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RESUMO 

 

 

O estudo teve por objetivo analisar a qualidade em uma empresa no ramo de construção civil 

a fim de diagnosticar a satisfação dos proprietários dos imóveis. Os objetivos específicos 

foram avaliar os métodos adotados pela empresa para oferecer um imóvel com garantias dos 

produtos utilizados para acabamento, identificar a influência de acesso a garagem, segurança 

de moradia, localização, dentre outros aspectos que fazem parte da qualidade de vida do 

proprietário dos imóveis. A pesquisa adotada foi exploratória, descritiva,  do tipo qualitativa, 

e o instrumento utilizado na coleta de dados foi questionário com 10 perguntas fechadas, 

direcionado para proprietários e locatários de imóveis. Os resultados do estudo apresentaram 

que a qualidade se apresenta pela maioria com conceito ótimo em todos os setores da 

construção civil. Concluiu-se que a questão da qualidade é um assunto de fundamental 

importância para desenvolver outras pesquisas envolvendo a satisfação da qualidade dos 

imóveis, uma vez que, este ramo está em alta, possuído muitos investimentos e gerando 

ganhos econômicos e também oferecendo oportunidades para atuação na administração. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Empresa. Construção. Colaboradores. Produção. Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The study aimed to analyze the quality of a company in the construction sector in order to 

diagnose the satisfaction of owners of real estate. The specific objectives were to evaluate the 

methods adopted by the company to offer a property with guarantees of the products used to 

finish, identifying the influence of access to parking, housing security, location, among other 

aspects that are part of the property owner's quality of life . The research used was exploratory 

and descriptive, the qualitative type, and the instrument used to collect data was questionnaire 

with 10 closed questions directed to owners and property renters. The study results showed 

that the quality presents the most with great concept in all sectors of construction. It was 

concluded that the issue of quality is a matter of fundamental importance to develop other 

research involving the satisfaction of the quality of the property, since this branch is on the 

rise, owned many investments and generating economic gains and also offering opportunities 

to operate in administration. 

 

KEY-WORDS: Company. Construction. Contributors. Production. Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A análise de qualidade envolve questões que geram grande interesse por parte de 

processos produtivos, atendimento ao cliente e posicionamento de mercado. Dessa forma, a 

análise dos fatores de qualidade desperta grande interesse e preocupação dos administradores. 

Esse fenômeno vem crescendo dentre vários segmentos de mercado, inclusive no ramo da 

construção civil. As empresas que realizam atividades neste ramo devem identificar com 

análise de mercado os produtos mais procurados por clientes, sendo que devem ser relevados 

aspectos que incluem características positivas do produto com qualidade. 

Definiu-se como tema central desta pesquisa, o desenvolvimento teórico-empírico do 

processo de análise da qualidade, especificamente no ramo da construção civil. O interesse 

por esse tema foi em decorrência da necessidade de atender a satisfação dos clientes com o 

intuito de melhorar a qualidade dos seus serviços, fidelizando e proporcionando credibilidade 

no mercado.  

No que se refere ao melhoramento da produção os consumidores são exigentes, 

soluções são globalizadas, deve haver padrões de qualidade. Para isso, as organizações 

precisarão investir em novas tecnologias para competir com os concorrentes, incluindo a visão 

sistêmica e as metas que pretendem atingir. A inovação é o processo pelo qual uma ideia se 

transforma evoluindo de forma altamente competitiva (VALERIANO, 2005). 

Diante deste cenário, o problema de pesquisa que norteia a construção deste estudo 

consiste em conhecer “Como as técnicas de da qualidade podem aumentar a eficácia, e por 

consequência refletir na satisfação do cliente que adquire imóveis de uma construtora?” 

 A problemática identificada na atual sociedade, envolvendo o ramo de construção 

civil, tem como questionamento, a qualidade dos imóveis que a empresa oferece ao mercado 

imobiliário, tendo em vista que há aproximadamente cinco anos, tem conquistado e ganhado 

cada dia maior credibilidade em questão de confiança e qualidade. 

Como forma de responder à questão de pesquisa supra citada, definiu-se como 

objetivo geral analisar a qualidade em uma empresa no ramo de construção civil a fim de 

diagnosticar a satisfação dos proprietários dos imóveis. 

Complementarmente, os objetivos específicos têm como pretensão realizar uma 

análise da qualidade e avaliar os métodos adotados pela empresa para oferecer um imóvel 

com garantias dos produtos utilizados para acabamento e identificar a influência de acesso a 
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garagem, segurança de moradia, localização, dentre outros aspectos que fazem parte da 

qualidade de vida do proprietário dos imóveis. 

As principais ferramentas da qualidade, tem por objetivo monitorar o funcionamento 

dos ciclos de Planejamento, Execução, Verificação, Ação (PDCA - Plan”, planejar; “Do”, 

fazer ou agir; “Check”, checar ou verificar; e “Action”, no sentido de corrigir ou agir de forma 

corretiva); que ainda incluem os 5'S, e na linguagem japonesa, significa 'Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu e Shitsuke', tendo a função de modificar as atitudes dos colaboradores, na 

organização, preservando o ambiente dos desperdícios de matéria-prima (MARSHALL 

JUNIOR et al, 2006). 

Espera-se que estas técnicas possam ser customizadas ao processo da empresa em 

questão, de forma a maximizar os resultados por meio do planejamento e da qualidade. “As 

características dos produtos e os índices de falhas são determinados, em grandes partes, 

durante o planejamento para qualidade” (JURAN, 1997, p.2).  

O assunto estudado é de grande importância, pois em sua maioria as pessoas têm como 

objetivo adquirir um imóvel, principalmente no que se refere a compra da casa própria. 

Assim, no decorrer das negociações, os clientes se decepcionam com a falta de 

comprometimento dos envolvidos, causando resultados negativos à imagem e reputação da 

empresa que presta o serviço. A pesquisa contribuirá para que a empresa do caso tenha 

informações sobre a opinião do cliente, aspectos como qualidade, prazo, satisfação e valor de 

compra.  

A partir desta introdução, a seção 2 apresenta o referencial teórico, utilizado como 

base para o desenvolvimento metodológico e prático deste trabalho. A seção 3 compreende os 

procedimentos metodológicos que descrevem a condução do levantamento, tratamento e 

análise dos dados. A seguir, na seção 4 os resultados são apresentados e discutidos, sendo 

finalizado na seção 5, com as considerações finais.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CONCEITO DA QUALIDADE 

 

A qualidade deve ser entendida como uma nova maneira de ver as relações entre as 

pessoas, onde o benefício comum é superior ao de uma das partes e essa característica implica 

oferecer produtos e serviços em conformidade com as dimensões da qualidade (LONGO; 

VERGUEIRO, 2003). 

 A qualidade do produto, é uma forma de obter informações importantes sobre o que o 

mercado esta precisando e quais especificações são almejadas do produto. Uma pessoa que é 

bem atendida e está satisfeita, realizada a divulgação do produto, proporcionando lucro para a 

sua empresa.   

A qualidade é a palavra-chave mais difundida dentro das empresas, mas, existe 

pouco entendimento sobre o que significa qualidade. Os teóricos da área 

reconhecem a dificuldade de se definir, o que seja o atributo qualidade. Essa 

dificuldade existe porque a palavra  assume diferentes significados para diferentes 

pessoas e situações, dependendo de quem a observa: se é um consumidor, um 

produtor ou ainda um órgão governamental. A qualidade significados para cada um 

dos setores da empresa, seja Marketing, Produção, Assistência Técnica, Projeto.... 

Além disso, a palavra qualidade tem assumido diferentes significados ao longo do 

tempo, principalmente para bens de consumo, em função das conveniências e 

estratégias de mercado das empresas (TOLEDO, 1990, p.40). 

 

 

 O produto deve cumprir as funções básicas que resolvem os problemas do cliente e, ao 

mesmo tempo, atender às características conexas como nível de desempenho, durabilidade, 

pouca manutenção e facilidade de uso, entre outras (JURAN, 1997). Nesse entendimento, a 

qualidade pode ser definida por uma palavra denominada como mudança.  

A empresa que pretende adotar a mudança deverá ter iniciativas de inovação, 

conforme exemplifica Souza (2001), qualidade é adequação ao uso, ou a empresa adota metas 

de mudanças ou fica defasada em relação ao mercado, perdendo assim competitividade. 

Assim, o conceito da qualidade, resume-se em “um produto ou serviço de qualidade é aquele 

que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo 

certo às necessidades do cliente” (SOUZA, 2001, p. 200). 

A qualidade destaca-se pela sua importância para o desenvolvimento de qualquer 

organização, principalmente pela garantia de proporcionar bens e serviços de qualidade para 

seus consumidores, sejam eles, internos e externos. Se o processo produtivo estiver bem 
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projetado nas operações executadas, o produto também sairá de acordo com o especificado 

pela empresa. “Qualidade de processo é a rigorosa especificação dos processos que serão 

realizados na produção de um bem ou serviço, incluindo as faixas de tolerância desejada dos 

resultados” (JURAN, 1997, p.10).  

Nesse sentido, a evolução da gestão da qualidade se manifesta com a satisfação do 

cliente, tornando-se condição primordial de qualquer organização, tendo como vantagens 

oportunidades de sobrevivência para se desenvolver em um ambiente competitivo, como 

rápidas mudanças. 

Segundo Kato (2002), em sentido mais amplo, a qualidade tem como conceituação: 

qualidade de trabalho, qualidade de serviço, qualidade de informação, qualidade de processo, 

qualidade de divisão, qualidade de pessoal, abrangendo toda a empresa. 

 

Durante os anos 80 muitas empresas deram importância à qualidade como uma 

maneira de obter vantagens competitivas, crescendo neste período modelos de 

melhorias contínuas como o Gerenciamento da Qualidade Total. Nos anos 90 a 

qualidade ainda se mantinha crítica para o sucesso, mas não mais como a única 

vantagem competitiva, as atenções eram dadas à velocidade e competição baseada 

no tempo (KATO, 2002, p. 23). 

 

As iniciativas para inovação e melhoria da qualidade fizeram com que as empresas 

adotassem novas atividades na tentativa de transformar o processo de produção. O principal 

objetivo dessa transformação seria a elevação do nível global de competitividade da economia 

e melhoria dos processos de gestão. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE NAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

As empresas que desempenham atividades no ramo de construção civil, adotam novos 

procedimentos para utilizar as ferramentas que contribuem com a melhoria da qualidade. Para 

colocar em prática os procedimentos de gestão torna-se importante analisar o modo de 

adaptação no setor da construção civil, considerando-se as características da indústria que 

fornece matéria prima para a construção, local em que devem ser implementadas estratégias 

que permitam às empresas sobreviver e competir (FORMOSO, 1994). 

A qualidade ambiental interna está diretamente ligada às técnicas construtivas 

utilizadas para adequação da construção ao clima local. A sobrevivência da empresa de 

construção depende do projeto de edificação, que deve possuir boa ventilação, fazendo com 

que o ar interno seja agradável; tenha iluminação natural; e possuir sistemas para que a 

temperatura interna suporte as situações climáticas (FRAGA, 2011). 
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Outra estratégia para oportunizar qualidade interna na construção civil é a projeção de 

instalações com conforto termo-acústico. Esse quesito deve proporcionar bem-estar físico e 

psíquico quanto à sonoridade. Nos projetos devem constar elementos de vedação adequados 

para estas questões (CHAVES, 2014). 

 
A implantação do sistema de qualidade nas empresas da construção civil tem como 

objetivo: Regulamentar e documentar; Controlar e planejar as atividades do projeto; 

Controlar e planejar as atividades de construção; Assegurar a adequação dos 

recursos necessários à construção, que incluem equipes, materiais, equipamentos e 

outros insumos; melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços; reduzir os 

custos do empreendimento; otimizar as relações com os clientes; melhorar a imagem 

da empresa, obtendo maiores e melhores participações no mercado (FORMOSO, 

1994, p.37). 

 

 A adequação do sistema de qualidade depende exclusivamente das normas de 

referência que originaram a atividade de certificação. Esse processo tem como intuito 

conscientizar a elaboração de planejamento para construir imóveis com qualidade e 

competitividade e consequente permanência no mercado, utilizando-se de “normas técnicas e 

pela difusão do conceito da qualidade por todos os setores da empresa, abrangendo seus 

aspectos operacionais internos e o relacionamento com a sociedade e o ambiente” (FRAGA, 

2011, p.23). O autor complemente que os objetivos da normalização para qualidade da 

construção civil abrangem os seguintes aspectos: 

 

Economia: proporcionar soluções da crescente variedade de produtos e 

procedimentos; Comunicação: proporcionar meios mais eficientes de troca de 

informações entre o fabricante e o cliente, melhorando a confiabilidade das relações 

comerciais; Segurança: projetar a vida e a saúde; Proteção do consumidor: Prover a 

sociedade de meios eficazes para aferir a qualidade de bens e serviços. Eliminação 

de barreiras técnicas e comerciais: evitar a existência de regulamentos conflitantes 

sobre bens e serviços em diferentes países facilitando assim o intercambio comercial 

(FRAGA, 2011,  p.24). 

 

 Mediante as exigências do mercado modernizado, originou-se a necessidade de 

implantação dos sistemas de qualidade, criado no ano de 1992, denominado como "Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H", de qualificação evolutiva, 

que se divide em 04 níveis de certificação (D, C, B e A), e contempla os mesmos requisitos da 

ISO 9000. Visa alcançar todos os setores da construção civil ao longo da cadeia produtiva, 

apoiar o esforço brasileiro de modernização por meio da melhoria da qualidade, do aumento 

da produtividade e da redução de custos na construção habitacional (FORMOSO, 1994). 

 Neste entendimento, o objetivo da ISO 9000 é oportunizar maior compromisso aos 

produtos e serviços prestados por uma organização que pretenda implementar os seus padrões 

de qualidade, tornando-se competitiva nos mercados interno e externo. A série ISO 9000 é 
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constituída por três normas destinadas ao Gerenciamento da Qualidade e à Qualidade 

Assegurada. Abrange os elementos do Sistema da Qualidade que devem ser implementados 

na organização. Para maior complemento no sistema de gestão foi ampliada as normas com a 

ISO 9001, conforme cita Fraga (2011, p.26). 

 

A ISO 9001 é uma norma de sistema de gestão que permite as empresas verificar a 

consistência de seus processos, medir, monitorá-los com o objetivo de aumentar a 

sua competitividade e com isso assegurar a satisfação de seus clientes e atender seus 

requisitos. A empresa certificada oferece maior benefício para os clientes e a para a 

sociedade, representa um atestado de reconhecimento nacional e internacional à 

qualidade do trabalho. Entre os principais benefícios da certificação ISO 9001 pode-

se apontar: a melhoria de produtos e serviços; a redução de custos; a melhoria da 

qualidade dos processos de trabalho e do moral dos funcionários; maior eficiência e 

eficácia na organização; ganho de vantagem competitiva ocasionando maiores 

oportunidades de vendas (FRAGA, 2011, p.29). 

 

 

 Neste entendimento, as empresas que adotarem sistema de gestão da qualidade, 

dependem da implementação e certificação dos órgãos credenciados pelo INMETRO. 

Posteriormente, o órgão emite um relatório, certificando que o Sistema de Gestão da 

Qualidade atende aos requisitos da ISO 9001. Caso haja irregularidades nos documentos a 

empresa recebe um prazo para solucionar as questões indevidas, se não houver procedências 

cabíveis nos documentos poderá perder a certificação. 

 Portanto, para alcançar as metas do processo de qualidade é necessário estabelecer 

princípios para desenvolver as atividades na construção civil, em conformidade com o 

conceito proposto pela ISO 9001:2000, tornando-se um modelo para o gerenciamento dos 

sistemas da qualidade, conforme cita Fraga (2011, p.31). 

 

Foco no cliente: organizações dependem de seus clientes, sendo recomendável que 

atendam as necessidades atuais e futuras do cliente e os seus requisitos e procurem 

exceder as suas expectativas. Liderança: líderes estabelecem a unidade de propósito 

e o rumo da organização. Convém que criem e mantenham um ambiente interno, no 

qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os 

objetivos da organização. Envolvimento das pessoas: pessoas de todos os níveis são 

a essência de uma organização e seu envolvimento contribui para desenvolver as 

habilidades obtendo benefício da organização. Abordagem do processo: resultado 

desejado é alcançado com maior eficiência quando as atividades e os recursos 

relacionados são gerenciados como um processo. Abordagem sistêmica para a 

gestão: identificar, entender e gerenciar os processos inter-relacionados como um 

sistema que contribui com a eficácia e eficiência da organização para alcançar os 

objetivos. Melhoria contínua: envolve o desempenho global da organização; 

Abordagem factual para tomada de decisão, eficaz com base na análise de dados e 

informações; Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: uma organização 

e seus fornecedores independentes de uma relação que aumenta a capacidade de 

ambos agregar o valor.  
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 Esses princípios tornam-se uma ferramenta importante para a empresa que tem uma 

gestão socialmente responsável com o meio ambiente tem mais chances de atingir a eficiência 

e a eficácia na atividade empresarial, mantendo a diversidade e a estabilidade no mercado 

(ZENONE, 2006). Para ampliar o processo de qualidade foi criada a ISO 14.001, que tem por 

objetivo prevenir, eliminar ou minimizar os efeitos nocivos ao meio ambiente, causados por 

empresas privadas ou públicas, empresas que oferecem ao mercado produtos ecologicamente 

corretos. 

 No atual mercado modernizado as empresas devem adotar medidas socialmente 

responsáveis para garantir a qualidade sendo que incluem três certificações denominadas 

como ISO 14001, OSHAS 18000 e SA 8000, conceituadas como: 

 
ISO 14001 - norma que estabelece um sistema de gestão ambiental, 

certificando o padrão de qualidade das empresas. OSHSA 18000 - norma que 

serve como guia para a implementação de sistema de gestão e segurança e 

higiene ocupacional, acentuando uma abordagem de minimização do risco de 

acidentes e doenças de trabalho. AS 8000 - primeiro padrão global de 

certificação no aspecto de responsabilidade social empresarial (SER), com 

foco na garantia dos direitos humanos e trabalhistas de colaboradores das 

empresas (ZENONE, 2006, p. 168). 

 

 No ramo de construção civil, as iniciativas para desenvolver obras com qualidade 

tiveram seu início no ano de 1994, por meio de um programa de capacitação de empresas 

construtoras em gestão da qualidade voltado para pequenas e médias empresas. Por 

conseguinte, “no ano de 1996, as empresas passaram a adotar sistemas de gestão da qualidade 

de acordo com o SiQ-C do PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat) e outros programas, que incluem a ISO 9001” (FRAGA, 2011,  p.17). 

 Os procedimentos para conquistar a qualidade estão sendo implementados de forma 

abrangente, pois, as pessoas que procuram algo mais em conta querem ter qualidade no 

produto adquirido, pois não querem ter problemas futuros com seu sonho que é o imóvel, não 

seria nada agradável vender algo em pouco tempo, escutar reclamações sobre problemas que 

poderiam ser evitados, tendo uma fiscalização melhor usando produtos com uma qualidade 

mais confiável. 

 As organizações estão implementando novas metas nos setores produtivos 

competitivos, buscando inovações com extrema competência, persistência e agressividade. A 

aplicação das metas com o método de Planejamento, Execução, Verificação, Ação (PDCA), 

tem o propósito de resolver problemas e alcançar metas, mas depende de várias etapas, sendo: 
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Definição do problema, análise do fenômeno e do processo, estabelecimento do 

plano de ação, ação, verificação, padronização e conclusão. Torna-se essencial o uso 

de ferramentas, de acordo com o tipo do problema. Para girar o ciclo PDCA é 

imprescindível ter visão futura dos processos e maximizar a competitividade da 

empresa. Por meio do Ciclo PDCA busca-se "a monitoração dos processos 

produtivos para a melhoria contínua gradual (Kaizen), juntamente com a 

identificação e análise de resultados indesejáveis e da consequente busca de novos 

conhecimentos para auxiliar nas soluções" (RODRIGUES, 2006, p.18). 

 

 A competência dos colaboradores na empresa é um passo para adquirir a qualidade. As 

ferramentas da qualidade surgiram a partir 1950, com embasamento em julgamentos e 

práticas existentes e contribuem para a manutenção e melhoria dos processos, visando o 

aperfeiçoamento contínuo (JUNIOR et al, 2006). Assim, trabalhadores treinados e dispostos 

para alcançar o sucesso da empresa é um fator primordial da concepção moderna. Aqueles 

que trabalham com persistência na busca pela melhor forma de produção, inovando no meio 

de trabalho possibilitam que a empresa se torne competitiva no mercado de trabalho.   

 

QUADRO 1 - Principais ferramentas da qualidade, finalidades e objetivos ao longo do  

                  funcionamento dos ciclos PDCA e DMAIC. 

FERRAMENTAS DA 

QUALIDADE 

FINALIDADE 

Diagrama causa efeito Identificar a semelhança entre o resultado e todas as causas de um 

problema 

Gráfico de Pareto Favorecer a identificação, a medição e a prioridade dos problemas 

mais constantes de um processo. 

Fluxogramas Proporcionar uma descrição de fácil visualização das sequencias das 

etapas do processo por meio de gráfico de barras 

Carta de controle  Acompanhar a variabilidade por meio da mediação e o tempo do 

processo por meio de um gráfico. 

Folha de verificação Numerar as constantes ocorrências de um processo produtivo, em um 

determinado período de tempo. 

Histogramas  Colaborar por meio da união dos dados, a mediação e tornar visível a 

flexibilidade de um determinado processo que é representado por um 

gráfico 

Diagrama da dispersão  Fornecer dados estatísticos das variáveis dependentes e 

independentes de um processo produtivo. 

Matriz de GUT Representar os problemas ou riscos potenciais por meio das 

prioridades, visando diminuir os efeitos. 

Brainstorming  Detalhar as percepções em relação a um determinado assunto 

buscando assim diferentes opiniões a partir da criatividade coletiva. 

5W2H Representar e unificar os processos, na organização de planos de 

ação e na afirmação de métodos adjuntos aos indicadores, sendo 

assim de cunho gerencial. 

5'S Colaborar na modificação comportamental dos colaboradores, a fim 

de ter um senso de organizações conservando o ambiente agradável e 

abolindo os desperdícios. 

Fonte: MARSHALL Junior et al, 2006 p. 99  
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A explicação dos conceitos do Quadro 1, resumem-se da seguinte forma, segundo 

fundamentação da literatura: 

Diagrama causa-efeito: este diagrama se denomina como gráfico de Ishikawa tendo 

origem em 1943, ou como gráfico de espinha de peixe, por ter uma forma similar a uma 

espinha de peixe. O eixo principal mostra um fluxo de informações e as espinhas, que ligam 

ao fluxo, representam as contribuições secundárias ao processo que está analisando. Permite 

identificar as causas que contribuíram para determinados efeitos. “O diagrama de Causa e 

Efeito é uma ferramenta utilizada para apresentar a relação existente entre um resultado de um 

processo (efeito) e os fatores (causas) do processo que por razões técnicas, possam afetar o 

resultado considerado” (WERKEMA, 1995, p. 12). 

O gráfico de Pareto é um gráfico de barras verticais, que dispõe a informação de fora a 

tornar evidente e visual a priorização de temas. Lembrando que as informações igualmente 

organizadas também tornam possível a colocação de metas numéricas viáveis de serem 

alcançadas. “O modelo econômico de Pareto foi revelado para a área da Qualidade sob a 

forma „alguns elementos são vitais; muitos, apenas triviais‟, por Juran” (PALADINI, 1997, 

p.71). 

O digrama de Pareto sugere que deve-se prestar bastante atenção nos elementos 

críticos. E para isso deve ser utilizado um modelo gráfico que os organiza em ordem 

decrescente de importância, sempre a partir da esquerda. Os princípios sob estudo são 

estabelecidos a uma escala de valor, formado de medidas em unidades financeiras, 

freqüências de ocorrência, percentuais, número de itens. O diagrama de Pareto mostra 

categorias, classes e grupos (WERKEMA, 1995). 

Os fluxogramas representam graficamente cada etapa pela qual passa um processo. 

 
São ferramentas recomendadas em qualquer atividade de programação 

computacional. Sua utilização na área da qualidade que se refere à determinação de 

um fluxo de operações bem definido. Permite visão global do processo por onde 

passa o produto e, ao mesmo tempo, ressalta operações críticas ou situações em que 

haja cruzamento de vários fluxos (que pode, por exemplo, constituir-se em ponto de 

congestionamento). Tendem a empregar símbolos padrões que irão identificar cada 

operação básica ou secundária de um processo (PALADINI, 1997, p. 75). 

 

 

Cartas de Controle: os gráficos de controle foram desenvolvidos por Shewhart, na 

década de 20, buscam especificar as limitações superiores e inferiores dentro dos quais 

medidas estatísticas associadas a uma dada população são localizadas (PALADINI, 1997). 

Em uma linha central coloca-se a tendência da população; já as curvas irão determinar a 

evolução histórica de seu comportamento e a tendência futura. Segundo Werkema (1997, 
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p.198), “os gráficos (cartas) de controle são ferramentas para o monitoramento da 

variabilidade e para a avaliação da estabilidade de um processo”. 

Folhas de checagem: são dispositivos utilizados para registrar os dados. Elas são 

estruturadas de acordo com as exigências de cada usuário, e por isso, mostra extrema 

elasticidade de preparação, utilização e interpretação, no entanto, não devem ser confundidas 

com checklists, que são listagens de itens a serem verificados (PALADINI, 1997).  

Ainda o autor diz que são representações gráficas de situações que requerem grande 

organização de dados. Da maneira como é feita, a folha exige atenção à coleta de dados, 

segurança e precisão nas contagens feitas. Apesar deste cuidado, é fácil construí-la e 

interpretá-la. O modelo visual que a folha determina permite rápida percepção da realidade 

que ela espelha e imediata interpretação da situação. Vale ressaltar que não existe um modelo 

geral e único para as folhas de checagem, elas resultam de cada aplicação feita. 

Os histogramas são instrumentos muito conhecidos na Estatística Clássica. descrevem 

as freqüências com que variam os processos e a forma que assume a distribuição dos dados da 

população como um todo (PALADINI, 1997).  

Os diagramas de dispersão resultam de:  “simplificações efetuadas em procedimentos 

estatísticos usuais e são usuais e são modelos que permitem rápido relacionamento entre 

causas e efeitos”, segundo Paladini (1997, p.74). O autor complementa que o diagrama cruza 

informações de dois elementos para os quais se estuda a existência (ou não) de uma relação. 

Um exemplo de diagrama de dispersão, mostra a relação direta (consumo de energia e a 

velocidade de operação do motor, quanto mais rápido mais gastos); e uma relação inversa 

(velocidade de operação do motor e a vida útil de uma ferramenta: maior desgaste, menor 

vida útil). 

 A atenção a consumidores e clientes no processo de Gestão da Qualidade encontrou na 

Qualidade Enquanto Serviço (QFD) sua forma mais adequada de implantações, tanto em 

termos conceituais quanto operacionais. Agregada á análise de valor, essa estratégia pode 

definir o que o cliente quer, como pretende alcançar a qualidade. O Ciclo Planejamento, 

Execução, Verificação, Ação (PDCA) e Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar 

(DMAIC),  ocorre em todo o processo produtivo, onde é possível identificar a sequência dos 

processos, dos subprocessos, das atividades e das tarefas por meio o mapa de processo (figura 

1), no qual direcionam quais são as responsabilidades de todos os colaboradores. 
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FIGURA 1 - Mapa de processo produtivo. 

 
 

Fonte: MARSHALL Junior et al, 2006 p. 98 

 

 As metas propostas pela empresa ao longo da aplicação dos ciclos foram a 

padronização, a melhoria, a otimização dos processos, além de provê uma visão aberta de 

todo o fluxo do processo de produção, de forma que a empresa atingiu um patamar de 

crescimento no seu faturamento. 

 O Desdobramento da Função Qualidade  (QFD), converte as exigências dos usuários 

em características substitutivas. Conceitua  “a qualidade do projeto do produto acabado, 

desdobra essa qualidade em qualidades de outros itens tais como: qualidade de cada uma das 

peças funcionais, qualidade de cada parte e até os elementos do processo, apresentado 

sistematicamente, e a relação entre os mesmos”(AKAO, 1996, p.5). 

 

2.3 IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE NUMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 Em uma empresa de construção civil, a importância da adoção da gestão da qualidade 

situa-se nos princípios e benefícios incorporados na cultura dos empreendedores desse setor. 
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Em conformidade com pesquisas desenvolvidas por Andery (2002), os fatores de motivação 

para a implementação do sistema de gestão da garantia em empresas construtoras, destaca-se 

primeiramente nas exigências de órgãos públicos de financiamento ou de empresas públicas 

contratantes das obras; outra questão abrange a melhoria do sistema gerencial e aumento da 

competitividade. 

 A importância da qualidade reflete na preocupação dos problemas identificados em 

obras da construção civil, para isso, o ideal é que os processos de projeto e de execução 

contemplem todas as interpretações e aspirações da qualidade (FABRÍCIO, 2004). 

 Assim, os assuntos condizentes com a qualidade no âmbito da construção civil, centra-

se na necessidade de se pensar na qualidade dos projetos para o empreendimento, na 

qualidade de sua execução e na qualidade de sua ocupação/manutenção, que de acordo com 

Fabrício (2002), deve seguir as etapas do ciclo de vida dos empreendimentos, tendo como 

dimensões: 

 

Qualidade de sua concepção: que envolve a qualidade do programa do 

empreendimento: pesquisa de mercado; levantamento das necessidades; seleção das 

alternativas; equacionamento financeiro e comercial. Qualidade das soluções 

projetuais: deve seguir as exigências de desempenho (segurança e habitabilidade); 

sustentabilidade; construtibilidade; custos de execução, operação e manutenção. 

Além disso, qualidade da apresentação; qualidade dos serviços associados aos 

projetos, considerando: custos; prazos; comunicação; coordenação e 

compatibilização; acompanhamento; registro as built. Qualidade de sua execução, 

considerando análise crítica de projeto; aquisição de materiais; inspeção e controle 

de materiais; execução dos serviços; controle de produtos não conformes; controle 

de produtos e/ou serviços fornecidos por terceiros; e ainda qualidade de 

ocupação/manutenção (FABRÍCIO, 2004, p.26). 

 

 Neste entendimento, a primeira atividade atribuída no sistema de qualidade foi a 

inspeção no processo de fabricação de uma indústria, sendo que por meio dos critérios para 

análise da qualidade evoluiu e a responsabilidade gerencial e se consolidou, alcançando sua 

independência. “A partir da inspeção, outras atividades foram surgindo de acordo com as 

necessidades de desenvolvimento e melhoria da qualidade, incluindo o controle, garantia e 

gestão da qualidade” (FRAGA, 2011,  p.16). 

 Diante da afirmativa, percebe-se que na atualidade, a qualidade vem sendo uma 

variável estratégica de grande importância para o desenvolvimento do setor da construção 

civil. Tendo em vista a globalização da economia e o consequente acréscimo da concorrência, 

a certificação e a implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade podem ser consideradas 

fundamentais para a competitividade e para o bom funcionamento das empresas que atuam 

nesse setor. 
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 O gerenciamento para a qualidade total nasceu no Japão e envolve todas as partes do 

processo (os clientes, o processador e os fornecedores), seus objetivos são controlar o 

processo implementando melhorias, para posteriormente aplicar inovações, e se conseguir 

vantagens tecnológicas (KATO, 2002). 

 A qualidade ficou reconhecida com maior destaque nas décadas do século XX, tendo 

como técnica, uma disciplina de caráter estratégico. Em outros termos, a qualidade é assunto 

de questionamento, tornando-se uma ferramenta estratégica do negócio de empreendimentos 

da construção civil, e o mercado passou a valorizar quem a possuía e a punir as organizações 

focadas apenas nos processos clássicos de controle da qualidade (FRAGA, 2011). 

 

A introdução de novos modelos gerenciais por parte das construtoras, que 

considerem a qualidade desde uma perspectiva estratégica, é fruto de uma série de 

fatores que caracterizam a atual conjuntura de mercado da construção civil 

brasileira, em especial o subsetor dedicado às edificações. A melhoria da qualidade 

e produtividade das organizações da construção civil aos patamares almejados 

tornou-se uma consequência do longo processo de conscientização para a qualidade, 

dependendo do conhecimento de modo efetivo do atual estágio das organizações no 

que diz respeito à eficácia dos seus sistemas de gerenciamento da qualidade 

(FARIA, 2012, p. 43). 

 

 

 Tendo como embasamento o princípio de que a indústria da construção civil brasileira 

clama por melhoria na sua qualidade e produtividade, torna-se de fundamental importância 

desenvolver um diagnóstico da situação vigente das organizações do setor de construção, 

tomando-se por base os requisitos de sistemas de gestão da qualidade estabelecidos em 

normas e programas da qualidade (FERREIRA; GIACOMITTI, 2007). 

 Partindo desta premissa, no ano de 1999, foi implementado o Sistema de Qualificação 

de Serviços e Obras Construtoras, o SIQ-Construtoras, com o objetivo de proporcionar a 

qualificação evolutiva e adequada das características das empresas construtoras, que segundo 

Faria (2012), deve seguir os seguintes princípios:  

 

a) Adequação dos seus requisitos ao referencial da série de normas NBR ISO 9000; 

b) Caráter evolutivo dos seus requisitos através dos níveis progressivos de 

qualificação, segundo os quais sistemas de gestão da qualidade das empresas são 

avaliados e classificados; c) Caráter pró-ativo, visando a criação de um ambiente de 

suporte que oriente o melhor possível as empresas, no sentido que essas obtenham o 

nível de qualificação almejado; d) Caráter nacional, sendo o sistema único e 

aplicável a todos os contratantes e todos os tipos de obras em todo o Brasil, através 

do estabelecimento de requisitos específicos aos quais os sistemas de gestão da 

qualidade devem atender; e) Flexibilidade, o que possibilita sua adequação a 

empresas de diferentes regiões, de diferentes tecnologias e de diferentes tipos de 

obra; f) Sigilo quanto às informações de caráter confidencial da empresa; g) 

Transparência quanto aos critérios e decisões tomadas; h) Independência dos 

envolvidos nas decisões; i) Caráter publico, não tendo o SIQ-Construtoras fins 

lucrativos, e sendo a relação de empresas qualificadas publicas, com divulgação a 

todos os interessados; j) Harmonia com o Sistema Nacional de Metrologia, 
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Normatização e Qualidade Industrial (SINMETRO), em que toda a qualificação 

atribuída ao SIQ Construtoras deva ser executada por organismo de certificação 

credenciado (OCC) pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e 

Qualidade Industrial (INMETRO) (FARIA, 2012, p.36). 

 

 Segundo os princípios, entende-se a normatização destinada para as indústria da 

construção civil, tornou-se assunto de fundamental importância para a discussão dos seus 

requisitos de forma a viabilizar a sua implantação no setor produtivo. Por conseguinte, no ano 

de 2005, o SIQ-Construtoras passa por algumas modificações recebendo a denominação de 

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

(SiAC (FARIA, 2012). 

 No setor da construção civil, destacam-se diversas características, sendo que envolvem 

a participação de diversos setores com diferentes funções: incorporadores, construtores, 

projetistas, usuários, fornecedores, empreiteiros, empresa de gerenciamento, laboratórios de 

ensaio, proprietário; o processo de produção e ocupação se deparam com mudanças 

tecnológicas significativas; tendo gerado alterações por utilizar mão de obra intensiva e pouco 

qualificada com pouco acesso a um plano de carreira; além das empresas se localizarem 

distantes e os operários dependerem de transporte; bem como em algumas obras o ambiente 

de trabalho encontra-se exposto às intempéries; especificações confusas e mal definidas; grau 

de precisão indefinido; baixa qualificação e alta rotatividade da mão de obra (SOUTO; 

SALGADO, 2003). 

 Conforme estudos realizados sobre a gestão da qualidade em empresas na construção 

civil no estado do Paraná, foram identificados como principais impactos positivos: 

 

a) melhoria na organização interna e o controle e planejamento gerencial; b) 

melhorias em relação aos processos técnicos e de obras; c) qualidade dos produtos; 

d) aumento de produtividade; e) preocupação com a segurança do trabalho e a 

organização do canteiro; f) redução dos desperdícios, que está relacionado à 

diminuição de retrabalhos; g) à gestão de pessoas teve como benefícios destacados a 

motivação e valorização do funcionário e comunicação interna (JUNGLES; 

BENETTI, 2006, p.39). 

 

 No setor de construção civil, encontram-se diversos desafios para os gestores das 

organizações, incluindo o desempenho das funções das autoridades brasileiras, na medida em 

que implica na urgência de se estabelecerem mecanismos que viabilizem o aumento da 

competitividade da indústria da construção civil brasileira. Dentre as estratégias, segundo 

Faria (2012), o governo federal brasileiro instituiu o denominado “Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade no Habitat” (PBQP-H), inserido nas regulamentações da 



 22 

construção civil, tendo como objetivo melhorar a qualidade e produtividade das organizações 

do setor de construções. 

 

 

 

 

2.4 TEÓRICOS QUE DEFENDEM A QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

 A gestão da qualidade na construção civil tem principais destaques o ano de 1945, no 

final da II Guerra Mundial, quando teorias foram formuladas sobre a qualidade que passou a 

ser aceita no ambiente organizacional, mediante a implementação de técnicas específicas e 

resultados efetivos, além do surgimento de profissionais especializados. Conforme Campos 

(2008), os principais teóricos denominados como os “papas da qualidade”, foram: Joseph 

Moses Juran e William Edwards Deming, os quais disseminaram e impulsionaram o interesse 

pelo movimento da qualidade, realizando palestras para líderes industriais. O primeiro público 

interessado foram os japoneses, mesmo que seus conhecimentos foram introduzidos 

inicialmente nos Estados Unidos.  

 

O conceito de qualidade dado por Juran foi: “Qualidade é adequação ao uso”, onde a 

adequação é definida pelo consumidor. Já para Deming como: “Função das 

exigências e necessidades do consumidor”. Ambos trabalhavam independentemente, 

mas de forma complementar: Juran com o foco na gestão voltada à qualidade, e 

Deming dando atenção ao controle estatístico da qualidade. Na década de 1980, os 

Estados Unidos acordaram para a questão da qualidade, e Juran e Deming 

começaram a ser ouvidos por lá também, juntamente com grande número de outros 

especialistas no assunto, dentre eles Philip Crosby ( Zero defeito), Armand Vallin 

Feigenbaum (Total Quality Control - TQC) e Kaoru Ishikawa (7 ferramentas) 

(FRAGA, 2011, p.15). 

 

 

 Neste entendimento, os fundamentos do enfoque ocidental estão situados frente aos 

sistemas, especialistas da qualidade, demonstração da qualidade e aspectos técnicos dos 

sistemas da qualidade, o enfoque japonês proporciona maior atenção aos aspectos gerenciais e 

motivacionais, com a participação de todos os funcionários na busca pela melhoria contínua 

da qualidade (BICALHO, 2009). 

 No Quadro 2, pode-se verificar a definição da garantia da qualidade conforme teorias 

da visão ocidental. 
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QUADRO 2 -  Definição da garantia da qualidade 

REFERÊNCIA DEFINIÇÃO DA GARANTIA DA QUALIDADE 

Juran  

Handbook Juran; Gryna 

(1991) 

Atividade de fornecer as evidencias necessárias para 

estabelecer confiança, entre todos os envolvidos, de que a 

função qualidade está sendo executada de maneira eficaz. 

Glossário American 

Society for Quality Control 

ASQC (1983) 

Todas as ações planejadas ou sistemáticas necessárias para 

proporcionar adequada confiança de que o produto ou serviço 

satisfaça as necessidade estabelecidas. 

Canadian Standard 

Association Z299.1.1987 

Quality assurance Program 

Requirements 

Um padrão planejado e sistemático de Todos os meios e ações 

designadas para promover adequada confiança de que itens e 

serviços atendam requisitos jurídicos e contratuais e irá ter 

desempenho satisfatório em serviço. 

Terminologia do Instituto 

Brasileiro de Petróleo - 

IBP (1989) 

Conjunto de ações sistemáticas e planejadas para assegurar a 

confiabilidade, o desempenho e a adequação ao uso de um 

determinado produto ou serviço. 
Fonte: Bicalho, 2009. 

 

Diante da análise do quadro 2, pode-se destacar que inúmeras empresas ocidentais na 

década de 70 e principalmente na década de 80, expandiram estratégias para conquistar o 

enfoque japonês, adaptando seus conceitos, métodos e técnicas no gerenciamento da 

qualidade (FABRICIO, 2004). 

 A abordagem da gestão da qualidade tem duas dimensões: garantir a qualidade do 

produto e racionalizar a produção. A preocupação inicial da abordagem da gestão da 

qualidade, envolve a racionalização da produção, tendo maior significado, mantendo a 

garantia do produto (BICALHO, 2009). 
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3 METODOLOGIA 

 

O estudo tem base bibliográfica, com dados secundários, análise qualitativa e pesquisa 

de campo com coleta de dados primários, no setor de Construção Civil. A metodologia é a 

explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação de pesquisa.  

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente. “Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o 

problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço” (GIL, 2010, p.30). 

 

3.1 TIPOS DE DADOS 

 

 Os dados são primários e secundários. “Os dados primários são dados brutos, ou seja, 

dados que nunca foram coletados, tabulados e analisados” (MATTAR, 1997, p.147). Ainda o 

autor complementa ao conceituar que os dados primários do presente trabalho são os 

resultados da pesquisa para identificação do perfil dos fornecedores potenciais da empresa. 

 Os dados secundários são aqueles que já foram coletados e até mesmo analisados, os 

quais se encontram à disposição para consulta. As fontes secundárias apresentam dados 

coletados ou processados de forma equivocada. A fundamentação com essas fontes tenderá a 

reproduzir ou mesmo a ampliar seus erros. "Para reduzir esta possibilidade, convém aos 

pesquisadores assegurarem-se das condições em que os dados foram obtidos, analisar em 

profundidade cada informação para descobrir possíveis incoerências ou contradições e utilizar 

fontes diversas" (GIL, 2008, p. 51). 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A população envolvida no estudo se constituiu de dez (10) proprietários das obras em 

construção de imóveis da empresa localizada no município de Toledo, Estado do Paraná. 
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 Para estudar a população é necessário observar os procedimentos definidos pela Teoria 

da Amostragem, que atualmente encontra-se desenvolvida, tornando-se difícil a qualquer 

pesquisador justificar a seleção de uma amostra sem recorrer a seus princípios. Denomina-se 

universo ou população, "o conjunto definido de elementos que possuem determinadas 

características. Comumente fala-se de população como referência ao total de habitantes de 

determinado lugar (GIL, 2008, p.89). Todavia, em termos estatísticos, pode-se entender como 

amostra o conjunto de trabalhadores de uma determinada empresa".  

 

Amostra significa o subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se 

estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população. Urna 

amostra pode ser constituída, por exemplo, por cem empregados de uma população 

de 4.000 que trabalham em uma empresa (GIL, 2008, p.90). 

 

 A amostragem se classifica em dois grupos: amostragem probabilística e não- 

probabilística. Os tipos de amostragem probabilísticas comumente são os mais utilizados 

incluindo aleatória simples, sistemática, estratificada, por conglomerado e por etapas. Dentre 

os tipos de amostragem não probabilística, os mais conhecidos são: por acessibilidade, por 

tipicidade e por cotas. 

 

A amostragem aleatória simples é o procedimento básico da amostragem científica, 

consiste em atribuir a cada elemento da população um número único para depois 

selecionar alguns desses elementos de forma casual. Para se garantir que a escolha 

dessa amostra seja devida realmente ao acaso, podem-se utilizar tábuas de números 

aleatórios; para uma população de 500 elementos, assinala-se qualquer combinação 

de três colunas, ou conjuntos de três algarismos consecutivos, ou três linhas. 

Suponha-se que sejam utilizados os três últimos algarismos de cada conjunto de 

cinco; seguindo a ordem de cima para baixo na coluna, partindo de 024, assinalam-

se todos os números inferiores a 501, até que sejam alcançados tantos números 

quantos forem os elementos necessários para a composição da amostra (GIL, 2008, 

p.92). 

 

 Conforme afirmativa do autor, o procedimento de escolha da amostra, inicia-se com à 

seleção de um ponto de partida aleatório entre 1 e o inteiro mais próximo à razão da 

amostragem (o número 'I' de elementos da população pelo número de elementos da amostra - 

N/n), em seguida selecionam-se itens em intervalos de amplitude N/n. 

 A amostragem estratificada caracteriza-se pela seleção de uma amostra de cada 

subgrupo da população considerada. O fundamento para delimitar os subgrupos ou estratos 

pode ser encontrado em propriedades como sexo, idade, classe social. Muitas vezes essas 

propriedades são combinadas, o que exige uma 'T' matriz de classificação. Por exemplo, 

"quando se combina homem e mulher com j "maior de 18 anos" e "menor de 18 anos", 

resultam quatro estratos: "homem menor de 18 anos", "mulher menor de 18 anos", "homem 
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maior de 18 anos", j "mulher maior de 18 anos" 'I A' amostragem estratificada" (GIL, 2008, 

p.92). 

 Exemplificando a afirmativa, se uma população é constituída por 70% de homens e 

30% de mulheres, então a amostra deverá obedecer às mesmas proporções no que se refere ao 

sexo. Este tipo de amostragem tem como principal vantagem o fato de assegurar 

representatividade em relação às propriedades adotadas como critérios para estratificação. 

Atualmente, os levantamentos por amostragem incluem dados como grande popularidade 

entre os pesquisadores, a ponto de muitas pessoas chegarem mesmo a considerar pesquisa e 

levantamento de informações a mesma coisa. Na verdade, o levantamento refere-se ao 

conhecimento direto da realidade. À medida que as próprias pessoas informam acerca de seu 

comportamento, crenças e opiniões, a investigação torna-se mais livre de interpretações 

calcadas no subjetivismo dos pesquisadores. 

Além disso, tem-se a questão da economia e rapidez, o que torna possível a obtenção 

de grande quantidade de dados em curto espaço de tempo. No caso de adotar coleta de dados 

mediante questionários, os custos tornam-se relativamente baixos. 

Outra opção é a quantificação, em que os dados obtidos mediante levantamentos 

podem ser agrupados em tabelas, possibilitando a sua análise estatística. "As variáveis em 

estudo podem ser codificadas, permitindo o uso de correlações e outros procedimentos 

estatísticos. À medida que os levantamentos se valem de amostras probabilísticas, torna-se 

possível conhecer a margem de erro dos resultados obtidos" (GIL, 2008, p.56). 

Outra distinção é a de que no estudo de campo estuda-se um único grupo ou 

comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação de seus 

componentes. Assim, o estudo de campo tende a utilizar muito mais técnicas de observação 

do que de interrogação. "Neste caso, são descritas as características da população em termos 

de sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda. Já num estudo de campo, a ênfase poderá 

estar, por exemplo, na análise da estrutura do local" (GIL, 2008, p. 57). 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados abrange o registro estatístico, exige que “o pesquisador disponha de 

um plano de pesquisa que indique com clareza a natureza dos dados a serem obtidos. 

Identificando as fontes adequadas para a obtenção de dados significativos para os propósitos 

da pesquisa” (GIL, 2008, p.148). 
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 O pesquisador precisa aprofundar o conhecimento além da leitura dos dados, com 

vistas a integrá-los num universo mais amplo em que poderão ter algum sentido. “Esse 

universo é o dos fundamentos teóricos da pesquisa e o dos conhecimentos já acumulados em 

torno das questões abordadas, que resulta na importância da revisão da literatura, na etapa do 

planejamento da pesquisa” (GIL, 2008, p.178). 

 

3.3.1 Instrumentos 

 

 O instrumento utilizado para pesquisa foi um questionário com 10 perguntas fechadas 

(anexo), destinado aos proprietários de uma empresa do ramo de construção civil e aos 

locatários dos imóveis. O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por 

uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem presença do 

entrevistador (LAKATOS, 2008). 

 “O questionário pode ser previamente testado, mediante aplicação a um grupo 

pequeno, antes de sua aplicação ao conjunto dos sujeitos a que se destina o que permite ao 

pesquisador avaliar, e se for o caso realizar a revisão” (SEVERINO, 2007, p. 126). 

 Questionário é o conjunto de questões articuladas, que se destinam a levantar 

informações por parte dos sujeitos pesquisados. “As questões podem ser fechadas ou abertas. 

Nas fechadas as respostas serão escolhidas dentre as opções predefinidas pelo pesquisador”. 

(SEVERINO, 2007, p. 125); sendo que no estudo o método adotado enquadra-se nas questões 

fechadas. 

 

3.3.2 Abordagem da Pesquisa 

 

 A abordagem da pesquisa tem “base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo” (GIL, 1991, p.60). 

 

A fase exploratória da pesquisa-ação objetiva determinar o campo de investigação, 

ás expectativas dos interessados, bem como o tipo de auxílio que estes poderão 

oferecer ao longo do processo de pesquisa. Enquanto na pesquisa clássica a fase 

exploratória costuma caracterizar-se pela imersão sistemática na literatura 

disponível acerca dos problemas, na pesquisa-ação esta fase privilegia o 

reconhecimento visual do local, consulta a documentos diversos e, a discussão com 

representantes das categorias sociais envolvidas na pesquisa (GIL, 1992, p. 127). 
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 O tipo da pesquisa abordada é qualitativa, pois visa entender o que cada pessoa 

procura e quais são suas necessidades e que tipo de produto, e com que qualidade as pessoas 

querem o seu imóvel. Esse levantamento será efetivado para que se possa aprimorar o 

conhecimento dos projetos futuros em obras, para minimizar problemas em outras 

construções da empresa. A aplicação dos resultados será para que melhore a qualidade do 

produto final e satisfaça a necessidade dos clientes. 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e 

latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível. Ao colocar dessa 

forma, o autor explicita que a pesquisa qualitativa gera conhecimento que passara 

despercebido às pessoas, além de conectá-la ao contexto humano (CHIZZOTTI, 

2006, p. 28). 

 

 A pesquisa é de caráter exploratório-descritiva, para avaliar de que maneira estão 

sendo adotadas as ferramentas de trabalho, tempo, materiais, pessoas; e o que pode ser feito, 

com a coleta de dados. Torna-se possível realizar a análise dos resultados, e a pesquisa 

contribui para elaborar a proposta de melhorias no desempenho em cada área, também 

desvenda os pontos positivos que não precisam ser modificados. 

 
A classificação das pesquisas em exploratórias, descritivas e explicativas é muito 

útil para o estabelecimento de seu marco teórico, ou seja, para possibilitar uma 

aproximação conceitual. Todavia, para analisar os fatos do ponto de vista empírico, 

para confrontar a visão teórica com dados da realidade, torna-se necessário traçar 

um modelo conceitual e operativo da pesquisa (GIL, 1991, p. 47). 

 

As pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis. “São inúmeros estudos que podem ser classificados sob este título e 

uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática” (GIL, 1991, p. 46). 

 

3.3.3 Período de Realização da Pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada no mês  julho do ano de 2015. Os dados obtidos na pesquisa 

possibilitou apurar os resultados da população envolvida no setor de construção de onde foi 

selecionada a amostra. Esta população é proveniente da zona urbana do município de Toledo.  

 
3.3.4 Local da Realização da Pesquisa 
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A pesquisa deu-se com uma empresa do ramo de Construção Civil, situada no 

município de Toledo, no Estado do Paraná. 

Toledo é um município brasileiro do estado do Paraná. Localiza-se na região oeste,  

tem um eixo de desenvolvimento ligado ao agronegócio, impulsionado pelo seu solo fértil e 

plano, que faz concentrar cooperativas e outras empresas, tornando-o um dos maiores 

produtores de grãos do estado. Sua população é de 130.295 habitantes. A distância rodoviária 

até a capital do estado é de 540 km. Toledo surgiu quando a Industrial Madeireira e 

Colonizadora Rio Paraná S/A - MARIPÁ adquiriu junto a uma companhia imobiliária inglesa 

uma gleba de terras denominada Fazenda Britânia, iniciado em seguida a ocupação e 

desbravamento da área ao trazer colonos do Rio Grande do Sul. A atividade inicial foi a 

extração de madeira para atender os mercados da Argentina e Uruguai. O plano de 

colonização fundamentou-se em pequenas propriedades, com média de 10 alqueires paulistas. 

O desenvolvimento ocorreu de forma acelerada, em torno da economia das comunidades 

agrícolas. Na década de 1960 para 1970 a modernização da produção imprimiu novas relações 

no campo e a especialização favoreceu a monocultura e a concentração de propriedade, 

ocasionando o êxodo rural e a acelerada urbanização (www.toledo.pr.gov.br/...2015). 

 

3.3.5 Tabulação e Análise de Dados 

 

Os dados coletados foram tabulados e posteriormente foram gerados gráficos, em 

conformidade com os resultados obtidos; segundo dados primários (estatística) e redação dos 

conceitos segundo a realidade da empresa e os demais dados secundários já publicados sobre 

o assunto em estudo. "A interpretação dos dados é entendida como um processo que sucede à 

sua análise. Nas pesquisas qualitativas, não há como separar os dois processos. Por essa razão 

é que muitos relatórios de pesquisa não contemplam seções separadas para tratar os 

resultados" (GIL, 2008, p.177). 

 O tratamento dos dados, a inferência e a interpretação, objetivam tornar os dados 

válidos e significativos. São adotados procedimentos estatísticos que possibilitam estabelecer 

quadros, gráficos e figuras que sintetizam e põem em relevo as informações obtidas. “Na 

medida que as informações obtidas são confrontadas com informações já existentes, pode-se 

chegar a amplas generalizações, o que torna a análise de conteúdo um dos mais importantes 

instrumentos para a análise das comunicações de massa” ( GIL, 2008, p.153). 

 

Os gráficos constituem-se em um dos mais importantes recursos técnicos a que as 

empresas de hoje podem recorrer para atuar dentro das concepções da moderna 
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administração. Gráfico é a representação em uma superfície plana de um objeto, de 

uma relação ou de um raciocínio esquematizado, objetivando visualizar uma ideia e 

facilitar a transmissão precisa de uma imagem (ROCHA, 1983, p.71). 

 

 

Enquadram-se nesta classe todos aqueles que apresentam como finalidade básica 

relacionar-se com a organização formal e informal, com maior ou menor riqueza de detalhes. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados apresentados nos gráficos são provenientes do questionário aplicado 

para proprietários de imóveis, sendo que as questões abrangem a avaliação de qualidade da 

construção civil. O assunto informa que conhecimento dos usuários e o desempenho das 

edificações em uso tem sido objeto de pesquisa para avaliação dos imóveis, sendo que 

abrange diversos métodos e técnicas como tamanho da estrutura, preferência declarada e 

métodos específicos para analisar os atributos dos imóveis e a qualidade dos serviços 

prestados pelas empresas. 

 

GRÁFICO 1 - Qualidade do imóvel 

60%

40%

Ótimo Bom

 
Fonte: dados de pesquisa 2015. 

 

 

Dos participantes da pesquisa, 60% avaliaram a qualidade do imóvel como ótima, 

enquanto que 40% avaliaram a qualidade como bom. Os resultados estão em conformidade 

com outras pesquisas sobre a qualidade da construção civil, sendo que geralmente utilizam 

ferramentas de análise e métodos, que envolvem pesquisas comparadas com pesquisas 
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semelhantes, tendo embasamento em outras obras de construção. Os pesquisadores em geral 

estão se preocupando em desenvolver estudos com objetivo de avaliar a satisfação do 

proprietário e também dos possíveis locatários de imóveis novos, dados estes que estão 

condizentes com a referida teoria apresentada. 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 - Qualidade do gesso 
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Fonte: dados de pesquisa 2015. 

 

 

Segundo pesquisa sobre a qualidade do gesso utilizado nas obras de construção civil, 

constatou-se que 40% dos proprietários consideram ótima a qualidade do material utilizado e 

60% indicaram que a qualidade do gesso é bom. Tendo em vista que a maioria apontou 

qualidade boa, pode-se concordar com estudos desenvolvidos por Costa; Barros Neto e Alves 

(2008), que revelam que a melhor maneira de conhecer os anseios do cliente, é por meio do 

planejamento da qualidade, processo que envolve a produção de produtos com a finalidade de 

atender as necessidades dos clientes, sendo necessário as seguintes categorias: identificação 

dos clientes e suas necessidades; desenvolvimento de um produto que responda a essas 

necessidades; e, desenvolvimento de um processo capaz de realizar tal produto.  

O conhecimento dos atributos imobiliários considerados importantes segundo a visão 

de qualidade do cliente permite a adequação das relações entre a oferta e a demanda por bens 

imóveis, as quais propiciarão um diferencial competitivo para a organização utilizar estas 

informações de forma adequada no desenvolvimento de novos imóveis.  
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GRÁFICO 3 - Qualidade da tinta 
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Fonte: dados de pesquisa 2015. 

 

 

Conforme dados da pesquisa com proprietários sobre a qualidade da tinta utilizada nos 

imóveis de construção civil, 50% consideram a qualidade ótima e 50% avaliaram como bom.  

Neste caso, torna-se importante que o construtor tenha conhecimento das características 

técnicas da tinta utilizada para a devida avaliação da qualidade do produto. São apontadas 

como principais características: Estabilidade (capacidade do produto se manter inalterado 

durante o seu prazo de validade); cobertura (capacidade do produto ocultar a cor da superfície 

sobre a qual foi aplicada); rendimento (área que se consegue pintar com um volume de tinta 

estabelecido); aplicabilidade (facilidade de aplicação, ou seja, produto não deve apresentar 

dificuldade de utilização); secagem (adotar tinta que possui menor tempo de secagem); 

Lavabilidade (capacidade da tinta em resistir a limpeza); durabilidade (resistência a sol, 

chuva). 

Os tipos de tintas, atualmente adotados no mercado possuem denominações de 

baseadas na porção líquida de sua composição. As tintas a base de água, utilizadas em 

revestimentos de argamassa das edificações, dividem-se em látex PVA e látex acrílicas 
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(MIZUSHIMA, 2013). Ainda segundo o autor, para obter uma pintura com qualidade nas 

obras é necessário seguir as determinações da NBR 13.245 com orientações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (2011), sendo: definição do tipo de substrato, tipo de ambiente 

no qual será realizada a pintura, pintar à temperatura entre 10
o
C e 40

o
C e umidade do ar 

inferior a 90%; aguardar 30 dias após o término de reboco para realizar a pintura, e proteger a 

pintura contra poeira e água durante o tempo de secagem. 

 

GRÁFICO 4 - Qualidade do revestimento 
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Fonte: dados de pesquisa 2015. 

 

 

Conforme dados de pesquisa a qualidade dos revestimentos apresenta-se com 

conceitos de 70% como ótimo e 30% bom. Para obter a qualidade torna-se necessário adotar 

procedimentos tradicionais da aplicação de argamassas sobre as alvenarias e estruturas com o 

objetivo de regularizar e uniformizar as superfícies, corrigindo as irregularidades, prumos, 

alinhamentos dos painéis e quando se trata de revestimentos externos, atuam como camada de 

proteção contra a infiltração de águas de chuvas. O procedimento tradicional e técnico é 

constituído da execução de no mínimo de três camadas superpostas, contínuas e uniformes: 

chapisco, emboço e reboco, devendo seguir as determinações das NBR, Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (2011), conforme quadro 3 abaixo:  
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QUADRO 3 - Determinações das NBR, Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011),  

                        para qualidade dos revestimentos 

Título da Norma Código Última 

atualização 

Argamassa alta resistência mecânica para pisos . EB2100 

NBR11802 

1990 

Argamassa de alta resistência mecânica para pisos - 

determinação de resistência á compreensão simples e 

tração por compressão diametral. 

MB3378 

NBR12041 

1990 

Argamassa industrializada para assentamento de parede 

e revestimento de parede e tetos. 

NBR 13281 1995 

Assentamento de azulejos. NBR8214 1983 

Revestimento de paredes externas com placas cerâmicas 

e com utilização de argamassa colante - procedimento. 

NBR 13755 1995 

Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas 

e com utilização de argamassa colante - procedimento 

NBR 13754 1995 

Revestimento de pisos internos e externas com placas 

cerâmicas e com utilização de argamassa colante - 

procedimento. 

NBR 13753 1995 

Execução de revestimento de paredes e tetos de 

argamassa inorgânicas - procedimento. 

NBR7200 1995 

Pisos para revestimento de pavimentos. NBR 6137 1978 

Placa de mármore para revestimento superficiais 

verticais externos. 

NBR 7205 1969 

Determinação de estabilidade dimensional à imersão em 

água 

NBR 13855 1998 

Placa vinílica semi flexível para revestimento de pisos e 

paredes - requisitos. 

NBR 7374 1998 

Revestimento teste de piso. NBR 7686 1982 

Sistemas de revestimento de alto desempenho a base de 

resinas eposídicas e agregadas, minerais; projeto, 

execução e avaliação do  desempenho - procedimento. 

NBR 14050 1998 

Fonte: www.uepg.br/denge/aulas/revestimentos, 2002. 

 

 

 

No quadro 3, apresentam-se as determinações das NBR, segundo Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (2011), que são adotadas para obras da construção civil, sendo 
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que determinam como devem ser aplicados os materiais para obter qualidade nos imóveis a 

serem comercializados. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 - Qualidade dos acabamentos elétricos  
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Fonte: dados de pesquisa 2015. 

 

 

Quanto á qualidade dos acabamentos elétricos, segundo proprietários das obras, possui 

o conceito de 70% como ótimo e 30% como bom.  

Nas obras da construção civil é necessário que os padrões de instalações elétricas, 

(comandos geral) estejam em local com proteção, devendo possuir espaço suficiente para 

quando forem necessárias manutenções. Os condutores devem disponibilizar cores 

padronizadas conforme legislação da NBR 5410 – (neutro azul; terra verde-amarela, fase 

outras cores). Além disso, devem ser seguidas as demais normas da ABNT, (2004): 

ABNT NBR 5361:1998 – Disjuntores de baixa tensão.  

ABNT NBR 5413:1992 – Iluminância de interiores – Procedimento.  

ABNT NBR 5418:1995 – Instalações elétricas em átomos feras explosivas.  

ABNT NBR 5419:2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.  

ABNT NBR 5597:1995 – Eletroduto rígido de aço-carbo no e acessórios com 

revestimento protetor, com rosca.  
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ABNT NBR 5598:1993   –   Eletroduto   rígido   de   aço-carbono   com   revestimento   

protetor, com  rosca. 

ABNT NBR 6147:2000 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo.  

ABNT NBR 6150:1980 – Eletrodutos de PVC rígido – Especificação.  

ABNT  NBR  6524:1998  –  Fios  e  cabos  de  cobre  duro  e  meio  duro  com  ou  

sem  cobertura  protetora  para  instalações aéreas – Especificação. 

ABNT NBR 6527:2000 – Interruptores para instalação elétrica fixa doméstica e 

análoga – Especificação. 

ABNT NBR 6812:1995 – Fios e cabos elétricos – Queima vertical (fogueira) – 

Método de ensaio. 

ABNT NBR 7094:2003 – Máquinas elétricas girantes – Motores de indução – 

Especificação.  

ABNT NBR  7285:2001  –  Cabos  de  potência  com  isolação extrudada  de  

polietileno  termofixo  (XLPE)  para tensão de 0,6 kV/1 kV – Sem cobertura – Especificação.  

ABNT  NBR  7286:2001  –  Cabos  de  potência  com  isolação estruturada de  

borracha  etileno-propileno  (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho.  

ABNT  NBR  7287:1992  – Cabos de  potência  com  isolação sólida  extrudada  de  

polietileno  reticulado  (XLPE) para tensões de isolamento de 1 kV a 35 kV – Especificação.  

ABNT NBR 7288:1994 – Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto 

de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV – Especificação.  

ABNT NBR 8661:1997 – Cabos de formato plano com isolação extrudada de cloreto 

de polivinila (PVC) para tensão até 750 V – Especificação.  

ABNT NBR 9313:1986 – Conectores para cabos de potência isolados para tensões até 

35 kV – Condutores de cobre ou alumínio – Especificação.  

ABNT NBR 9326:1986 – Conectores para cabos de potência – Ensaios de ciclos 

térmicos e curto-circuito – Método de ensaio.  

ABNT NBR 9513:1986 – Emendas para cabos de potência isolados para tensões até 

750 V – Especificação.  

ABNT NBR 9518:1997 – Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas – 

Requisitos gerais.  

ABNT  NBR  11301:1990  –  Cálculo  da  capacidade  de  condução  de  corrente  de  

cabos  isolados  em  regime permanente (fator de carga 100%) – Procedimento. 

Nas instalações das obras devem ser implantados serviços de segurança que incluem: a 

segurança das pessoas; para evitar danos ao ambiente ou aos bens. Por isso, deve 
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disponibilizar a iluminação de segurança (“iluminação de emergência”), bombas de incêndio,     

elevadores para brigada de incêndio e bombeiros, sistemas de alarme, como os de incêndio, 

fumaça, CO e intrusão, sistemas de exaustão de fumaça, equipamentos médicos essenciais 

(ABNT NBR 5410, 2004). 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 - Qualidade das aberturas (portas e janelas) 

 

80%

20%

Ótimo Bom

 
Fonte: dados de pesquisa 2015. 

 

 

Conforme dados da pesquisa, 80% dos proprietários de imóveis indicaram que a 

qualidade de aberturas dos imóveis é ótima e 20% avaliaram como bom. 

Como exemplo pode-se apontar a modificação em termos dos materiais e acabamentos 

das esquadrias que são utilizadas nas obras de construção civil, que segundo as empresas 

prestadoras de serviços para a construtora têm se emprenhado para garantir satisfação aos 

clientes, sendo que os resultados das pesquisas de satisfação realizadas ao longo dos últimos 

anos apontam conceitos de melhorias em seus produtos com relação à qualidade dos materiais 

empregados em suas obras, especialmente nos itens que eram considerados insatisfatórios 

pelo cliente final.  
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GRÁFICO 7 - Qualidade Lâmpadas inteligentes (sensor) 

60%

40%

Ótimo Bom

 
Fonte: dados de pesquisa 2015. 

 

Segundo pesquisa, a respeito da qualidade das lâmpadas, sensores, constatou-se que 

60% dos proprietários apontaram ser ótima, e 40% conceituaram como bom.  

Em outros estudos entrevistados na pesquisa da CBIC, quatro fatores são os mais 

associados à avaliação positiva das inovações nos imóveis residenciais – economia, 

segurança, conforto e a questão ambiental. O conjunto de itens de inovação e os fatores 

positivos estão interligados pela idéia de sustentabilidade – entendida em uma perspectiva de 

uso otimizado e ambientalmente correto de recursos (DIAS, 2014). No ramo da construção 

civil, o produto imobiliário (um bem de investimento) se assemelha em dada medida aos bens 

de consumo no que se refere às crescentes demandas do mercado por produtos 

ambientalmente corretos. Um maior foco nos projetos tem vantagens quando passa a produzir 

construções integradas ao ambiente e com baixo consumo de recursos naturais. 

A preocupação com a eficiência energética e com o uso de fontes limpas de energia 

ganhou força no mundo nas últimas décadas do século XX. No Brasil, a questão tocou mais 

de perto os consumidores a partir de 2001, com a ameaça de apagão. Desde então, a sociedade 

brasileira tem se preocupado mais intensamente com o uso racional da energia, com uso de 
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lâmpadas e aparelhos de alta eficiência energética. Cabe registrar a importância da adoção de 

redes inteligentes de energia. Além de economia aos consumidores e do estímulo à geração 

domiciliar de energia limpa, as redes inteligentes podem evitar os apagões e as quedas de 

energia. Outro aspecto relacionado ao consumo de energia em edificações residenciais é o 

sombreamento, recurso para que o imóvel não acumule calor durante o dia, com o objetivo de 

equilibrar a reduzir carga térmica e diminuir o desconforto dos usuários da edificação (DIAS, 

2014). 

GRÁFICO 8 - Qualidade Segurança do prédio 

38%

62%

Ótimo Bom

 
Fonte: dados de pesquisa 2015. 

 

 

Conforme pesquisa com proprietários dos imóveis, 62% conceituaram a qualidade da 

segurança como bom e 38% como ótimo. Neste caso, percebe-se que é necessário ampliar as 

medidas de segurança, uma vez que este assunto, merece destaque visto que os usuários 

apontam problemas, devido aos fatores que influenciam na segurança dos consumidores 

(roubos, porteiro).  

Esse comentário é freqüente e causa polêmica, assim como o tipo de muro do 

condomínio, visto que alguns moradores preferem o muro alto e fechado, e outros preferem 

que seja feito apenas com grades. Por isso, a construtora deve buscar identificar em que áreas 

da cidade ou tipo de empreendimento uma ou outra forma é preferida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 - Qualidade Faixas de sinalização 

 

100%

0%

Ótimo Bom

 
Fonte: dados de pesquisa 2015. 

 

 

Conforme dados da pesquisa, quanto á qualidade das faixas de sinalização, constatou-

se que 100% dos proprietários conceituaram como ótima. A qualidade do produto final 

também é importante nesse caso, pois o cliente, é rigoroso com relação às medidas adotadas 

por ser contratante e proprietário, o que implica na questão de legislação e devem ser 

respeitadas as normas das unidades utilizadas pelo cliente. 
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GRÁFICO 10 - Qualidade Acesso a garagem 

 

40%

20%

40%

Ótimo Bom Regular

 
Fonte: dados de pesquisa 2015. 

 

 

Quanto à questão de qualidade de acesso á garagem, verificou-se que 40% dos 

proprietários conceituaram como ótimo, 40% como regular e 20% como bom. Estes dados 

também foram estudados por Costa; Barros Neto e Alves (2008), os quais relatam que a 

qualidade da garagem tem sido bastante comentado nas pesquisas em todos os imóveis, 

principalmente quanto à questão da distribuição das vagas, que, para melhor aproveitamento 

do espaço, são colocadas em série. Essa opção dificulta as manobras dos moradores que têm 

que realizar inúmeras manobras para retirar os carros. Esse problema ocorre devido ao alto 

custo dos terrenos e das áreas construídas para as garagens. Além disso, foram feitas 

observações quanto à pouca iluminação de algumas garagens no subsolo. Para solucionar esse 

problema podem-se utilizar lâmpadas inteligentes ativadas por sensores de modo a garantir a 

iluminação adequada do ambiente quando estiver em uso nos horários em que as lâmpadas 

não estão todas acesas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 O estudo possibilitou alcançar os objetivos propostos, sendo que constatou-se segundo 

dados da pesquisa com os proprietários de imóveis que: o conceito de qualidade das obras na 

construção civil enquadram-se na maioria com avaliação de ótima, sendo que 100% dos 

participantes do estudo indicaram que a sinalização na garagem se apresenta com maior 

qualidade, ficando em segundo conceito ótimo (80%) para aberturas, e (70%) para 

revestimentos e acabamentos elétricos, e (60%), para qualidade do imóvel.  

 Os proprietários dos imóveis apontam opinião de suas necessidades utilizando-se de 

comunicação com clareza e objetividade de acordo com seu pontos de vista, observados e 

avaliados mediante o contato com o cliente, em qualquer etapa do processo produtivo: antes, 

durante e depois da entrega de um bem ou serviço no setor de construção civil; fator este que 

constitui uma importante fonte de informação para avaliar a qualidade dos imóveis no ramo 

de construção civil.  

 Com os resultados pode-se destacar que este assunto é de fundamental importância 

para desenvolver outras pesquisas envolvendo a satisfação da qualidade dos imóveis, uma vez 

que este ramo está em alta, possuído muitos investimentos e gerando ganhos econômicos. O 

que proporciona aos profissionais da área de administração maior campo de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT. NBR 5410:2004. 

Instalações elétricas de baixa tensão. ICS 91.140.50. ISBN 978-85-07-00562-9. Número de 

referência, ABNT NBR 5410:2004, 209 p. Disponível em: 

<http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/.../NRs/nbr_5410.pdf>. Acesso em: ago 2015. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Manual de revestimentos. 

(2011). Disponível em: <http://www.abnt.org.br/.>. acesso em ago. 2015. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Revestimentos. Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. Notas de Aulas da Disciplina Construção Civil (abril de 2002). 

Disponível em: <http://www.uepg.br/denge/aulas/revestimentos/Revestimentos.doc>; acesso 

em ago. 2015. 

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7200: Execução de 

revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento. Rio de Janeiro, 

1998. 

 

AKAO, Yoji, Introdução ao desdobramento da qualidade. Tradução: Zelinda Tomie 

Fujikawa e Seiichiro Takahashi. Fundação Christiano Ottoni. BH. 1996. 

 

ANDERY, P.R. ; LANA, M.P. O controle da qualidade na produção de edifícios, adequação 

ao PBQP-H. In: Jornadas Sul Americanas da Engenharia Estrutural. Universidade de 

Brasília, 2002. 

 

BICALHO, FELIPE CANÇADO. Sistema de gestão da qualidade para empresas construtoras 

de pequeno porte. Dissertação. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2009. 

Disponível em: www.pos.demc.ufmg.br/defesas/031.pdf. Acesso em: jun. 2015.  

 

CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: Controle da qualidade total, 8.ed. Belo Horizonte: DG, 

2008. 

 

CHAVES, Helena de Oliveira. Diretrizes Sustentáveis na Construção Civil: Avaliação do 

Ciclo de Vida. Rio de Janeiro: UFRJ/ Escola Politécnica, 2014. VIII, 50 p.: il.; 29,7 cm. 

 

COSTA, George Silva; BARROS NETO, José de Paula; ALVES, Thaís da Costa Lago. 

Pesquisas de satisfação do cliente na construção civil e geração de valor em empreendimentos 

habitacionais. XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. 



 44 

A integração de cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2008. 

 

DIAS, Edney Cielici. As inovações nos imóveis residenciais na perspectiva do 

consumidor. junho 2014. Disponível em:>http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/ 

cc/article/viewFile/ 41035/39794.> Acesso em: ago, 2015. 

 

FABRICIO, M. M. Projeto Simultâneo da construção de edifícios. Tese (Doutorado), Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 

 

_______________. Notas de aula da disciplina Gestão e coordenação de projetos: SAP5857 

- do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo Projeto Simultâneo: um 

modelo para gestão integrada da concepção de edifícios. São Paulo: Escola de Engenharia de 

São Carlos da USP, 2004. 

 

FARIA, CARINE ALMEIDA; ARANTES, DANIEL. “análise da implantação do sistema de 

gestão de qualidade na construção civil”. Monografia. Centro Universitário da Fundação 

Educacional de Barretos. Barretos 2012. Disponível em: http://www.unifeb.edu.br/.../1943-

analise-da-implantacao-do-sistema-de-gesta...Acesso em: jun. 2015. 

 

FORMOSO, Carlos Torres. Gestão da qualidade na construção Civil. Porto Alegre: 

NORIE, 1994. p.37. 

 

FRAGA, Samira Vitalino. A qualidade na construção civil: uma breve revisão bibliográfica 

do tema e a implementação da ISO 9001 em construtoras de Belo Horizonte. Monografia 

Curso de Especialização em Construção Civil da Escola de Engenharia UFMG. Belo 

Horizonte, 2011. Disponível em: www.pos.demc.ufmg.br/2015/trabalhos/pg2/72.pdf 

 

GIACOMITTI JUNIOR, Ferreira. Avaliação do grau de atendimento das pequenas 

construtoras de obras civis, da cidade de Curitiba - PR, aos Requisitos do PBQP-H. v. 4 , 

n. 1, Curitiba, PR, 2007. p. 59-80. 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008. ISBN 

978-85-224-5142-5. 

 

____________.  Como elaborar projeto de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

____________. Como elaborar projeto de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

 

____________. Como elaborar projeto de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1992. 

 

ISHIKAWA, K. Controle de qualidade total: a maneira japonesa. Rio de Janeiro: Campus, 

1997. 

 

JUNGLES, A. E.; BENETTI, H. P. Avaliação do PBQP-H em empresas de construção no 

sudoeste do Paraná. Brasil. In: I Workshop de Desempenho de sistemas construtivos. 

Chapecó, 2006. 

 

JURAN, J. M. Qualidade desde o projeto. Os novos passos para o planejamento da 

qualidade em produtos e serviços. 3ºed. São Paulo: Câmara brasileira de livro, Brasil 1997.  



 45 

 

KATO, Ricardo Bentes. Comparação entre o sistema construtivo convencional e o sistema 

construtivo em alvenaria estrutural segundo a teoria da construção enxuta. Dissertação 

Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. Engenharia civil. Florianópolis, nov. 

2002. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/.../ 

193963.pdf?...Acesso em: jun. 2015. 

 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. Marina de Andrade 

Marconi, Eva Maria Lakatos, 6ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 315p. 

 

LONGO, R.M.J.; VERGUEIRO, W. Gestão da qualidade em serviços de informação do setor 

público: características e dificuldades para sua implantação. Revista Digital de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, v.1, n.1, p.39-59, jul./dez. 2003. 

 

MARSHALL JUNIOR, Isnard et al. Gestão da Qualidade. Rio de Janeiro. FGV, 2006. 

 

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento, execução, 

análise. 4 ed. São Paulo: Atlas, v. 1 e 2. 1997. 

 

MIZUSHIMA, William Yutaka. Qualidade no serviço de pintura com tintas látex em 

revestimentos internos de argamassa: Análise de casos. Porto Alegre; DECIV/EE/UFRGS, 

2013. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/.../ 

000897061.pdf?...1>. Acesso em ago. 2015. 

 

PALADINI, Edson Pacheco, Qualidade total na prática – implantação e avaliação de 

sistema de qualidade total. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

PEREIRA, Maria José Lara de Bretãs; FONSECA, João Gabriel Marques. Faces da Decisão: 

as mudanças de paradigmas e o poder da decisão. São Paulo: Makron Books, 1997. 

 

ROCHA, Luiz Oswaldo Leal da. Organização e métodos. São Paulo: Atlas, 1983. 

 

RODRIGUES, Marcus Vinicius Carvalho. Entendo, aprendendo, desenvolvendo qualidade 

padrão seis sigma. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2006. 

 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ed. Rev. Atual. São 

Paulo: Cortez, 2007. 

 

SOUTO, Salgado. Treinamento das equipes de obras para implantação de sistemas da 

qualidade. XXIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção - Ouro Preto, MG, 2003. 

 

SOUZA, Roberto; et al. Sistema de Gestão da Qualidade para Empresas Construtoras. 

São Paulo: Pini. 2001, 291 p. 

 

TOLEDO, José Carlos de. Qualidade, estrutura de mercado e mudança tecnológica. Rev. 

Adm. Empres. v.30, n.3, 1990, pp. 33-45. ISSN 0034-7590. Disponível em: http:// 

www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75901990000300004&script...Acesso em: maio 2015. 

 

VALERIANO, D. L. Moderno gerenciamento de projetos. São Paulo: Prentice Hall. 2005.  

 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/.../193963.pdf?...Acesso
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/.../193963.pdf?...Acesso


 46 

VERGUEIRO, W. Qualidade em serviços de informação. São Paulo: Arte e Ciência, 2003.  

 

WERKEMA, S. C. IN: COSTA, Anderson Araújo. Ferramentas de controle da qualidade 

aplicáveis na cultura do mamão no município de Pinheiros. ES. Nova Venécia, UNIVEN, 

2003. Disponível em: www.fucape.br/premio_excelencia.../upld/.../anderson_Mono_10.pdf. 

Acesso em: jun. 2015.  

 

ZENONE, Luiz Cláudio. Marketing social. São Paulo: Thomson Learning, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROPRIETÁRIO DA EMPRESA 

 

1) Segundo exigências da qualidade de vida do trabalhador quais dos os E.P.I´s listados 

abaixo,  a empresa disponibiliza em suas obras: 

(  ) Luva (  ) Capacete  (  ) Protetor auricular (  ) Óculos (  ) Outros  

 

2) Sendo obrigatoriedade a empresa disponibilizar os equipamentos de segurança, como é 

realizada a vistoria dos funcionários?  

(  ) Diariamente   (  ) Semanalmente  (   ) Mensalmente  

 

3) Nas obras são adotados métodos de reciclagem de materiais? 

(  ) Sim  (   ) Não 

 

4) Como classifica a localização dos imóveis quanto ao acesso para os moradores em 

farmácias, supermercados, comércio local, escolas. 

(   ) fácil 

(   ) distante 

(   ) favorável 

(   ) trânsito difícil 

 

5) Nos imóveis existe infra estrutura para Garagem, espaço de cada vaga: 

(  ) sim   (  ) não 

 

6) A qualidade das áreas de lazer, salão de festa localização (churrasqueira, pia, bloqueador de 

som) 

(  )  Ótimo (  )  Bom (  )  Regular (  )  Ruim 

7) Os imóveis possuem vínculos de financiamento em quais agências  

(   ) Banco do Brasil 

(   ) Caixa Econômica Federal 

(   ) Outros bancos  

(   ) Empresas (como Prati, BRF, Nutron, Frimesa....) 

 

8) Os imóveis possuem restrições quanto a população  

(   ) Somente para famílias 

(   ) Estudantes 
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(  ) Trabalhadores que não possuem família 

 

9) Como proprietário de imóveis. Qual o tempo de retorno do investimento realizado? 

(   ) 1 ano  (   ) 2 anos  (   ) 3 anos   (   ) 4 anos  (   ) 5 anos   (   ) 6 anos 

 

10) Devido as complicações no setor de economia, e por causa das medidas inseguras do 

Governo, encontra dificuldade para investir em imóveis? 

(  ) sim   (   ) não 

 

 

 

QUESTIONARIO APLICADO AOS CLIENTES DOS IMÓVEIS 

 
Quanto a aquisição de imóvel e o grau de satisfação, qual a avaliação dos aspectos de qualidade. 

 

1) Sobre a qualidade do imóvel em sua opinião? (tamanho e estrutura) 

(  )  Ótimo (  )  Bom (  )  Regular (  )  Ruim 

 

2) Qualidade do gesso: 

(  )  Ótimo (  )  Bom (  )  Regular (  )  Ruim 

 

3) A qualidade da tinta: 

(  )  Ótimo (  )  Bom (  )  Regular (  )  Ruim 

 

4) A qualidade e a conservação do revestimento: 

(  )  Ótimo (  )  Bom (  )  Regular (  )  Ruim 

 

5) A qualidade dos acabamentos elétricos ( tomadas, plafão , etc.) 

(  )  Ótimo (  )  Bom (  )  Regular (  )  Ruim 

 

6) A qualidade das aberturas (portas e janelas). 

(  )  Ótimo (  )  Bom (  )  Regular (  )  Ruim 

 

Quanto a localização do imóvel e infra estrutura do bairro 

7) Lâmpadas inteligentes (sensor): 

(  )  Ótimo (  )  Bom (  )  Regular (  )  Ruim 

 

8) Segurança do prédio: 

(  )  Ótimo (  )  Bom (  )  Regular (  )  Ruim 

 

9) Faixas de sinalização: 

(  )  Ótimo (  )  Bom (  ) Regular (  )  Ruim 

 

10) Acesso a garagem (portão, espaço , etc) 

(  )  Ótimo (  )  Bom (  )  Regular (  )  Ruim 
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