimento, por estar muito distante do aceitável. 

Retornando ao sequenciamento das fases do modelo, após ser finalizada a segunda fase 

denominada “realização da autoavaliação”, passa-se para a próxima fase, a análise dos 

resultados obtidos da autoavaliação.  

De modo geral, os resultados desta primeira avaliação das conformidades dos itens dos 

requisitos estão muito longe de serem considerados satisfatórios, apresentando em sua maioria 

o estado de insatisfação. 

Assim, daqueles que apresentavam baixos índices de formalizado, a ordem de 

priorização segue do menor valor considerado insatisfatório até o último valor considerado 

parcialmente satisfatório, adotando a forma crescente. 

Para a análise do grau de importância dos requisitos, relacionando-os entre eles, foram 

adotados os aspectos de importância pelos profissionais consultados no trabalho de Sobones 

Filho (2008) aos requisitos avaliados no seu estudo, sendo eles ordenados na forma 

decrescente. 

Desta forma, ao relacionar os dois aspectos, foi adotado que o grau de importância teria 

uma maior relevância de priorização se comparado ao aspecto do grau de formalizado, isto é, 

primeiro é avaliado o aspecto da importância e depois o aspecto do grau de formalizado, os 

ordenados, ambos os aspectos, na forma decrescente e crescente respectivamente. 

Nos casos em que não foram possíveis a obtenção das análises da importância do 

requisito dado pelos participantes especialistas do trabalho de Sobones Filho (2008), foram 

adotados a simbologia ( - ) correspondendo, neste presente trabalho, como indiferentes. A 

prioridade de atendimento destes requisitos segue somente no aspecto do grau de formalizado. 

A ordenação destes requisitos considerando ambos os aspectos, baixos graus e 

importância dos requisitos, a seguir, na Tabela 4.9, é apresentada a ordem prioritária da 

melhoria destes requisitos a serem trabalhados neste estudo. 
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Tabela 4.9 – Prioridade dos requisitos a serem melhorados do nível C – 1º Ciclo 

Prioridade Requisito 
Grau de 

formalizado 

Grau de 

importância 

1 7.5 0,0004 Muito 

2 8.5 0,014 Muito 

3 8.2 0,015 Muito 

4 5.6 0,041 Muito 

5 7.1 0,144 Muito 

6 7.4 0,015 Menor 

7 6.2 0,395 Menor 

8 4.2 0,433 Menor 

9 8.3 0,057 - 

10 8.4 0,153 - 

11 5.4 0,261 - 

12 8.1 0,266 - 

13 7.6 0,335 - 

14 5.2 0,449 - 

15 5.1 0,886 - 

16 7.2 0,898 - 

17 5.5 0,901 - 

18 4.1 0,928 - 

   Fonte: O Autor (2012) 

Conforme apresentado na Tabela 4.9 acima, o requisito 7.5 é aquele que necessita 

urgentemente ser melhorado por apresentar um grau de importância elevado e por possuir o 

menor grau de formalizado, isto é, é aquele que a empresa necessita agir mais esforçadamente 

para ser obtido o estado satisfatório. Enquanto que, o requisito 4.1 é o que menos que 

necessita, se comparado aos outros requisitos, de urgência de atendimento, ocasionando neste 

requisito uma menor intensidade de esforço para atingir sua satisfação. 

Com posse da tabela de priorização dos requisitos, passou-se a elaborar as ações para 

promover a melhoria do estado de atendimento destes requisitos, gerando neste caso, um 

plano de ação objetivando de melhorias cujo objetivo é evoluir o estado de satisfação. 

Em seguida, executou-se o plano elaborado e foi aplicado o 2º Ciclo da autoavaliação 

para obter os resultados do plano. 

4.2 Simulação: Graus de formalizado dos requisitos do nível C durante o 2º 

Ciclo 

Adotando a mesma metodologia descrita no item 4.1, sendo que agora a empresa está no 

2º ciclo de sua autoavaliação aos requisitos do nível C, segue aplicação do questionário deste 

ciclo. 

Devem ser observados que, as Funções de pertinência de esforço são diferentes das que 

estavam no 1º Ciclo, uma vez que a dificuldade de atender os itens é bem menos devido à 
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experiência da construtora e às aplicações das melhorias do plano de ação; e também, os 

requisitos 5.3 e 6.1 não necessitam de serem reanalisados porque atingiram a satisfação 

anteriormente. 

Tabela 4.10 – Resultado dos cálculos referente ao requisito 4.1 do nível C – 2º Ciclo 
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4.1 

4.1-i) 9 9 F1 0,949 0,949 0,949 

0,963 

4.1-ii) 10 10 F2 1,000 1,000 1,000 

4.1-iii) 9 9 F2 0,930 0,930 0,930 

4.1-iv) 9 9 F2 0,930 0,930 0,930 

4.1-v) 10 9 F3 1,000 0,951 0,951 

4.1-vi) 10 10 F3 1,000 1,000 1,000 

4.1-vii) 10 10 F2 1,000 1,000 1,000 

4.1-viii) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

4.1-ix) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

4.1-x) 10 10 F2 1,000 1,000 1,000 

Fonte: O Autor (2012) 

Observando o resultado do requisito 4.1 do nível C, descriminado na Tabela 4.10 acima, 

a empresa obteve um pequeno acréscimo do grau de formalizado se comparado ao do 1º 

Ciclo, entretanto o suficiente para alcançar o estado de satisfação. 
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Tabela 4.11 – Resultado dos cálculos referente ao requisito 4.2 do nível C – 2º Ciclo 

R
eq

u
is

it
o

 

R
eq

u
is

it
o

/ 
It

en
s/

 p
er

g
u

n
ta

s 

Respostas do 

questionário 

Funções de 

esforço 

escolhidas 

Respostas das 

funções 

Agregação dos 

graus de 

pertinência do 

Doc. e Imp. 

Das funções 

Agregação 

entre as 

pertinências 

das perguntas 

do requisito 

D
o

cu
m

en
ta

d
o
 

Im
p

le
m

en
ta

d
o
 

Representa a 

saída do grau 

de pertinência 

em relação às 

respostas 

dados com o 

esforço em 

concluir a 

questão 

Representa o grau 

de pertinência da 

resposta do 

questionário em 

relação à função 

determinada 

O
p

er
ad

o
r 

a
n
d

: 

 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 

 

 
  
  

 
 
 
  
  
 
  

 
  
 
  

 

O
p

er
ad

o
r 

co
m

p
en

sa
to

ry
 a

n
d

: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
  
 

   
 

 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
  

   
 

 

 

 

O
n
d
e,

  
 
 
  
 

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o
 

 
 
 
 
  
  

Im
p

le
m

en
ta

d
o
 

 
  

 
  
 
  

4.2 

4.2.1-i) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

0,917 

4.2.1-ii) 9 9 F2 0,930 0,930 0,930 

4.2.1-iii) 10 10 F2 1,000 1,000 1,000 

4.2.1-iv) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

4.2.1-v) 8 8 F1 0,895 0,895 0,895 

4.2.2-i) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

4.2.2-ii) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

4.2.2-iii) 10 10 F2 1,000 1,000 1,000 

4.2.2-iv) 10 9 F2 1,000 0,930 0,930 

4.2.3-i) 10 10 F3 1,000 1,000 1,000 

4.2.3-ii) 10 9 F3 1,000 0,964 0,964 

4.2.3-iii) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

4.2.3-iv) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

4.2.3-v) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

4.2.3-vi) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

4.2.3-vii) 10 9 F2 1,000 0,930 0,930 

4.2.4-i) 10 9 F1 1,000 0,949 0,949 

4.2.4-ii) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

4.2.4-iii) 8 8 F2 0,854 0,854 0,854 

Fonte: O Autor (2012) 

Já na Tabela 4.11, a empresa obteve um bom desenvolvimento de ação de melhoria do 

requisito, obtendo um acréscimo de 0,474. Entretanto não obteve, ainda, o estado de 

satisfação, atendendo o requisito parcialmente. 
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Tabela 4.12 – Resultado dos cálculos referente aos requisitos do 5.1 ao 5.6 do nível C – 2º Ciclo 
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5.1 

5.1-i) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

0,987 5.1-ii) 10 10 F2 1,000 1,000 1,000 

5.1-iii) 9 8 F3 0,964 0,921 0,921 

5.2 5.2-i) 8 8 F3 0,921 0,921 0,921 0,921 

5.4 

5.4.1-i) 6 5 F1 0,775 0,707 0,707 

0,876 
5.4.1-ii) 6 6 F3 0,792 0,792 0,792 

5.4.2-i) 8 7 F2 0,854 0,771 0,771 

5.4.2-ii) 9 9 F3 0,964 0,964 0,964 

5.5 

5.5.1-i) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

0,992 5.5.2-i) 10 10 F1 1,000 1,000 1,000 

5.5.2-ii) 9 9 F1 0,949 0,949 0,949 

5.6 

5.6.1-i) 7 6 F2 0,771 0,681 0,681 

0,621 

5.6.1-ii) 9 8 F2 0,930 0,854 0,854 

5.6.1-iii) 8 8 F2 0,854 0,854 0,854 

5.6.2-i) 8 7 F2 0,854 0,771 0,771 

5.6.2-ii) 7 7 F2 0,771 0,771 0,771 

5.6.2-iii) 8 6 F2 0,854 0,681 0,681 

5.6.2-iv) 8 7 F2 0,854 0,771 0,771 

5.6.2-v) 7 6 F2 0,771 0,681 0,681 

5.6.3-i) 6 6 F2 0,681 0,681 0,681 

5.6.3-ii) 7 5 F2 0,771 0,585 0,585 

Fonte: O Autor (2012) 

Entre os requisitos apresentados acima na Tabela 4.12, os que apresentaram os 

requisitos satisfatórios foram apenas o 5.1 e 5.5. Porém, na questão de desenvolvimento, ao 

ser analisado o grau de formalizado dos requisitos no 1º Ciclo com o do 2º Ciclo é 

identificado as evoluções dos requisitos 5.2, 5.4 e 5.6, alcançando bons índices de 

atendimento. 
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Tabela 4.13 – Resultado dos cálculos referente aos requisitos do 6.2 ao 7.4 do nível C – 2º Ciclo 
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6.2 

6.2.1-i) 9 8 F1 0,949 0,895 0,895 

0,872 

6.2.2-i) 9 9 F2 0,930 0,930 0,930 

6.2.2-ii) 8 7 F3 0,921 0,868 0,868 

6.2.2-iii) 8 7 F4 0,818 0,637 0,637 

6.2.2-iv) 8 8 F3 0,921 0,921 0,921 

6.2.2-v) 9 9 F4 0,951 0,951 0,951 

7.1 

7.1.1-i) 10 10 F3 1,000 1,000 1,000 

0,932 

7.1.1-ii) 8 8 F3 0,921 0,921 0,921 

7.1.1-iii) 8 8 F3 0,921 0,921 0,921 

7.1.1-iv) 9 9 F4 0,951 0,951 0,951 

7.1.1-v) 9 9 F4 0,951 0,951 0,951 

7.1.1-vi) 8 8 F4 0,818 0,818 0,818 

7.2 

7.2.1-i) 10 10 F3 1,000 1,000 1,000 

1,000 7.2.1-ii) 10 10 F4 1,000 1,000 1,000 

7.2.1-iii) 10 10 F3 1,000 1,000 1,000 

7.4 

7.4.1-i) 7 7 F5 0,490 0,490 0,490 

0,687 

7.4.1.1-i) 7 7 F5 0,490 0,490 0,490 

7.4.1.1-ii) 7 6 F3 0,868 0,792 0,792 

7.4.2.1-i) 7 6 F3 0,868 0,792 0,792 

7.4.2.2-i) 7 7 F3 0,868 0,868 0,868 

7.4.3-i) 7 6 F3 0,868 0,792 0,792 

7.4.3-ii) 7 6 F3 0,868 0,792 0,792  

Fonte: O Autor (2012) 

Em análise à Tabela 4.13, nota-se o crescimento significativo do estado de atendimento 

dos requisitos, onde os mais representativos foram os requisitos 6.2, 7.1 e 7.4, se comparado 

ao Ciclo, saindo do estado de insatisfação para parcialmente satisfeito em sua maioria. 
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Tabela 4.14 – Resultado dos cálculos referente aos requisitos do 7.5 ao 8.1 do nível C – 2º Ciclo 
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7.5 

7.5.1-i) 8 7 F3 0,921 0,868 0,868 

0,364 

7.5.1-ii) 9 9 F3 0,964 0,964 0,964 

7.5.1-iii) 9 9 F4 0,951 0,951 0,951 

7.5.1-iv) 8 8 F5 0,640 0,640 0,640 

7.5.1-v) 8 8 F5 0,640 0,640 0,640 

7.5.1-vi) 8 8 F5 0,640 0,640 0,640 

7.5.1-vii) 8 7 F6 0,818 0,507 0,507 

7.5.1.1-i) 8 7 F4 0,818 0,637 0,637 

7.5.1.1-ii) 8 7 F6 0,818 0,507 0,507 

7.5.1.1-iii) 10 10 F6 1,000 1,000 1,000 

7.5.3.1-i) 7 7 F4 0,637 0,637 0,637 

7.5.3.1-ii) 7 7 F4 0,637 0,637 0,637 

7.5.3.1-iii) 7 7 F4 0,637 0,637 0,637 

7.5.3.1-iv) 8 7 F4 0,818 0,637 0,637 

7.5.3.1-v) 8 8 F4 0,818 0,818 0,818 

7.5.5-i) 8 8 F5 0,640 0,640 0,640 

7.5.5-ii) 8 8 F5 0,640 0,640 0,640 

7.5.5-iii) 8 8 F5 0,640 0,640 0,640 

7.6 
7.6-i) 10 10 F5 1,000 1,000 1,000 

0,903 
7.6-ii) 7 7 F6 0,507 0,507 0,507 

8.1 

8.1-i) 6 6 F4 0,449 0,449 0,449 

0,612 8.1-ii) 7 6 F4 0,637 0,449 0,449 

8.1-iii) 7 7 F5 0,490 0,490 0,490 

Fonte: O Autor (2012) 

Nos requisitos da Tabela 4.14, seus presentes requisitos tiveram uma boa transformação 

gradual do grau de atendimento, entretanto não alcançaram o estado ideal. 
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Tabela 4.15 – Resultado dos cálculos referente aos requisitos do 8.2 e 8.3 do nível C – 2º Ciclo 
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8.2 

8.2.1-i 7 7 F3 0,868 0,868 0,868 

0,844 

8.2.1-ii) 7 7 F3 0,868 0,868 0,868 

8.2.2-i) 9 8 F3 0,964 0,921 0,921 

8.2.2-ii) 9 9 F3 0,964 0,964 0,964 

8.2.2-iii) 10 9 F3 1,000 0,964 0,964 

8.2.2-iv) 10 9 F4 1,000 0,951 0,951 

8.2.2-v) 10 10 F3 1,000 1,000 1,000 

8.2.2-vi) 9 9 F3 0,964 0,964 0,964 

8.2.2-vii) 9 8 F4 0,951 0,818 0,818 

8.2.2-viii) 9 8 F3 0,964 0,921 0,921 

8.2.2-ix) 10 9 F3 1,000 0,964 0,964 

8.2.4-i) 10 9 F5 1,000 0,810 0,810 

8.2.4-ii) 9 9 F3 0,964 0,964 0,964 

8.2.4-iii) 9 9 F3 0,964 0,964 0,964 

8.3 

8.3-i) 7 7 F4 0,637 0,637 0,637 

0,722 

8.3-ii) 8 8 F4 0,818 0,818 0,818 

8.3-iii) 8 8 F4 0,818 0,818 0,818 

8.3-iv) 8 7 F4 0,818 0,637 0,637 

8.3-v) 8 8 F4 0,818 0,818 0,818 

8.3-vi) 7 7 F3 0,868 0,868 0,868 

8.3-vii) 7 7 F2 0,771 0,771 0,771 

8.3-viii) 7 7 F2 0,771 0,771 0,771  

Fonte: O Autor (2012) 

Os requisitos expostos na Tabela 4.15 foram aqueles que mais obtiveram maior 

evolução do grau de formalizado, dados estes, resultados dos esforços da empresa em atendê-

los. Porém, estão em um estado parcial quanto à satisfação plena dos requisitos, tendo, ainda, 

medição de esforços para alcançar o objetivo. 
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Tabela 4.16 – Resultado dos cálculos referente aos requisitos do 8.4 e 8.5 do nível C – 2º Ciclo 
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8.4 

8.4-i) 8 8 F6 0,818 0,818 0,818 

0,767 

8.4-ii) 8 7 F4 0,818 0,637 0,637 

8.4-iii) 7 7 F4 0,637 0,637 0,637 

8.4-iv) 7 7 F4 0,637 0,637 0,637 

8.4-v) 8 8 F4 0,818 0,818 0,818 

8.5 

8.5.1-i) 9 8 F5 0,810 0,640 0,640 

0,773 

8.5.2-i) 9 8 F4 0,951 0,818 0,818 

8.5.2-ii) 8 8 F3 0,921 0,921 0,921 

8.5.2-iii) 8 8 F3 0,921 0,921 0,921 

8.5.2-iv) 7 7 F3 0,868 0,868 0,868 

8.5.2-v) 7 7 F3 0,868 0,868 0,868 

8.5.2-vi) 7 6 F2 0,771 0,681 0,681 

8.5.2-vii) 7 6 F3 0,868 0,792 0,792 

Fonte: O Autor (2012) 

Esta última Tabela, a 4.16, os seus requisitos tiveram também bom desenvolvimento 

quanto à aplicação das ações para melhorar sua satisfação. Eles passaram do estado de 

insatisfação para o estado de satisfação parcial. 

Como avaliação, analisando todos os requisitos que participaram do 2º Ciclo de 

avaliação, dentre os 18 requisitos, no total, quatro atingiram o desejado, enquanto sete ficaram 

no estado de satisfação parcial e também sete no estado de insatisfação. 

De modo geral, apresentou como resultado uma boa evolução dos requisitos, tendo 

apenas alguns pontos-chave de melhorias nos requisitos que obtiveram, ainda, baixos índices 

de formalizado, cabendo, assim, à construtora tomar outras ações de melhorias para uma 

melhor procedência harmonicamente da eficiência e eficácia do desenvolvimento do 
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atendimento dos requisitos deste nível, cabendo novamente, a aplicação do 3º Ciclo para 

análise. 

Entretanto, em relação à análise geral de formalizado, a empresa estaria mais próxima 

de atender completamente todos os requistos deste nível, mesmo apresentando em alguns 

casos, baixos índices no grau de formalizado, conforme os dados dos cálculos realizados. 

Naquele momento, a empresa não estaria preparada para uma auditoria de certificação 

do nível C do programa, correndo risco, mesmo que seja pequeno, a não certificação. Porém, 

estaria mais confiante e entusiasmada do que no período do 1º Ciclo. 

Dentre os requisitos que a empresa construtora simulada deve estar atenta em sua 

satisfação são o 4.2, 5.2, 5.4, 5.6, 6.2, 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, pois são os que 

ainda não estão aceitáveis quanto aos seus graus de formalizado. 

É importante mencionar que o 1º Ciclo é a aplicação para conhecer o estado de seu 

atendimento aos requisitos e focar seus esforços naqueles que estão considerados críticos. 

Enquanto que no 2º em diante, o feedback das melhorias realizadas para atingir a plenitude da 

satisfação dos requisitos. 

4.3 Considerações deste capítulo 

Neste capítulo foi realizada a simulação que serviu para demonstrar a aplicabilidade do 

modelo proposto.  

Para tanto, foi simulada uma empresa delineada pela fundamentação teórica, 

caracterizando-a quanto ao seu porte como uma MPE construtora de edifícios em busca do 

nível C do PBQP-H/SiAC. 

Deste modo, foram realizados dois Ciclos, o primeiro se referente a conhecer o estado 

de formalizado dos requisitos naquele momento inicial da autoavaliação; enquanto o segundo, 

os resultados das melhorias realizadas. 

A efetuação dos cálculos foi realizada seguindo as fases do modelo, onde obteve como 

resultado geral nos dois Ciclos, a não certificação do nível naqueles momentos, mesmo 

apresentando em alguns casos, requisitos com estados satisfatórios, e enquanto outros, bons 

indícios de continuidade no desenvolvimento do programa. A não certificação se dá devido à 

presença de requisitos insatisfatórios, proporcionando, ainda, a realização de outro Ciclo de 

avaliação. 
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5 CONCLUSÕES 

Neste capítulo serão comentados os atendimentos dos objetivos, os resultados da 

aplicação desta metodologia para a autoavaliação no PBQP-H/SiAC pela empresa construtora 

de edifícios e as possíveis melhorias e/ou adaptações no modelo, as dificuldades encontradas 

durante a simulação, a limitação do modelo e do trabalho e, por fim, as recomendações para 

trabalhos futuros. 

5.1 Conclusões gerais  

Como as Micro e Pequenas (MPEs) empresas construtoras de edifícios continuam sendo 

sobrepujadas pelas maiores e por apresentarem dificuldades de recursos financeiros foi 

proposto neste trabalho um modelo para a autoavaliação destas empresas aos requisitos dos 

níveis do PBQP-H/SiAC da especialidade técnica, execução de obras para contribuir no seu 

desenvolvimento empresarial e no melhoramento de seu SGQ. 

Desta forma, foram desenvolvidos os objetivos específicos a fim de serem alcançados o 

objetivo geral, sendo eles atendidos durante a delineação da fundamentação teórica e no 

estudo de caso. 

As contribuições que tais objetivos trazem para o modelo são: 

 A delimitação de uma MPE e seus benefícios legais; 

 A informação que todos os níveis do programa, o PBQP-H/SiAC, são válidos a 

quaisquer empresa construtora de edifícios independente de seu porte; 

 O empreso da lógica fuzzy possibilita a proximidade do real grau de formalizado 

da empresa frente ao requisito avaliado do nível a ser alcançado; 

 A aplicabilidade do modelo atingiu seu objetivo justamente por apresentar tais 

graus de atendimento durante o momento da avaliação. 

Assim, as empresas poderão se beneficiar da aplicação do modelo em suas auditorias 

internas de avaliação do seu SGQ, possibilitando a periodicidade de manutenção e a 

promoção das melhorias necessárias para permanecerem satisfatórias. 

Entre as fases de aplicação do modelo, a escolha da Função de pertinência de esforço, 

que virá representar o esforço de atender determinado item do requisito, deverá ser analisada 

pelo gestor da empresa relacionando os conceitos pré-definidos de sua aplicação com os perfis 

administrativos e produtivos da empresa, uma vez que, escolhendo uma função muito amena 

ou rigorosa possibilitará a irreal posição do estado de formalizado. 
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Os cálculos para obtenção dos graus de formalizado, utilizando os agregadores fuzzy, 

proporcionaram bons índices de visualização no desenvolvimento do SGQ através da análise 

entre 1º e 2º Ciclo de avaliação, como podem ser vistos na quantidade de requisitos 

considerados satisfatórios entre os Ciclos. 

Entre a diferenciação das duas avaliações dos Ciclos, o primeiro serviu para se conhecer 

o estado em que a empresa se encontrava no momento da avaliação, enquanto o segundo é 

avaliado após as melhorias realizadas do primeiro ciclo. 

Outro item, diferenciação entre os dois Ciclos, é a mudança das funções de pertinência e 

os dados de avaliação do item do requisito do gestor.  

 Devido às experiências de aplicabilidade do requisito, as empresas teriam mais 

facilidade de atender um item do requisito ao passar do tempo, sendo assim, seu 

esforço seria menos se comparado durante o início. Por este motivo, as funções 

sofreram reduções, durante o 2º Ciclo, para se obter esta proximidade do estado 

de dificuldade de atendimento. 

 Enquanto que, os dados da avaliação no questionário sofreram aumento, 

justamente por demonstrar a experiência adquirida durante a fase inicial da 

avaliação, e por, também, apresentar uma maior expectativa por parte do gestor. 

De modo geral, o modelo atingiu seus objetivos, demonstrando os graus de 

formalização dos requisitos, entretanto como todo modelo, ele está sujeito a melhorias na 

busca por resultados mais consistentes, principalmente na comparação entre os resultados 

deste método com métodos tradicionais de avaliação. 

5.2 Dificuldades, limitações e recomendações para trabalhos futuros 

No que diz respeito às dificuldades encontradas durante a realização do trabalho temos: 

 A escolha dos operadores de agregação fuzzy e a estrutura do plano de ação que 

se enquadre com o perfil organizacional da empresa construtora; 

 A escolha da Função de pertinência de esforço que irá representar cada item do 

requisito, mesmo apresentando os conceitos pré-definidos de empregabilidade 

de cada função;  

  A possível tomada de decisão, após a obtenção dos graus de formalizado, para a 

distribuição da intensidade de esforço necessário para atender o requisito. 

Quanto à limitação que o trabalho apresenta, podemos citar: 
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 O modelo é somente aplicável aos níveis D e C do programa, uma vez que os 

requisitos do nível D estão inseridos no C. 

E por fim, como recomendações para trabalhos futuros são sugeridos: 

 Comparar os resultados e a metodologia deste modelo com métodos tradicionais de 

avaliação; 

 Expandir o modelo para os níveis B e A do SiAC, onde será necessária a 

ampliação dos outros requisitos no questionário para a coleta dos dados. 
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APÊNDICE 

Questionário para a autoavaliação da empresa construtora nos requisitos 

do Sistema de Gestão aplicáveis do Referencial Normativo do Nível “C” do 

PBQP-H/SiAC na Especialidade Técnica Execução de Obras  

 

Apresentação: 

Após o prazo de permanência permitido no nível “D” do PBQP-H/SiAC ser extinguido, só existem dois 

caminhos a serem seguidos pela empresa, que é a permanência no Programa, implementando os requisitos 

exigidos do próximo nível, “C”, ou o desligamento total do programa. No caso, boa parte das empresas dão 

continuidade nas buscas dos outros níveis, pois os resultados em longo prazo são atraentes, mesmo apesar de 

que em curto prazo alguns resultados já podem ser vistos tanto quantitativamente quanto qualitativamente. 

Para aquelas que continuam a investir no Programa, neste caso buscando o nível “C”, alguns requisitos 

a mais são exigidos, ou seja, apenas alguns complementos a serem implementados. 

O segundo nível do PBQP-H/SiAC, conforme a evolução dos níveis, é uma segunda etapa na evolução 

e melhoramento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da empresa construtora, pois neste presente nível 

“C”, os temas complementares envolvem mais a alta direção, o setor de compras, o setor de recursos humanos, 

o controle de materiais e serviços, entre outros. 

A partir deste nível, “C”, já se torna obrigatório a contratação de um Organismo Certificador de Obra  

(OCO) para avaliar o SGQ da empresa em relação aos requisitos do programa do PBQP-H/SiAC. 

Assim, para aquelas empresas que se encontram no nível “D” e para aquelas que já participaram do 

programa, as que não podem mais solicitar uma nova declaração de adesão, e que estão em busca da 

certificação do nível “C”, uma pré-avaliação antes de uma contratação da auditoria externa se torna fundamental 

para determinar o estado do SGQ da empresa a respeito dos requisitos deste nível, promovendo assim uma 

análise do estado e atenção de possíveis melhorias de alguns requisitos. 

Neste caso, tendo a busca pelo nível “C” do PBQP-H / SiAC, as folhas a seguir contêm um questionário 

adaptado com os requisitos e itens do programa para a empresa avaliar-se perante ela, onde o respondente é 

solicitado a marcar um “X”, em cada pergunta, nas escalas no que se refere a Documentado e Implementado. 

 

Metodologia a ser seguida na autoavaliação: 

Marque dois “X”, um no grau de Documentado e o outro no Implementado, referente a cada pergunta do 

Item dos requisitos aplicáveis do referencial normativo, em que a empresa construtora se encontra atualmente, 

conforme a escala abaixo: 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

 

OBS.:  

 Entende-se que o “0” é o como nada enquanto o “10” é totalmente Documentado e/ou Implementado. 

 Entende-se Documentado como registrado com comprovação enquanto Implementado como conhecido 

e praticado pelas pessoas envolvidas; 

 Entende-se SGQ como Sistema de Gestão da Qualidade. 
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Item Requisito 

4 
4.1 

Sistema de Gestão da Qualidade  
 Requisitos Gerais 

Pergunta 

i) 
Foi realizado um diagnóstico da situação da empresa, em relação aos requisitos, no início do 
desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) Foi definido claramente o(s) subsetor(es) e tipo(s) de obra abrangido(s) pelo SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 

Foi estabelecida a lista de serviços de execução controlados e a lista de materiais controlados, 
respeitando-se as exigências específicas dos Requisitos Complementares para os subsetores 
da especialidade técnica Execução de Obras do Sistema de Avaliação da Conformidade de 
Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) onde atua? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) 
Foram identificados e gerenciados os processos necessários para o Sistema de Gestão da 
Qualidade e sua aplicação por toda a empresa construtora? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) Foi determinada a sequência e interação destes processos necessários para o SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vi) 
Foi estabelecido um planejamento para desenvolvimento e implementação do SGQ, 
estabelecendo responsáveis e prazos para atendimento de cada requisito e obtenção da 
certificação conforme os demais Referencias Normativos? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vii) 
Foram determinados os critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o 
controle desses processos para o SGQ sejam eficazes? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

viii) 
É assegurada a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a 
operação e monitoramento desses processos para o SGQ? 
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Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ix) Está sendo monitorado, medido e analisado esses processos necessários para o SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

x) 
Estão sendo implementadas ações necessárias para atingir os resultados planejados e a 
melhoria contínua desses processos necessários para o SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

4 
4.2 

4.2.1 

Sistema de Gestão da Qualidade  
 Requisitos de documentação  

Generalidades 

Pergunta 

i) 
A documentação do SGQ inclui declarações documentadas da política da qualidade e dos 
objetivos da qualidade? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
A documentação do SGQ inclui o Manual da Qualidade (ver 4.2.2) e os Planos da Qualidade 
de Obras (ver 7.1.1)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
A documentação do SGQ inclui os procedimentos documentados requeridos pelo presente 
referencial? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) 
A documentação do SGQ inclui os documentos identificados como necessários pela empresa 
construtora para assegurar a efetiva operação e controle de seus processos? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) 
A documentação do SGQ inclui os registros da qualidade requeridos por este referencial (ver 
4.2.4)?  

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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Item Requisito 

4 
4.2 

4.2.2 

Sistema de Gestão da Qualidade  
 Requisitos de documentação  

Manual da Qualidade 

Pergunta 

i) 
Foi elaborado, documentado, implementado e mantido um Manual da Qualidade que inclua os 
subsetor(es) e tipo(s) de obras abrangido(s) pelo seu SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
Foi elaborado, documentado, implementado e mantido um Manual da Qualidade que inclua os 
detalhes e justificativas para quaisquer exclusões de requisitos deste referencial (ver 1.5)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
Foi elaborado, documentado, implementado e mantido um Manual da Qualidade que inclua os 
procedimentos documentados instituídos para o SGQ, ou de referência a eles? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) 
Foi elaborado, documentado, implementado e mantido um Manual da Qualidade que inclua a 
descrição da sequência e interação entre os processos do SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

4 
4.2 

4.2.3 

Sistema de Gestão da Qualidade  
 Requisitos de documentação  

Controle de documentos 

Pergunta 

i) 
Foi instituído um procedimento documentado para definir os controles necessários para 
aprovar documentos quanto à sua adequação, antes da sua emissão? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
Foi instituído um procedimento documentado para definir os controles necessários para 
analisar criticamente, atualizar,  quando necessário, e  reaprovar os documentos? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
Foi instituído um procedimento documentado para definir os controles necessários para 
assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas, a 
fim de evitar o uso indevido de documentos não válidos ou obsoletos? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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iv) 

Foi instituído um procedimento documentado para definir os controles necessários para 
assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis em todos 
os locais onde são executadas as operações essenciais para o funcionamento efetivo do 
SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) 
Foi instituído um procedimento documentado para definir os controles necessários para 
assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vi) 
Foi instituído um procedimento documentado para definir os controles necessários para 
prevenir o uso não intencional de documentos obsoletos e aplicar uma identificação adequada 
nos casos em que forem retidos por qualquer propósito? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vii) 

Foi instituído um procedimento documentado para definir os controles necessários para 
assegurar que documentos de origem externa, tais como normas técnicas, projetos, 
memoriais e especificações do cliente, sejam identificados, tenham distribuição controlada e 
estejam disponíveis em todos os locais onde são aplicáveis? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

4 
4.2 

4.2.4 

Sistema de Gestão da Qualidade  
 Requisitos de documentação  

Controle de registros 

Pergunta 

i) 
Os Registros da qualidade estão sendo instituídos e mantidos para prover evidências da 
conformidade com requisitos e da operação eficaz do SGQ?  

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
Registros da qualidade estão sendo mantidos legíveis, prontamente identificáveis e 
recuperáveis? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 

Um procedimento documentado foi instituído para definir os controles necessários para 
identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos 
registros da qualidade? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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Item Requisito 

5 
5.1 

Responsabilidade da direção da empresa 
 Comprometimento da direção da empresa  

Pergunta 

i) 

A direção provê evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e implementação 
do SGQ e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante a comunicação aos profissionais 
da empresa e àqueles de empresas subcontratadas para a execução de serviços controlados 
da importância de atender aos requisitos do cliente, assim como aos regulamentares e 
estatutários? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
A direção provê evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e implementação 
do SGQ e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante o estabelecimento da política da 
qualidade? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 

A direção provê evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e implementação 
do SGQ e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante a garantia da disponibilidade de 
recursos necessários? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

5 
5.2 

Responsabilidade da direção da empresa 
 Foco no cliente  

Pergunta 

i) 
A direção da empresa construtora assegura que os requisitos do cliente são determinados 
com o propósito de aumentar a satisfação do cliente (ver 7.2.1 e 8.2.1)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

5 
5.3 

Responsabilidade da direção da empresa 
 Política da qualidade  

Pergunta 

i) 
A direção assegura que a política da qualidade é apropriada aos propósitos da empresa 
construtora? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
A direção assegura que a política da qualidade inclui o comprometimento com o atendimento 
aos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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iii) 
A direção assegura que a política da qualidade proporciona uma estrutura para 
estabelecimento e análise crítica dos objetivos da qualidade? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) 
A direção assegura que a política da qualidade é comunicada nos níveis apropriados da 
empresa construtora e de seus subcontratados com responsabilidades definidas no SGQ da 
empresa, segundo um plano de sensibilização previamente definido? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) 

A direção assegura que a política da qualidade tem sido entendida, no grau de entendimento 
apropriado, pelos profissionais da empresa construtora e de seus subempreiteiros com 
responsabilidade no Sistema de Gestão da Qualidade da empresa? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

5 
5.4 

5.4.1 

Responsabilidade da direção da empresa 
 Planejamento 

 Objetivos da qualidade 

Pergunta 

i) 
A direção assegura que foram definidos objetivos da qualidade mensuráveis para as funções e 
níveis pertinentes da empresa construtora e de modo consistente com a política da qualidade? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
A direção assegura que foram definidos indicadores mensuráveis para permitir o 
acompanhamento dos objetivos da qualidade? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

5 
5.4 

5.4.2 

Responsabilidade da direção da empresa 
 Planejamento 

 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade 

Pergunta 

i) 
A direção assegura que o planejamento do SGQ é realizado de forma a satisfazer aos 
requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da qualidade? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
A direção assegura que a integridade do SGQ é mantida quando mudanças no SGQ são 
planejadas e implementadas? 
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Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

5 
5.5 

5.5.1 

Responsabilidade da direção da empresa 
 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 

 Responsabilidade e autoridade 

Pergunta 

i) 
A direção assegura que as responsabilidades e as autoridades são definidas ao longo da 
documentação do Sistema e comunicadas na empresa construtora? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

5 
5.5 

5.5.2 

Responsabilidade da direção da empresa 
 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 

 Representante da direção da empresa 

Pergunta 

i) 
A direção indicou um membro da empresa construtora que, independente de outras 
responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para assegurar que os processos 
necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 

A direção indicou um membro da empresa construtora que, independente de outras 
responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para assegurar a promoção da 
conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a empresa? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

5 
5.6 

5.6.1 

Responsabilidade da direção da empresa 
 Análise crítica pela direção 

 Generalidades 

Pergunta 

i) 
A direção da empresa tem analisado criticamente o SGQ, a intervalos planejados, para 
assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia?  

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
A análise crítica pela direção avalia oportunidades para melhoria e necessidades de 
mudanças no SGQ, incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) São mantidos registros das análises críticas pela direção da empresa (ver 4.2.4)? 
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Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

5 
5.6 

5.6.2 

Responsabilidade da direção da empresa 
 Análise crítica pela direção 

 Entradas para a análise crítica 

Pergunta 

i) 
As entradas para a análise crítica pela direção incluem informações sobre os resultados de 
auditorias? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
As entradas para a análise crítica pela direção incluem informações sobre a situação das 
ações corretivas? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
As entradas para a análise crítica pela direção incluem informações sobre o acompanhamento 
de ações oriundas de análises críticas anteriores? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) 
As entradas para a análise crítica pela direção incluem informações sobre as mudanças que 
possam afetar o SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) 
As entradas para a análise crítica pela direção incluem informações sobre as recomendações 
para melhorias? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

5 
5.6 

5.6.3 

Responsabilidade da direção da empresa 
 Análise crítica pela direção 
 Saídas da análise crítica 

Pergunta 

i) 
Os resultados da análise crítica pela direção incluem quaisquer decisões e ações relacionadas 
à melhoria do produto com relação aos requisitos do cliente? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
Os resultados da análise crítica pela direção incluem quaisquer decisões e ações relacionadas 
à necessidade de recursos? 
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Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

6 
6.1 

Gestão de recursos 
 Provisão de recursos 

Pergunta 

i) Foram determinados e providos recursos necessários para implementar e manter seu SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

6 
6.2 

6.2.1 

Gestão de recursos 
 Recursos humanos 

Designação de pessoal 

Pergunta 

i) 
O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto é competente, definida 
com base em escolaridade, qualificação profissional, treinamento, habilidade e experiência 
apropriada? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

6 
6.2 

6.2.2 

Gestão de recursos 
 Recursos humanos 

Competência, conscientização e treinamento 

Pergunta 

i) 
Foram determinadas as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que 
afetam a qualidade do produto? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
Foi fornecido treinamento ou tomaram outras ações para satisfazer estas necessidades de 
competência? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) Foi avaliada a eficácia das ações executadas? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) 
O pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como 
elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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v) 
São mantidos registros apropriados de escolaridade, qualificação profissional, treinamento, 
experiência e habilidade (ver 4.2.4)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

7 
7.1 

7.1.1 

Execução da obra 
 Planejamento da Obra 

Plano da Qualidade da Obra 

Pergunta 

i) 

Foi elaborado e documentado o respectivo Plano da Qualidade da Obra, para cada uma de 
suas obras, consistente com os outros requisitos do SGQ (ver 4.1), contendo, quando 
apropriado, a estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades 
específicas? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 

Foi elaborado e documentado o respectivo Plano da Qualidade da Obra, para cada uma de 
suas obras, consistente com os outros requisitos do SGQ (ver 4.1), contendo, quando 
apropriado, a relação de materiais e serviços de execução controlados, e respectivos 
procedimentos de execução e inspeção? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
Foi elaborado e documentado o respectivo Plano da Qualidade da Obra, para cada uma de 
suas obras, consistente com os outros requisitos do SGQ (ver 4.1), contendo, quando 
apropriado, o projeto do canteiro? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) 

Foi elaborado e documentado o respectivo Plano da Qualidade da Obra, para cada uma de 
suas obras, consistente com os outros requisitos do SGQ (ver 4.1), contendo, quando 
apropriado, a identificação das especificidades da execução da obra e determinação das 
respectivas formas de controle (devem ser mantidos registros dos controles realizados (ver 
4.2.4))? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) 

Foi elaborado e documentado o respectivo Plano da Qualidade da Obra, para cada uma de 
suas obras, consistente com os outros requisitos do SGQ (ver 4.1), contendo, quando 
apropriado, a identificação dos processos considerados críticos para a qualidade da obra e 
atendimento das exigências dos clientes, bem como de suas formas de controle (devem ser 
mantidos registros dos controles realizados (ver 4.2.4))? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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vi) 

Foi elaborado e documentado o respectivo Plano da Qualidade da Obra, para cada uma de 
suas obras, consistente com os outros requisitos do SGQ (ver 4.1), contendo, quando 
apropriado, a identificação das especificidades no que se refere à manutenção de 
equipamentos considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento das exigências 
dos clientes? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

7 
7.2 

7.2.1 

Execução da obra 
Processos relacionados ao cliente 

Determinação dos requisitos relacionados à obra 

Pergunta 

i) 
Foram determinados os requisitos da obra especificados pelo cliente, incluindo os requisitos 
de entrega da obra e assistência técnica? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
Foram determinados os requisitos da obra não especificados pelo cliente, mas necessários 
para o uso especificado ou intencional? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
Foram determinadas as obrigações relativas à obra, incluindo requisitos regulamentares e 
legais? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

7 
7.4 

7.4.1 

Execução da obra 
Aquisição 

Processo de aquisição 

Pergunta 

i) 

A empresa assegura que a compra de materiais e a contratação de serviços estão, conforme 
os requisitos especificados de aquisição, abrangendo a compra de materiais controlados e a 
contratação de serviços de execução controlados, serviços laboratoriais, serviços de projeto e 
serviços especializados de engenharia e locação de equipamentos que a empresa construtora 
considere críticos para o atendimento das exigências dos clientes? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

7 
7.4 

7.4.1 
7.4.1.1 

Execução da obra 
Aquisição 

Processo de aquisição 
Processo de qualificação de fornecedores 

Pergunta 

i) 

Foram estabelecidos os critérios para qualificar (pré-avaliar e selecionar), seus fornecedores, 
tomando como base a capacidade do fornecedor em atender aos requisitos especificados nos 
documentos de aquisição? 
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Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
São mantidos atualizados os registros de qualificação de seus fornecedores e de quaisquer 
ações necessárias, oriundas da qualificação (ver 4.2.4)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

7 
7.4 

7.4.2 
7.4.2.1 

Execução da obra 
Aquisição 

Informações para aquisição  
Materiais controlados 

Pergunta 

i) 
A empresa assegura que os documentos de compra de materiais controlados descrevem 
claramente o que está sendo comprado, contendo especificações técnicas? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

7 
7.4 

7.4.2 
7.4.2.2 

Execução da obra 
Aquisição 

Informações para aquisição  
Serviços controlados 

Pergunta 

i) 
A empresa assegura que os documentos de contratação de serviços de execução controlados 
descrevem claramente o que está sendo contratado, contendo especificações técnicas? 

 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

7 
7.4 

7.4.3 

Execução da obra 
Aquisição 

Verificação do produto adquirido 

Pergunta 

i) 
É instituído e implementado atividade de inspeção ou outras atividades necessárias para 
assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
Foram estabelecidos procedimentos documentados de inspeção de recebimento (ver 8.2.4) 
para todos os materiais e serviços de execução controlados? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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Item Requisito 

7 
7.5 

7.5.1 

Execução da obra 
Operações de produção e fornecimento de serviço 

Controle de operações 

Pergunta 

i) 
Planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas incluindo 
a disponibilidade de informações que descrevam as características do produto? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
Planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas incluindo 
a disponibilidade de procedimentos de execução documentados? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
Planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas incluindo 
o uso de equipamentos adequados? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) 
Planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas incluindo 
a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) 
Planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas incluindo 
a implementação de monitoramento e medição? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vi) 
Planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas incluindo 
a implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vii) 
Planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas incluindo 
a manutenção de equipamentos considerados críticos para o atendimento das exigências dos 
clientes? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

7 
7.5 

7.5.1 
7.5.1.1 

Execução da obra 
Operações de produção e fornecimento de serviço 

Controle de operações  
Controle dos serviços de execução controlados 
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Pergunta 

i) 
É assegurado que os procedimentos documentados afeitos aos serviços de execução 
controlados incluem requisitos para realização e aprovação do serviço?  

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 

É assegurado que os procedimentos documentados afeitos aos serviços de execução 
controlados incluem requisitos para realização e aprovação do serviço, sendo que, quando a 
empresa construtora optar por adquirir externamente algum serviço controlado, ela analisa 
criticamente e inspeciona o procedimento da realização do serviço da empresa terceirizada 
para assegurar seu controle?  

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 

É assegurado que os procedimentos documentados afeitos aos serviços de execução 
controlados incluem requisitos para qualificação do pessoal que realiza o serviço ou da 
empresa subcontratada? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

7 
7.5 

7.5.3 
7.5.3.1 

Execução da obra 
Operações de produção e fornecimento de serviço 

Identificação e rastreabilidade 
Identificação 

Pergunta 

i) 
Quando apropriado, é identificado o produto ao longo da produção, a partir do recebimento e 
durante os estágios de execução e entrega, tendo por objetivo garantir a correspondência 
inequívoca entre projetos, produtos, serviços e registros gerados, evitando erros? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 

A situação dos produtos, com relação aos requisitos de monitoramento e de medição, tem 
sido assinalada de modo apropriado de tal forma a indicar a conformidade ou não dos 
mesmos, com relação às inspeções e aos ensaios feitos? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
Para todos os materiais controlados, é assegurado que tais materiais não são empregados, 
por ela ou por empresa subcontratada, enquanto não tenham sido controlados ou enquanto 
suas exigências específicas não tenham sido verificadas? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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iv) 

No caso de situações nas quais um desses materiais tenha que ser aplicado antes de ter sido 
controlado, o mesmo é formalmente identificado, permitindo sua posterior localização e a 
realização das correções que se fizerem necessárias, no caso do não atendimento às 
exigências feitas? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) 
Para todos os serviços de execução controlados, é assegurada que as etapas subsequentes a 
eles não são iniciadas, por ela ou por empresa subcontratada, enquanto eles não tenham sido 
controlados ou enquanto suas exigências específicas não tenham sido verificadas? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

7 
7.5 

7.5.5 

Execução da obra 
Operações de produção e fornecimento de serviço 

Preservação de produto 

Pergunta 

i) 
Os materiais controlados, a sua correta identificação, manuseio, estocagem e 
condicionamento, têm sido preservados a conformidade dos mesmos em todas as etapas do 
processo de produção? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
A conformidade dos serviços de execução controlados, em todas as etapas do processo de 
produção, até a entrega da obra, tem sido preservada? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
Essas medidas são aplicadas, não importando se tais materiais e serviços estão sob 
responsabilidade da empresa construtora, ou de empresas subcontratadas? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

7 
7.6 

Execução da obra 
Controle de dispositivos de medição e monitoramento  

Pergunta 

i) 

Foram determinadas as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de 
medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do produto com os 
requisitos determinados (ver 7.2.1)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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ii) 
Foram estabelecidos os processos para assegurar que a medição e o monitoramento possam 
ser realizados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e monitoramento? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

8 
8.1 

Medição, análise e melhoria 
Generalidades 

Pergunta 

i) 
Foram planejados e implementados, de maneira evolutiva, processos necessários de 
monitoramento, medição, análise e melhoria para demonstrar a conformidade do produto? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
Foram planejados e implementados, de maneira evolutiva, processos necessários de 
monitoramento, medição, análise e melhoria para assegurar a conformidade do SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
Foram planejados e implementados, de maneira evolutiva, processos necessários de 
monitoramento, medição, análise e melhoria para melhorar continuamente a eficácia do SGQ? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

8 
8.2 

8.2.1 

Medição, análise e melhoria 
Medição e monitoramento 

Satisfação do cliente 

Pergunta 

i) 
Como uma das medições do desempenho do SGQ, são monitoradas as informações relativas 
à percepção do cliente sobre se a organização atendeu aos seus requisitos? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) Os métodos para obtenção e uso dessas informações foram determinados? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

8 
8.2 

8.2.2 

Medição, análise e melhoria 
Medição e monitoramento 

Auditoria interna 

Pergunta 
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i) 
Têm sido executadas auditorias internas a intervalos planejados para determinar se o seu 
SGQ está conforme com as disposições planejadas (ver 7.1), com os requisitos deste 
Referencial e com os requisitos do SGQ por ela instituídos? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
Têm sido executadas auditorias internas a intervalos planejados para determinar se o seu 
SGQ está mantido e implementado eficazmente?  

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
O programa de auditoria foi planejado, levando em consideração a situação e a importância 
dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) Os critérios da auditoria, escopo, frequência e métodos foram definidos? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) 
A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade 
do processo de auditoria? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vi) Foi determinado que outra pessoa auditasse os auditores no seu próprio trabalho? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vii) 

As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execução de auditorias e para 
relato dos resultados e manutenção dos registros (ver 4.2.4) foram definidos em um 
procedimento documentado? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

viii) 
O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações para eliminar não 
conformidades e suas causas foram tomadas sem demora indevida? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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ix) 
As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações tomadas e o relato dos 
resultados de verificação (ver 8.5.2)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

8 
8.2 

8.2.4 

Medição, análise e melhoria 
Medição e monitoramento 

Inspeção e monitoramento de materiais e serviços de execução controlados e 
da obra 

Pergunta 

i) 

Foram estabelecidos procedimentos documentados de inspeção e monitoramento das 
características dos materiais controlados e dos produtos resultantes dos serviços de execução 
controlados a fim de verificar o atendimento aos requisitos especificados? 

Isto deve assegurar a inspeção de recebimento, em ambos os casos, e deve ser conduzido 
nos estágios apropriados dos processos de execução da obra (ver 7.1). 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) 
A evidência de conformidade com os critérios de aceitação é mantida? 

Os registros devem indicar a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto (ver 2.4.2). 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 

A liberação dos materiais e a liberação e entrega dos serviços de execução controlados e da 
obra não prossegue até que todas as providências planejadas (ver 7.1) tenham sido 
satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade 
pertinente e, quando aplicável, pelo cliente? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

8 
8.3 

Medição, análise e melhoria 
Controle de materiais e de serviços de execução controlados e da obra não-

conformes 

Pergunta 

i) 
Os materiais controlados, os produtos resultantes dos serviços de execução controlados e a 
obra a ser entregue ao cliente que não estejam de acordo com os requisitos definidos são 
identificados e controlados para evitar seu uso, liberação ou entrega não intencional? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

ii) Estas atividades, identificação e controle, foram definidos em um procedimento documentado? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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iii) 
São tradados os materiais controlados, os serviços de execução controlados ou a obra não-
conformes segundo a execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) 
São tradados os materiais controlados, os serviços de execução controlados ou a obra não-
conformes segundo autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma 
autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) 
São tradados os materiais controlados, os serviços de execução controlados ou a obra não-
conformes segundo a execução de ação para impedir a intenção original de seu uso ou 
aplicação originais, sendo possível a sua reclassificação para aplicações alternativas? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vi) 
Foram mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades e qualquer ação 
subsequente tomada, incluindo concessões obtidas (ver 4.2.4)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vii) 
Quando o material, o serviço de execução ou a obra não-conforme for corrigido, esse é 
reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

viii) 
Quando a não-conformidade do material, do serviço de execução ou da obra for detectada 
após a entrega ou início de seu uso, são tomadas as ações apropriadas em relação aos 
efeitos, ou potenciais efeitos, da não-conformidade? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

8 
8.4 

Medição, análise e melhoria 
Análise de dados 

Pergunta 

i) 

Foram determinados, coletados e analisados dados apropriados para demonstrar a 
adequação e eficácia do SGQ e para avaliar onde melhorias contínuas podem ser realizadas? 

Isto deve incluir dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras 
fontes pertinentes. 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 
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ii) A análise de dados tem fornecido informações relativas à satisfação do cliente (ver 8.2.1)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
A análise de dados tem fornecido informações relativas à conformidade com os requisitos do 
produto (ver 7.2.1)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) 

A análise de dados tem fornecido informações relativas às características da obra entregue, 
dos processos de execução de serviços controlados e dos materiais controlados, e suas 
tendências de desempenho, incluindo desempenho operacional dos processos, e incluindo 
oportunidades para ações preventivas? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) A análise de dados fornece informações relativas aos fornecedores? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

8 
8.5 

8.5.1 

Medição, análise e melhoria 
Melhoria 

Melhoria contínua 

Pergunta 

i) 
Tem sido melhorada continuamente a eficácia do SGQ por meio do uso da política da 
qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas 
e análise crítica pela direção? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

Item Requisito 

8 
8.5 

8.5.2 

Medição, análise e melhoria 
Melhoria 

Melhoria contínua 

Pergunta 

i) 
Têm sido executadas ações corretivas para eliminar as causas de não-conformidades, de 
forma a evitar sua repetição?  

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 



Apêndice 

 121 

ii) 
No procedimento documentado tem estabelecido as definições dos requisitos para a análise 
crítica das não-conformidades, incluindo reclamações de cliente? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iii) 
No procedimento documentado tem estabelecido as definições dos requisitos para a 
determinação das causas de não-conformidades? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

iv) 
No procedimento documentado tem estabelecido as definições dos requisitos para a avaliação 
da necessidade de ações para assegurar que aquelas não conformidades não ocorrerão 
novamente? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

v) 
No procedimento documentado tem estabelecido as definições dos requisitos para a 
determinação e implementação de ações necessárias? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vi) 
No procedimento documentado tem estabelecido as definições dos requisitos para o registro 
dos resultados de ações executadas (ver 4.2.4)? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

vii) 
No procedimento documentado tem estabelecido as definições dos requisitos para a análise 
crítica de ações corretivas executadas? 

Documentado 0          10 

 

Implementado 0          10 

 

 


