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Abstract 
 

The present work aims at discussing the use of a quality management model to be applied 
on public habitation projects. The management system is based on the use of a quality 
assurance tools, leading to a quality improvement and better contractual relations between 
the public companies and general contractors, responsible for the project. A case study is 
presented, and some results are briefly discussed.  
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1. Introdução: um diagnóstico da situação atual 
 

O Macrossetor da Construção, e em particular a atividade de construção de edifícios, 
tem experimentado significativas transformações, impostas pelo mercado. A adesão das 
construtoras ao Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H 
em vários estados brasileiros, o número crescente de agentes do setor que se certificam de 
acordo com as normas ISO 9000 e a implantação de serviços de assistência pós-venda das 
unidades habitacionais são exemplos destas recentes mudanças. 

A mudança nos sistemas de gestão das empresas construtoras, bem como a busca de 
novas formas de racionalização da produção (CARDOSO, 1996) são em parte uma 
resposta ao aumento da competitividade no setor, particularmente acirrada pela 
concentração da demanda em construções habitacionais dirigidas à população de baixa 
renda. A isso se soma uma maior exigência por parte dos usuários no que diz respeito à 
qualidade das edificações, bem como a pressão pela redução de custos e prazos. Observa-
se pouco a pouco, um adensamento da cadeia produtiva em função de uma coordenação 
por parte do governo, dos vários projetos que compõem o Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade (PBQP-H, 2002) 

O setor público observa essas mesmas demandas por parte dos usuários finais das 
edificações. Responsável por uma parcela significativa dos investimentos na habitação 
popular, as instituições públicas têm enfrentado dificuldades para responder às exigências 
do mercado no que se refere à qualidade, custos e prazos. Essa realidade é conseqüência, 
em parte, das limitações do exercício do poder de compra das instituições públicas 
brasileiras. 
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Subordinadas à Lei 8666 (BRASIL, 1994), que institui normas para licitações e 
contratos, os organismos governamentais usualmente se utilizam da modalidade menor 
preço para a contratação de obras e serviços de engenharia, isto é, a empresa vencedora da 
licitação é aquela que ofertou o menor preço para a execução dos serviços. Esse fato tem 
sido utilizado como argumento para justificar a baixa qualidade das obras e o aditamento 
dos custos e prazos das mesmas. Mas esta não é a única causa do fraco exercício do poder 
de compra por parte dos organismos governamentais, no que se refere a habitações de 
interesse social. 

Em conjunção com essas dificuldades encontradas pelo setor público está a intensa 
segmentação da cadeia produtiva, com a conseqüente dissociação entre a atividade de 
projetos e a execução da obra (VIEIRA et al., 2000). A dificuldade de integração entre 
projeto e produção, com a ausência de sistemas de gestão que exijam dos projetistas uma 
visão orientada ao canteiro de obras, tem gerado problemas na gestão dos contratos. Erros 
de projeto e problemas de construtibilidade nos canteiros são freqüentes, com a 
conseqüente perda da qualidade do produto final (edificação), o aumento de custos devido 
ao retrabalho e a improvisação de soluções construtivas nos canteiros. Esses fatores 
atrasam o cronograma das atividades ou geram paralisações, que por sua vez são fonte de 
litígios.  

A gestão do contrato por parte da empresa pública limita-se em geral ao ato de 
fiscalizar e medir os serviços executados nas obras, com pouca interferência sobre o 
controle dos materiais e processos construtivos (GUIDUGLI, 2002). É comum um 
engenheiro fiscal atuar em mais de uma obra, o que reduz significativamente sua presença 
nos canteiros. Desta forma, o fiscal limita-se em aceitar ou não um serviço, já que não foi 
possível acompanhar o processo de produção. Quando o serviço não é aceito a empresa 
contratada com freqüência busca subterfúgios para impor a contratante o produto não 
desejado, ou quando muito concorda em resolver as pendências através do retrabalho. 

Portanto, em um cenário caracterizado por relações contratuais nas quais falta uma 
visão holística do empreendimento, com foco no cliente final (usuário das edificações), 
estabelece-se uma situação de litígio. As desvantagens ficam para a contratante, que 
assume o ônus das postergações de prazos e custos em detrimento da qualidade, e com o 
atraso no atendimento ao cliente final, o morador. 

Constata-se que este quadro adverso conduz a instituição pública à própria sorte, ou 
seja, se a vencedora da licitação é uma empresa que busca honrar os compromissos 
contratuais com o cliente imediato e se preocupa com o cliente final, provavelmente a obra 
atenderá às expectativas da contratante. Caso contrário, a obra refletirá uma qualidade 
aquém do estabelecido em contrato, com os problemas mencionados anteriormente. Em 
resumo, o poder de compra do poder público (contratante) é limitado e restringido pela 
burocracia típica das instituições públicas, associada a uma cultura na qual a falta de foco 
no cliente torna difícil que um compromisso com a qualidade seja assumido 
institucionalmente. 

Com a introdução do PBQP-H, especificamente o SiQ Construtoras, os órgãos públicos 
que promovem as licitações de obras habitacionais passam a ter mais um instrumento para 
garantir a qualidade das obras, através da exigência dos níveis progressivos de certificação 
das empresas contratadas.  

Com efeito, a implantação de sistemas de garantida da qualidade nessas empresas deve 
trazer como resultado, a médio prazo, uma melhoria no controle dos processos 
construtivos, sobretudo pela padronização das técnicas de execução, aquisição e 
recebimento de materiais (VIVANCOS e CARDOSO, 1998)  

Não obstante os esforços de um número cada vez mais significativo de empresas no 
sentido de melhorar seus sistemas de gestão, o fato desses programas serem realizados ad 
intra nas empresas faz com que a empresa pública contratante tenha pouco espaço para 
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interferir nesse sistema de gestão, ou atuar mais incisivamente sobre parâmetros que 
afetam a qualidade final da edificação. A seqüência lógica de contratação dos serviços é 
esquematicamente ilustrada na figura 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 - Seqüência lógica da contratação dos serviços com a implementação do  
PBQP-H 
 

Ao analisarmos o esquema acima, verificamos que a instituição púbica continua em 
parte “à mercê da própria sorte”, já que continua sendo um expectador do processo de 
produção, atuando apenas no controle e fiscalização da obra, tendo apenas como “poder de 
barganha” uma eventual recusa dos serviços por ocasião das medições. Como mencionado, 
não há como agir sobre os processos construtivos, ainda que se espere que sejam revestidos 
da previsibilidade inerente à implantação do controle de processos (CAMPOS, 1998). 
Como podemos observar, a situação guarda semelhanças com a existente antes da 
implantação do PBQP-H, onde os editais apenas exigiam níveis de capacidade das 
empresas: valores de capital proporcional ao valor do contrato, responsáveis técnicos 
habilitados para os serviços, atestados de capacidade e comprovação de patrimônio, entre 
outros. 

Além do fato de que a implantação de sistemas de garantia da qualidade não 
confere ao poder público a capacidade de interferir diretamente no controle dos processos 
construtivos e de gestão nos canteiros, os próprios resultados da implantação de programas 
como o PBQP-H, ainda que incipientes, já apresentam algumas tendências.  

Um aspecto da implantação de sistemas como o PBQP-H  é a preocupação, por 
parte de algumas empresas construtoras, em qualificar-se para atender o setor público. Ou 
seja, a adoção de sistemas de garantia da qualidade em alguns casos não é resultado de 
uma conscientização empresarial, ou de uma busca de novas formas de racionalização da 
produção e aumento da competitividade. Configura-se como um sistema de gestão de certa 
forma compulsório, adotado para o atendimento de requisitos contratuais. Esse fenômeno 
foi constatado em outros países, e tem sido reportado na literatura recente (ver, por 
exemplo, DISSANAYAKA et al, 2001). 

Essa postura, de caráter meramente burocrático, reflete a preocupação de alguns 
empresários em manter um acesso aos financiamentos e às obras públicas, deixando para 
um segundo plano a preocupação com o cliente imediato e final.  

Do exposto, o que se constata é que o PBQP-H apresenta limitações no que se 
refere à garantia da qualidade final do produto. As limitações tem sua raiz na própria 
concepção do sistema, em um primeiro momento orientado a aspectos organizacionais das 
empresas e ao controle de processos, em moldes definidos pela própria empreiteira, sem 
que haja possibilidade de ação da empresa contratante. 

Em função desse quadro, foi conduzido um projeto de pesquisa que tinha como 
objeto o estudo de formas alternativas de aumentar o “poder de compra” dos órgãos 
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públicos contratantes de construções de habitações de interesse social, tendo em vista a 
garantia da qualidade das edificações. A idéia básica foi a de instrumentar, através de um 
edital de licitações e de seu termo de referência, um modelo restrito de garantia da 
qualidade aplicável a uma obra específica. Partiu-se do princípio de que a empresa 
construtora não necessariamente precisaria estar engajada em um programa de gestão da 
qualidade. Por outro lado, o sistema proposto apresentaria aspectos inovadores, com a 
introdução de conceitos da construção enxuta (HOWELL, 1999). 

Na seqüência apresenta-se essa alternativa para a garantia da qualidade da obra e do 
efetivo exercício do poder de compra da instituição pública, que se constitui num Sistema 
Restrito para a Garantia da Qualidade exigido em Edital (SRGQ-Edital). 
 
2. O sistema restrito para a garantia da qualidade exigido em edital (SRGQ-Edital) 
 

O SRGQ-Edital é composto por um conjunto de ferramentas gerenciais que agem sobre 
três campos distintos: 
a) O controle de materiais e atividades construtivas, que é formado pelos seguinte 

requisitos técnicos: 
 O conjunto de normas do Nível B do PBQP-H (as Especificações para Inspeção de 

Materiais – EIM, os Procedimentos para Execução de Serviços – PES e os 
Procedimentos para Inspeção de Serviços – PIS). 

 O controle tecnológico de materiais e serviços. 
b) O gerenciamento do contrato e o planejamento e controle da produção, que compõe-se 

dos seguintes instrumentos de gerenciamento: 
 O planejamento das atividades baseado no método do Last Planner (HOWELL, 

1999). 
 As Reuniões Integradas no Canteiro de Obras, ou “Reuniões”. 

c) Os requisitos de qualidade no ambiente de trabalho, que se utilizam das seguintes 
ferramentas: 

 A Unidade Gestora do Contrato (UGC). 
 A informatização e padronização do canteiro de obras. 
 As normas de higiene e segurança do trabalho. 
 O controle de índices pluviométricos. 
 As ações mitigadoras do impacto ambiental. 

 
Os objetivos deste sistema gerencial (SRGQ-Edital) inserido no termo de referência de 

um edital de licitações são, resumidamente, os seguintes (GUIDUGLI et al, 2001): 
a) Permitir que o órgão público contratante dos serviços exerça o seu poder de compra, 

adquirindo um produto com os custos, o prazo e a qualidade planejados. 
b) Estabelecer um modelo gerencial para a melhoria dos processos de execução e garantia 

da qualidade do produto final da edificação, que possa ser implantado sem que a 
empresa construtora tenha necessariamente implantado em sua estrutura organizacional 
um sistema de gestão da qualidade nos moldes clássicos apresentados na literatura 
(SOUZA et al, 1995, por exemplo). 

c) Gerar um ambiente sinérgico no canteiro de obras que permita superar as adversidades 
durante a vigência do contrato, rompendo com a situação típica de litígio existente 
entre o poder público e a iniciativa privada (VIEIRA et al., 2000). 

 
 
Este sistema de gerenciamento, com suas várias componentes, está esquematizado na 
Figura 2. 
 



XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção 
Curitiba – PR, 23 a 25 de outubro de 2002 

 

ENEGEP 2002 ABEPRO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Representação do Sistema Restrito para a Garantia da Qualidade exigido em 

Edital (SRGQ-Edital) 
 
 

A implantação deste sistema gerencial no termo de referência de um edital de licitações 
modifica a lógica apresentada anteriormente (Figura 1), e a nova configuração está 
representada na Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  3 – Seqüência lógica a partir da incorporação do SRGQ no edital 
 

A presença de um sistema de garantia da qualidade incorporado ao edital, além de 
inédito em termos de sistema gerencial no setor público, promove uma alteração no modo 
de gerenciar o contrato, à medida que se estabelece uma presença maior e mais efetiva da 
instituição no processo de produção, sem no entanto interferir na organização da empresa. 
O SRGQ-Edital visa garantir o poder de compra da instituição pública e não resolver 
questões administrativas das empresas contratadas. Daí seu campo de atuação estar 
circunscrito aos limites do canteiro de obras. 
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Na seqüência apresentaremos os resultados da implantação deste sistema de gestão, 
objeto da pesquisa conduzida pelos autores (GUIDUGLI, 2002). 
 
3. O SRGQ-Edital na prática e a análise de alguns resultados 
 

Este sistema de gestão de contratos e garantia da qualidade foi utilizado em um edital 
de licitação (dividido em quatro lotes) para a construção de 544 apartamentos para famílias 
de baixa renda no município de Belo Horizonte. Dois destes lotes foram objeto da 
pesquisa, cada um com 144 unidades habitacionais, distribuídas em nove blocos de quatro 
pavimentos em alvenaria autoportante. 

O SRGQ-Edital prevê uma Unidade Gestora do Contrato (UGC), coordenada pelo 
engenheiro fiscal da instituição pública, e por uma equipe de apoio com dedicação parcial 
que gerencia cada uma das ferramentas que compõem o modelo de gestão. Esta UGC tem 
as funções de monitorar e inspecionar as atividades produtivas e gerenciar as atividades 
administrativas e financeiras. 

Alguns resultados da inclusão de um sistema de gestão num edital de licitação foram 
observados: 
a) Foi possível estabelecer uma confiabilidade no planejamento, com a introdução de 

conceitos da Lean Construction no canteiro de obras, através do método de 
planejamento “Last Planner”, enfatizando o planejamento de curto prazo (quatro 
semanas). Com este sistema foi possível prever (em um tempo conveniente) situações 
que normalmente geram problemas e provocam um clima de tensão no canteiro de 
obras, paralisações parciais ou totais das atividades e os conseqüentes litígios. Dentre 
estes possíveis problemas destacamos as modificações e alterações de projetos, as 
solicitações de compras de materiais e contratação de pessoal à última hora e as 
interferências com as concessionárias prestadoras de serviços públicos (água, esgoto, 
energia elétrica e telefonia). Este sistema de planejamento permitiu o antecipado 
“desarme de bombas”, tão comuns no canteiro de obras. 

Um resultado observado foi a redução do prazo contratual de dezesseis meses para 
treze meses (cerca de 20%), quando o histórico da instituição pública é de aditamentos 
sistemáticos, normalmente com acréscimos de custos e a carga de litígio típica destas 
situações. 

b) Observou-se o estabelecimento de um ambiente sinérgico e pró-ativo no canteiro de 
obras, manifestado pela postura das empresas contratadas na solução dos problemas da 
produção, bem como na preocupação de atender o cliente imediato (a contratante) e o 
cliente final, procurando fazer bem feito, na primeira vez, o que foi projetado. Além do 
Last Planner, as “Reuniões” foram de fundamental importância para o estabelecimento 
deste ambiente. Essas reuniões contavam com a participação (em momentos 
convenientes) dos atores do empreendimento, destacando-se a dos projetistas 
(arquitetos, calculistas e consultores) que passaram a “integrar a equipe”, dando 
suporte na solução das modificações e alterações dos projetos e especificações, com a 
antecedência necessária para não truncar a produção puxada adotada pelo sistema. 
Outro aspecto que merece destaque é que as Reuniões passaram a ser um centro de 
decisões, antes atribuição exclusiva da  sede do órgão público. 

c) A pesquisa apurou que houve um eficiente controle dos materiais e dos processos 
construtivos, afetando positivamente a qualidade final da obra contratada, ou seja, 
estabeleceu-se um efetivo exercício do poder de compra da contratante, com uma 
melhoria na qualidade do produto final. . Este resultado se deve à implantação do 
conjunto de procedimentos do nível B do PBQP-H (as EIM’s, PES’s e PIS’s) e do 
controle tecnológico dos materiais e serviços previstos neste nível. Apesar da aparente 
complexidade para a implantação destes procedimentos por uma construtora não 
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habituada a estes trâmites, isso foi superado pela atuação da equipe gestora do contrato, 
uma vez que esta deixou a atitude “passiva” da fiscalização e passou agir de modo 
dinâmico, envolvendo-se com o processo produtivo sem interferir na estrutura 
organizacional das empresas contratadas. 

d) Os resultados indicaram também que houve uma melhoria na qualidade do ambiente 
de trabalho, com a presença de uma equipe de apoio à gestão do contrato (UGC) e 
com a informatização e padronização do canteiro de obras, que foi uma das 
componentes que permitiu a transferência do centro de decisões para junto da 
produção, agilizando a tomada de decisões.  

O cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho promoveu a 
valorização dos operários, refletida pela ausência de acidentes fatais ou graves, tendo-
se em conta que, no auge da obra, cada canteiro tinha em média 150 operários 
trabalhando numa obra vertical.  

 
Do exposto constata-se que os propósitos do SRGQ-Edital produziram os efeitos 
desejados, que podem ser resumidos nos seguintes tópicos: 
 Contribuiu para o exercício do poder de compra da instituição pública. 
 Promoveu um ambiente sinérgico e pró-ativo dos atores envolvidos no 

empreendimento. 
 Afetou positivamente a qualidade final do produto (a obra), através do controle efetivo 

dos materiais e do procedimento de execução dos serviços. 
 Restaurou a confiabilidade no planejamento das atividades de produção no canteiro de 

obras. 
 Possibilitou uma maior integração da atividade de projetos e de execução. 
 Implantou uma melhoria na qualidade do ambiente de trabalho. 

 
4. Conclusões 
 

A implantação de um sistema restrito para a garantia da qualidade (SRGQ-Edital) no 
termo de referência de um edital de licitação de obras e serviços de engenharia teve um 
caráter inédito, pois altera as relações contratante – contratada, estabelecendo uma postura 
dinâmica na administração do contrato, em substituição a postura passiva das fiscalizações 
de obras em geral. 

Como conseqüência,  houve uma contribuição do modelo para a redução do litígio 
existente entre o setor público e privado, litígio esse que se traduz nos aditamentos de 
prazo e custo dos contratos. 

Outro efeito do modelo de gestão foi ter contribuído para o aumento do poder de 
compra da empresa pública contratante. Houve uma melhoria da qualidade final da obra, à 
medida que as especificações projetadas foram alcançadas, com redução da variabilidade 
dos materiais e procedimentos de execução. 

Novos estudos devem ser conduzidos no sentido de aperfeiçoar o modelo de gestão dos 
contratos de obras públicas, ampliando as exigências do edital a outros segmentos da 
cadeia produtiva não contemplados nesta pesquisa. 
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