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Qualidade na Execução de Obras 
 
João Victor da Silva Reis1  
 
Resumo  
A construção civil sofre nos últimos tempos duros questionamentos por não haver em sua 
pratica um sistema de controle de qualidade que alcance o nível industrial. Ao considerar o 
ambiente diverso do setor, em que não se consegue implantar uma linha de produção, é de suma 
importância a implantação de ferramentas que auxiliem na gestão de qualidade da área. Nesse 
cenário o ato de rastrear ocorrências comuns e constantes no decorrer da obra trará benefícios 
ao setor, pois com as causas identificadas se torna mais rápida e eficiente às tomadas de 
decisões. Mas o controle de qualidade se torna complexo devido à peculiaridade de cada obra 
a ser executada. Com isso a adoção de ferramentas qualitativas, pode ser um ponto diferencial 
para a empresa que a tomar como sistema de gestão de qualidade, pois trazem auxílios para 
situações, que são padrões do setor, não envolvendo as peculiaridades da construção civil. 
Assim o objetivo deste artigo é apresentar as ocorrências e peculiaridades do setor nacional, 
assim como métodos e conceitos existentes em cada diferente fase da execução de uma obra. 
 
Palavras-chave: Qualidade. Execução de Obras. Canteiro de Obras. 

 

1 Introdução  

O mercado consumidor ao longo dos últimos anos tem aumentado no quesito exigência, 

nível de qualidade cada vez mais alto são diferenciais para o fechamento de um negócio. Mesmo 

com o mercado consumidor cada vez mais exigente, parece que o setor da construção civil ficou 

estagnado, não acompanhando a qualidade exigida, como se o setor tivesse uma característica 

própria imutável. 

Mesmo com a aparente estagnação, alguns empreendedores do setor vêm mudando esta 

visão gradativamente, para sim poderem acompanhar a mudança de visão social no quesito 

qualidade, e principalmente para se adequar aos principais fatores que incitam o consumidor a 

consumir os serviços da construção, tais fatores são: Econômico, qualidade e tecnologia 

aplicadas ao processo.  

Kostela (2000) diz que o que desfavorece o sistema de produção do setor é: Alta 

complexidade, alta variabilidade e pouca transparência. Alguns autores fazem uma ligação onde 

essas características como alta dependência das etapas e serviços (ROBINSON, 2003; 

WILLIAMS, 1999; WILLIAMS, 2002; RICHARDSON et al., 2000; WOOD; GIDADO, 

2010), para se entender a complexidade no setor 

Koskela (2000) ainda completa, que a complexidade, a variabilidade e a falta de 
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transparência não forem extintas ou mesmo controladas, resultam na perca efetiva de produção. 

O processo de construção deve ser entendido como um evento complexo, mutável e não 

padronizado (WOOD; GIDADO, 2010) com a necessidade de se compreender como a 

complexidade presente em determinada obra, afeta enfim a produção da mesma. 

 

2 Desenvolvimento 

2.1 Metodologia   

A metodologia da pesquisa para o tema proposto apresentará abordagem qualitativa, pois 

se elaborado estudo para abordar algumas variáveis relacionadas à qualificação da mão de obra 

na construção civil, vinculada diretamente à execução de obras, com finalidade de apresentar a 

percepção de ocorrências que interferem na qualidade do serviço. 

Desta forma, o presente estudo terá o embasamento para sua formação, com pesquisas e estudos 

de artigos, livros, teses e monografias. 

Com todas as informações coletadas, e embasamento teórico e método dedutivo, serão 

apresentados os dados e principais interferências e dificuldades de se executar obras com uma 

qualidade, tanto com materiais, mas principalmente com métodos mais utilizados. 

 

2.3 Discussão  

2.3.1 Gestão da qualidade 

A preocupação com a qualidade existe desde os tempos em que os chefes tribais, reis e 

faraós governavam. Inspetores aceitavam ou rejeitavam os produtos se estes não cumpriam as 

especificações governamentais (ROSSATO, 1996).  

O estudo da gestão de qualidade nos últimos anos tem sido tratado de uma maneira mais 

sistemática com a interdependência do ambiente, clientes e fornecedores, ou seja, tudo que 

possa afetar o sistema. 

Rossata (1996) afirma que para atender as necessidades dos consumidores o processo de 

produção ficou mais flexível. Para Juran e gryna (1991) a palavra qualidade tem 

intrinsecamente vários significados, mas se pode pontuar dois como principais: 

a) a qualidade consiste nas características do produto que vão ao encontro das 

necessidades dos clientes e dessa forma proporcionam a satisfação em relação ao produto;  

b) a qualidade é a ausência de falhas.  

A implantação dos programas de gestão da qualidade tem como eixo a padronização, 
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controle e melhoria dos processos, por meio da formalização e padronização dos procedimentos 

de execução e monitorização e avaliação desses procedimentos. Desta forma as empresas 

objetivam maior controle sobre a qualidade dos produtos e serviços gerados em direção à 

melhoria contínua. (BERTEZINI, 2006). 

 

2.3.2 Individualidades da construção civil que interferem na qualidade das obras 

Para Souza (1996) diz que o setor da construção civil tem aspectos próprios que 

complicam a implantação das teorias modernas sobre gestão da qualidade. Com isso o setor 

necessita adaptar especificamente tais teorias, devido a dificuldade de seu processo de 

produção. 

De acordo com Souza (1996) os aspectos que dificultam tal utilização e implantação de 

ferramentas de possam melhorar a qualidade no setor podem ser descritos como: 

a) a construção civil é uma linha de produção em constante mudança, não há padrão de 

uma obra para outra; 

b) Por cada obra se tratar de uma situação diferente, no que diz respeito a tamanho, 

acabamento, tipo, dificulta a implementação de padrão no processo; 

c) não se pode mover o produto final, o que facilitaria a logística, mas sim o operário se 

move em torno do produto, chamada de produção centralizada; 

d) a construção é um setor onde o conhecimento empírico ainda é muito forte e isso gera 

grande resistência a inovações e mudanças; 

e) mão de obra pouco qualificada e condições de trabalho precárias; 

f) trabalhos realizados ao ar livre, tornando suscetível a atrasos devido as condições 

climáticas; 

g) geralmente o cliente adquiri um produto como bem durável e isso dificulta a 

padronização e qualificação; 

h) os detalhamentos não são compatibilizados, gerando assim grandes dúvidas e 

consequentemente erros devido aos detalhes estares complexos e contraditórios; 

i) as responsabilidades não são bem definidas e isso acaba dificultando as tomadas de 

decisões; 

j) A precisão e fidelidade ao produto final comprado é muito menor do que em outros 

setores. 

De acordo com Souza (1996) o processo produtivo da construção civil é altamente 
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complexo e heterogêneo contanto com uma grande variedade de intervenções que modificam o 

produto final, com isso torna-se necessário a aplicação da gestão de qualidade em todas as 

etapas constituintes. 

Existe uma diversidade de fatores que seguram a evolução do setor e de acordo com 

Abiko (2005) se pode enfatizar: 

a) a falta de crescimento da construção gerando assim baixa produtividade da construção 

civil; 

b) Problemas devido à baixa qualidade de produtos utilizados durante a execução, que 

podem gerar grande custo em retrabalhos; 

c) o não uso de materiais mais modernos devido aos altos impostos e em consequência 

encarecimento do mesmo; 

d) Falta de conhecimento do consumidor de materiais e serviços adquiridos; 

e) falta de capacitação técnicas dos prestadores de serviço, que devido a isso, não 

conseguem utilizar a total capacidade do material; 

f) incapacidade técnica em avaliar as tendências do mercado no quesito, custo benefício. 

Percebe-se então que a implantação da gestão de qualidade ao setor deve ser de maneira 

sistemática a cada etapa, para que gere a identificação das necessidades e características de cada 

parte envolvida. Também é notório que uma visão de futuro seja aplicada ao setor, pois assim 

é possível identificar fatores críticos nas etapas envolvidas e propor as soluções para supera-

las.  (ABIKO et al., 2005).  

 

2.3.4 Perdas que interferem na execução de obras 

Geralmente o conceito de percas na construção civil é associado a um único fator, que é 

o desperdício de material, mas um estudo mais detalhado mostra que há muitos outros fatores 

que influenciam, como por exemplo a má utilização de equipamentos, materiais, mão de obra 

e capital maiores do eu o necessário para execução da obra. 

De acordo com Formoso (2006) as percas englobam ando os desperdícios de matérias em 

si, como também a execução de tarefas desnecessárias que adicionam custos a obra. 

Souza (1996) afirma que o conceito de desperdício aumentou sua gama de contribuintes, 

com isso as empresas passaram a rastreá-los nas seguintes etapas: 

a) Gerenciamento falho, devido a compra de materiais baseados sempre no menor preço. 

b) Falhas no processo construtivo: excesso de entulho proveniente da má utilização do 
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material; retrabalho de uma etapa devido a má execução; tempo ocioso na obra, devido a falta 

de planejamento de utilização de maquinário, e materiais. 

c) Deficiência na pós-ocupação das obras, identificadas por patologias que necessitam 

de recuperação ou manutenção, que inevitavelmente são caros. 

Esta última pode causar sérios danos credibilidade da empresa junto ao cliente. As 

perdas e desperdícios podem ter várias origens, com isso Formoso (2006) adaptou ao setor, 

nove categorias que ocorrem as principais perdas da construção civil, são elas: 

1 - Perdas por superprodução: são perdas que se referem à produção em quantidades 

superiores às necessárias.  

2 - Perdas por substituição: são perdas que decorrem da utilização de um material de 

valor ou características de desempenho superiores ao especificado.  

3 - Perdas por espera: são perdas que estão relacionadas com a sincronização e o 

nivelamento dos fluxos de materiais e as atividades dos trabalhadores. Podem envolver tantas 

perdas de mão-de-obra quanto de equipamentos.  

4 - Perdas por transporte: são perdas que materiais e componentes decorrentes do 

translado do material.  

5 - Perdas no processamento em si: são perdas que têm origem na própria execução da 

atividade.  

6 - Perdas nos estoques: são perdas que estão associadas à existência de estoques 

excessivos.  

7 - Perdas no movimento: são perdas que decorrem da realização de movimentos 

desnecessários por parte dos trabalhadores. 

8 - Perdas pela elaboração de produtos defeituosos: são perdas que ocorrem quando são 

fabricados produtos que não atendem aos requisitos de qualidade especificados.  

9 - Outras: existem ainda tipos de perdas de natureza diferente das anteriores, tais como 

roubo, vandalismo, acidentes, etc.  

Para melhorar a qualidade da execução de obras essas perdas devem ser eliminadas ou 

diminuídas. 

 

2.3.5 Ferramentas e indicadores de qualidade 

De acordo com Rocha (2007) as ferramentas de qualidade mais importantes da construção 

civil são: 
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Fluxograma consiste nas representações gráficas que identifica os passos do processo. 

Sua finalidade é o estudo e descrição do processo atual ou ideal ou planejar as etapas de um 

novo. 

Histograma é utilizado quando se tem necessidade de encontrar e apresentar uma 

distribuição de dados, através de gráfico de barras. 

Diagrama de Pareto é a ferramenta que separa e identifica os problemas mais importantes, 

através de uma leitura dos dados, com isso pode-se priorizar os poucos vitais. 

Diagrama de Dispersão é apresentado de forma cartesiana bidirecional, com isso notam-

se como duas variáveis quantitativas se correlacionam e qual a tendência que apresentam. 

Diagrama de Causa e Efeito é um gráfico que permite identificar possíveis causas de um 

determinado problema e/ou seus efeitos de maneira geral a produção. 

Controle estatístico da Qualidade é a utilização de estatísticas para a melhora do processo. 

Uma das técnicas usadas nessa ferramenta é o Controle Estatístico de Processo (CEP) que 

consiste em uma técnica para monitorar o processo de produção que tem como objetivo principal 

a redução sistemática da variabilidade de características de qualidade de interesse. 

Folha de Verificação, para Kume (1993), é um formulário de papel no qual os itens a 

serem verificados são impressos de maneira a se tornar um check list, de modo que os dados 

possam ser coletados de forma fácil, rápida e concisa.  

Segundo Kume (1993) os dados são um parâmetro para as ações, onde se identifica fatos 

pertinentes e tomam-se pareceres baseadas em tais fatos. Contudo antes de coletar os dados é 

necessário ter pré-determinado a pretensão e utilização dos dados coletados.  

De acordo com Paladini (2002) indicador da qualidade e de produtividade é um 

mecanismo de avaliação baseado em dados mensuráveis. Logo, a primeira condição para que 

exista um parâmetro é que exista uma forma de quantificar e qualificar o que se deseja avaliar.  

A necessidade de desenvolver métodos diretos e objetivos de avaliação da qualidade tem 

aumentado o interesse das organizações em investir em gestão de quantitativos, precisos, de 

fácil visibilidade e perfeitamente adequados a processos dinâmicos (PALADINI, 2002).  

Para realizar essas avaliações foram formulados os chamados indicadores, baseados em 

informações, que implicam na coleta e registro de dados para análise. Para Agopyan (2001) 

apud Bertezini (2006), cada edifício pode apresentar uma realidade diferente, com elementos, 

instalações, orçamentos e prazos específicos.  

Com isso no setor da construção civil existe a necessidade da obtenção de um conjunto 
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de indicadores que possa ser adaptado às diversas realidades a que pode estar exposto.  

Segundo Norie (2007) o desempenho de uma empresa pode ser melhorado através da 

implantação de sistemas de medição de desempenho. Essa medição deve ser integrada como 

parte fundamental do sistema gerencial da empresa, constituindo um sistema de planejamento, 

solução de problemas, controle, desenvolvimento de melhorias e motivação dos recursos 

humanos.  

A medida de desempenho é um processo pelo qual se decide o que avaliar e se faz a 

coleta, acompanhamento e análise dos dados (SINK; TUTTLE, 1993 apud COSTA, 2003). Ao 

ser decidido quais partes do processo devem ser acompanhados sob esta forma, devem ser 

definidos os métodos de medição e avaliação assim como a periodicidade de acompanhamento 

e o desempenho satisfatório.  

Tuttle (1993 apud COSTA, 2003) diz que os indicadores têm um papel fundamental na 

motivação das pessoas envolvidas no processo. Sempre que uma melhoria está sendo 

implantada é importante que um ou mais indicadores associados à mesma sejam monitorados e 

sua evolução seja amplamente divulgada na organização. 

Para Formoso (2007) as funções de um indicador é o controle de um processo em relação 

a um padrão previamente estabelecido para a qualidade final do produto, avaliando seu 

desempenho e identificando desvios.  

 

2.3.6 Qualidade na execução das atividades 

De acordo com Souza (1996) a qualidade de uma construção de maneira geral resulta de 

um planejamento e gerência, que envolve, organização do canteiro de obra, condições de 

higiene e segurança, da correta administração do controle de entrada de materiais e 

equipamentos para execução da obra 

Antes de tudo, o responsável técnico da obra juntamente com sua equipe deve analisar 

rigorosamente os projetos, conferindo todas as informações relevantes, tias como: referencias, 

cotas níveis, eixos detalhes construtivos e levantamento de materiais e possíveis dúvidas que 

surjam devem ser sanadas com os respectivos projetistas. 

Souza (1997) enfatiza como muita importância a definição de métodos e estratégias, ou 

seja, um plano de ataque, definindo-se as principais atividades da construção. Exemplos: 

Construir o corpo de um edifício e posteriormente os subsolos ou construi-los 

simultaneamente? 
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Ferreira (1998) diz que o plano de ataque deve ser desenvolvido através de uma 

comparação de vantagens e desvantagens, ou seja, analisar os fatores preponderantes tais como: 

custos, prazos, movimentação de pessoal e material e liberação de serviços. 

De acordo com Thomaz (2001) define que o plano de ataque deverá ser estabelecido em 

conjunto com decisões que estarão diretamente ligadas a produção, exemplo: 

a) acessos e suas condições, espaço para instalação do canteiro; 

b) topografia, interferências em edificações vizinhas, poeira, ruídos; 

c) Construção dos subsolos (estacas prancha ou muros de arrimo); 

d) tipo das fundações (blocos, tubulões, estacas cravadas ou escavadas, etc.); 

e) eventual produção de pré-moldados in loco (contravergas, vergas, escadas painéis,); 

f) produção de argamassas (central de argamassa, argamassa em sacos com preparação 

nos andares, etc.);  

g) forma de aplicação da argamassa nos revestimentos de paredes (lançamento normal 

ou projeção com equipamentos apropriados); 

h) transporte e lançamento de concreto (convencional ou concreto bombeado); 

i) frentes de concretagem (acesso para caminhões e para as bombas); 

j) fornecimento das armaduras convencional ou armaduras pré-montadas; 

k) fornecimento dos componentes de alvenaria (convencional ou pallets); 

l) dimensões e peso da alvenaria (fatores ergonômicos que afetarão a produtividade); 

m) produção das instalações prediais (convencional ou com prévia preparação de “kits” 

hidráulicos e elétricos);  

n) outros.  

De Acordo com Thomaz (2001) para atingir uma produtividade, pontos devem ser 

analisados, prevendo como agir em caso de acidentes, geralmente um bom treinamento basta. 

Com essa visão algumas construtoras brasileiras vêm adotando treinamentos no início de cada 

novo empreendimento, abortando tanto a produção quanto a segurança, como já é exigido na 

NR18. 

O treinamento e a execução da obra devem ser baseados em procedimento, sendo 

colocados como tarefas aos diferentes níveis da construção, com uma linguagem clara e 

apropriada envolvendo os principais serviços: 

a) marcação da obra: níveis, eixos principais, eixos auxiliares;  

b) taludes, escoramentos, escavações, contenções, trabalho com terra em geral;  
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c) fundações diretas, fundações em tubulões, estacadas;  

d) fôrmas, estruturas de concreto armado cimbramentos;  

e) alvenarias  

f) telhado: estrutura de apoio, colocação ou fixação das telhas;  

g) instalações prediais (água fria e água quente, elétricas, gás, águas pluviais);  

h) revestimentos em argamassa, rochas ornamentais gesso, cerâmica ou outros;  

i) pinturas, concreto, madeiras e metais;  

j) impermeabilizações: mantas pré-fabricadas, moldadas no local, etc.  

Thomaz (2001) ressalta que o planejamento dos métodos a serem aplicados deve ser 

oriundo de consultas as respectivas normas vigentes e as recomendações dos fabricantes e 

também introduzir na escolha o método de trabalho da empresa, sempre com a contribuição de 

uma boa equipe de planejamento e execução. 

Deverá ser controlado o estoque de materiais, mantendo-se o mínimo, mas necessário de 

cimento, sal, aço, agregados, madeira e outros para que a obra não sofra solução de 

continuidade. Um almoxarife que tenha a competência de controlar a entrada e saída dos 

materiais não deixando sobra ou mesmo falta-los, sempre visando também a próxima etapa a 

ser executada. É de grande importância que o almoxarifado esteja devidamente alinhado com o 

processo e etapas de execução. 

O Plano da Qualidade para uma determinada obra, deverá prever as interferências entre 

as várias etapas, serviços, subempreiteiros etc., buscando de antemão a definição das medidas 

para soluciona-las.  

 

3 Conclusão  

A construção civil tem características que dificultam o procedimento de busca de 

melhorias, mas não impedem o desenvolvimento e aplicação de tais para reverter o quadro 

preocupante em que se encontra. Com isso é necessário criar sistemas que formalizem a 

verificação, treinamento da mão de obra e consequentemente menor índice de perdas para 

garantir não somente excelência a nível de execução, mas ao empreendimento como um todo 

Mesmo com as dificuldades do setor, não há melhoria de qualidade de execução de 

edificações sem o desenvolvimento de procedimentos sistematizados de cada etapa. 

Para avanças e vencer as dificuldades as empresas, construtoras devem ficar atentas as 

demandas de qualidade tanto em suas obras quanto no quadro geral da construção civil, isto 
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inclui: aprimorar a administração, pois isso gera calma e melhores decisões frentes as 

ocorrências, motivação de funcionários, melhores condições de trabalho e um corpo técnico 

que esteja disposto a correr riscos sem correr perigos. 
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