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1. APRESENTACAO 

A constru~o civil, particularmente no Brasil, apresenta urn nfvel de 

desenvolvimento tecnico-gerencial muito inferior aos demais setores industriais. lsto 

se reflete no baixo fndice de eficiencia e competitividade do setor. 

Afim de conseguir uma maior eficacia operacional e controlar os custos de 

produc;ao, as empresas do setor cada vez mais buscam aperfeic;oar seus sistemas 

de controle da produc;ao, notadamente o de controle da qualidade. 

Os metodos de controle da qualidade, anteriormente baseados no 

controle de processos isolados, se mostraram pouco eficientes para o alcance dos 

patamar de qualidade desejado pelos clientes. 

Afim de dar urn tratamento sistemico a este problema o governo federal e 

entidades do setor elaboram a norma SIQ-C, que contem os requisitos desejaveis 

para se implantar e manter urn sistema de gestao da qualidade eficiente e eficaz. 

0 objetivo deste projeto e, atraves de uma revisao bibliografica, elaborar 

uma metodologia para a implantac;ao de urn sistema de gestao da qualidade 

baseado na norma SIQ-C (Sistema de Qualifica~o de Empresa de Servic;os e 

Obras), do PBQP-H( Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat). 

Aspectos praticos da implantac;ao do sistema da qualidade serao 

abordados, com a descric;ao de todas as etapas, desde a formayao do comite da 

qualidade ate a certificac;ao na norma SIQ-C. 

E usada a ferramenta PDCA, ou ciclo de Deming, para dividir as etapas 

de implantac;ao de urn sistema da qualidade em: planejamento, execuyao, controle e 

ac;oes corretivas. 
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2. INTRODUCAO 

2.1 OBJETIVO DO TRABALHO 

2.1.1 Geral 

Desenvolver uma metodologia para a implantac;ao de urn Sistema de 

Gestao da Qualidade por construtoras, particularmente e de pequeno e medio 

portes, baseado nos requisites da norma SIQ-C (Sistema de Qualificac;ao de 

Empresas de Servic;os e Obras), do PBQPH (Programa Brasileiro de Produtividade e 

Qualidade no Habitat). 

2.1.2 Especificos 

Os objetivos especrficos sao: 

a) desenvolver uma metodologia que seja econOmica e tenha menor 

prazo de implantac;ao; 

b) o sistema da qualidade implantado deve estar em consonancia com os 

requisites da NBR ISO 9001 :00; 

c) a metodologia devera ser implantada em m6dulos e propiciar a 

melhoria continua do sistema de gestao da qualidade. 

2.2 JUSTIFICATIVAS 

A construc;ao civil ainda se encontra a margem do desenvolvimento 

tecnico-gerencial alcanc;ado por outros setores industriais. 

Para dar maior competitividade as empresas do setor, garantir o nrvel de 

qualidade exigido pelos clientes e ter flexibilidade para estar em sintonia com as 

mudanc;as rapidas do mercado, e importante implantar e manter urn sistema eficaz 

de gestao da qualidade. 

A elaborac;ao de uma metodologia de implantac;ao de urn sistema de 

gestao da qualidade baseado no SIQ-C, do PBQP-H, teve como principais motivos: 
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• A norma SIQ-C ser elaborada especificamente para o setor da 

construyao civil e pn3-requisito em muitos neg6cios com agentes 

publico e privados; 

• Os requisitos da norma SIQ-C estarem em acordo com os requisitos 

da norma NBR ISO 9001 :00; 

• 0 fato de urn reconhecimento formal da qualidade dos sistemas de 

controle da qualidade, tal como o da ISO 9001 :00, ser importante fator 

de competitividade para as empresas nos mercados nacionais e 

internacionais. 

2.3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do processo de implantayao do Sistema de 

Gestao da Qualidade, optou-se por utilizar a ferramenta denominada PDCA, que e 

caracterizada por sua divisao em quatro fases distintas, porem complementares: 

PLAN, DO, CHECK e ACT. 0 metodo em questao fundamenta-se nos conceitos da 

administrac;ao classica, os quais sao implementados de forma sequencia!. 

A norma de referencia utilizada, SIQ-C (Sistema de Qualificac;ao de 

Empresas de Servic;os e Obras ), foi utilizada para determinar quais os requisitos da 

qualidade deveriam constar da metodologia. 
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3. METODOLOGIA PARA A IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE GESTAO DA 

QUALIDADE, BASEADO NA SIQ-C 2000. 

Para realizar a auto-implanta~ao de urn Sistema de Gestao da Qualidade 

(SGQ), e recomendado o uso metodo do Cicio de Deming ou simplesmente Cicio 

PDCA. 

Com o intuito de facilitar a implanta~ao, a metodologia foi dividida em 4 

etapas: 

• Planejamento do SGQ (PLAN) 

• lmplanta~ao do SGQ (DO) 

• Verifica~ao dos resultados (CHECK) 

• A~oes corretivas (ACTION) 

3.1 Cicio PDCA 

0 ciclo da qualidade PDCA, originalmente concebido na decada de trinta 

nos EUA por Walter A. Shewhart como PDSA (PLAN, DO, STUDY, ACT), e urn 

instrumento gerencial largamente utilizado atualmente na implanta~ao e 

aperfei~amento de sistemas para gestao pela qualidade total. 

No Japao o ciclo se tornou popular devido aos trabalhos realizados por W. 

Edwards Deming nas empresas daquele pais, posteriormente se espalhando pelo 

mundo todo. Por este grande trabalho de desenvolvimento e divulga~ao do metodo 

principalmente na decada de cinqOenta, o PDCA tambem e muito conhecido como 

Cicio de Deming. 

As quatro tetras que identificam o metodo significam em ingh~s: P (PLAN), 

D (DO), C (CHECK) e A (ACTION). Em portugues a tradu~o mais utilizada e: 

Planejar, Executar, Verificar e Atuar. Segundo SUZUKI (2000), o ciclo PDCA e uma 

forma de "embutir'' qualidade no produto final por meio da execu~ao das quatro 

etapas inerentes ao metodo. Existem variadas versoes do ciclo, com as subdivisoes 

das etapas variando entre elas, contudo a essencia do metodo continua a mesma 

em todas. (ver FIGURA 01) 
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FIGURA 01 - CICLO PDCA SIMPLIFICADO 
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Seguem as fases explicadas: 

• P (PLAN): Elaborar urn plano. E a fase onde sao definidas as metas 

para a qualidade e os meios e os recursos necessaries para alcanc;a-las. 

A eficacia do ciclo depende dos cuidados dispensados nessa etapa. 

• D (DO): Executar o plano. Nesta etapa o plano tra~do na fase PLAN e 

posto em pratica. Os treinamentos necessaries sao realizados e o plano 

de implantac;ao do sistema e executado. 

• C (CHECK): Verificar os resultados. Este e o modulo que tern a fun9ao 

de analise dos resultados do plano. E nela que a comparayao entre o 

planejado e o executado e realizada. 0 acompanhamento e realizado 

atraves de indices medidos no decorrer do processo. 

• A (ACTION): Atuar corretivamente. Conforme o resultado da analise do 

modulo anterior as ac;oes corretivas devem ser padronizadas para que o 

sistema evolua. 

A palavra metodo eo resultado da uniao de duas palavras gregas: metas 

+ hodos, ou seja, caminho para a meta. Portanto de acordo com a .propria etimologia 

da palavra, o metodo PDCA e o " um caminho para se atingir a meta". Nao existe a 

metodologia PDCA sem a definic;ao de uma meta a ser atingida (CAMPOS, 1996). 
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0 ciclo funciona de forma dinamica, onde o resultado da conclusao de 

uma volta serve como alimentac;ao para outra, e assim sucessivamente. Oeste modo 

o seu funcionamento segue a filosofia da melhoria continua, o processo pode ser 

. analisado . e urn novo processo de mudanc;a pode ser iniciado. 

0 ciclo ininterrupto pode ser representado pela Rampa da Me/haria 
Continua. A complexidade das questoes analisadas podem ser sucessivamente 
aumentadas ao Iongo do giro do ciclo (ver FIGURA 02). 

FIGURA 02- RAMP A DA MELHORIA CONTiNUA 

TIME 

0 metoda ciclo de Deming possibilita adaptac;oes a resolu~o de variados 

tipos de problemas. Este pode ser usado tanto no planejamento elaborado pela alta 

administrac;ao, como pelo setor tatico e operacional na coordenac;ao de esforc;os 

para melhorias continuas da qualidade. 

A aplicac;ao na resoluc;ao de problemas criticos ou cronicos que afetam a 

conformidade dos processes e chamada por Campos (2001) de Gerenciamento da 

Rotina. Neste caso os esforc;os sao concentrados para estabelecer uma qualidade 

de conformidade com padroes pre-estabelecidos. 

0 Gerenciamento da Retina usa como instrumento gerencial o SDCA, que 

em resume e aplicado da mesma maneira que o PDCA com a diferenc;a do "S" de 

"Standard" (Padrao) substituindo o "P". 0 SDCA procura eliminar variac;oes no 

processo que causam as nao-conformidades, ou seja, tenta manter o padrao. 

11 



As duas maneiras de se aplicar o metodo PDCA estao representadas na 

FIGURA 03 (MELO, 2001 ). 

FIGURA 03- PDCA APLICADO COM 0 OBJETIVO DE MANTER E MELHORAR 
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i 
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----- -------t-------------------- _·_______________ ------~------~---
J\~ao 
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3.2 PLANEJAMENTO DO SGQ (PLAN) 

Padronizac;ao 

0 planejamento e a etapa mais importante do processo de implanta9ao 

do SGQ. E nesta etapa que e desencadeado o inicio do processo de elaborayao do 

plano de a9ao. 0 sucesso de todo ciclo estara baseado num planejamento bern 

elaborado e minucioso, o qual provera informa9oes para todas as etapas seguintes 

do metodo (Badiru, 1993). 

Um Comite da Qualidade e formado nesta etapa e devera definir 

questoes como: qual a politica da qualidade da empresa; quais as metas de 

qualidade deverao ser atingidas; quais as metodologias mais adequadas para 
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tratamento dos problemas de qualidade; quais os recursos necessaries; elaborar 

metodos e indices de controle para acompanhar os resultados das ac;oes nos 

processes; como medir tais indices, etc. Como subsidio para tomada destas 

decisoes sao elaborados: ciclo da qualidade {mapa de processes), check list, 

questionarios, auditorias internas,etc. 

3.2.1 Comite da Qualidade 

0 Comite da Qualidade e urn grupo especialmente criado para deliberar 

sabre questoes de nivel estrategico que envolvem a implantac;ao do SGQ. Este e 

geralmente formado pelo pessoal mais graduado da empresa. Contudo, podem ser 

formados sub-comites nos niveis taticos e operacionais, com pessoal de varies 

departamentos, para solucionar problemas criticos e cronicos do chao de fabrica. 

Segundo Souza e Abiko (1997), as principais func;oes do Comite da 

Qualidade sao: 

• Gerenciar o processo de concepc;ao e implantac;ao do SGQ; 

• Definir o Cicio da Qualidade e os tipos de empreendimentos abrangidos 

pelo sistema; 

• Elaborar o diagn6stico da empresa em relayao aos requisites da 

qualidade da NBR ISO 9000:00, analisar seus resultados e definir as 

prioridades de ac;ao para adequayao; 

• Definir metodos e treinamento para a sensibilizac;ao dos funcionarios e 

gerencia executiva para a qualidade; 

• Definir Times da Qualidade para elaborar procedimentos padronizados 

nos ambitos gerencial, tatico e operacional da empresa construtora; 

• Definir a documentac;ao da qualidade e treinar os Times da Qualidade 

em analise, racionalizac;ao e padronizac;ao de processes e 

implementac;ao do PDCA; 

• Avaliar os resultados do trabalho des Times da Qualidade e 

acompanhar a implantac;ao des procedimentos padronizados; 

• Criar grupos de auditoria interna do sistema da qualidade e planejar as 

auditorias; 
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• Elaborar o Manual da Qualidade e implementa-lo em toda empresa; 

• Assegurar a disponibilidade de recursos necessaries para a 

implementayao do sistema, treinamento de pessoal e demais 

provid€mcias. 

3.2.2 Politica da Qualidade 

A Politica da Qualidade e urn documento de referencia, e urn guia 

filos6fico para as a9oes gerenciais, tecnicas, operacionais e administrativas que 

deverao levam a organizayao para urn estado de qualidade superior. 

Conforme Juran (1992), e urn documento sintetico elaborado pelo Comite 

da Qualidade, que tern a funyao de proporcionar equilibria entre as objetivos 

estabelecidos no planejamento estrategico gerencial da empresa e as requisites 

para gestao da qualidade contidos na SIQ-C:OO. 

A empresa deve atraves deste documento demonstrar que se preocupa 

em atender as necessidades dos clientes internes e externos a empresa. 

A Politica da Qualidade e elaborada especificamente para cada empresa, 

pais as objetivos da qualidade e estrutura das mesmas sao diferentes. Segundo 

Souza e Abiko (1997), a politica deve considerar no minima as seguintes pontos: 

• Relayaes com as clientes externos e internes; 

• Garantia da qualidade de processes e produtos; 

• Melhoria continua da qualidade; 

• Definiyao de competitividade. 

3.2.3 Cicio da Qualidade 

Segundo Badiru (1993), o Cicio de Qualidade (Mapeamento de 

Processes) permite a visualizayao das intera9oes, entre clientes intern as e externos 

a empresa, que acontecem ao Iongo do processo produtivo. As atividades e 

processes sao descritos desde 0 pedido do cliente externo, passando pelos varios 

clientes internes que ao Iongo da cadeia agregam valor ao produto ate uma 
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eventual assistencia tecnica. lsto facilita a tomada de decisoes quanto a mudan<;as e 

melhorias dos processes, apresentando de forma clara as influencias que as a<;oes 

em urn determinado processo podem ter em outros que dele sao dependentes, 

tornado maiores as chances de sucesso na implanta<;ao. 

FIGURA 04- CICLO DA QUALIDADE DE UMA EMPRESA CONSTRUTORA 
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3.2.4 Diagn6stico da Empresa 

0 diagn6stico se da atraves de uma analise comparativa do estado atual 

que se encontra a empresa, com o desejado pela dire9ao. E feito por uma pessoa ou 

urn grupo de trabalho, geralmente o Comite da Qualidade, com seus membros 

treinados para tal procedimento. 

A analise critica do Cicio da Qualidade e uma grande fonte de informayao. 

Atraves da analise das relayaes dentro da empresa e desta com o meio ambiente e 

possivel identificar os processes criticos para o atendimento dos requisites da 

qualidade. As oportunidades de melhorias sao facilmente identificaveis · e as 
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conseqOencias nao desejadas de mudangas sao visualizadas facilmente, podendo 

ser minimizadas. 

Outra tecnica bastante usada e a entrevista direta com os responsaveis 

pelos processos. Neste caso pode ser aplicado urn check-list com perguntas que 

abrangem o atendimento aos requisitos da qualidade contidos na SIQ-C:OO, 

pertinentes a sua area. Para tornar o check-list uma fonte util de dados e preciso 

vincular as perguntas uma escala de pontuagao que seja diretamente relacionada ao 

atendimento dos requisitos da norma. 

3.2.5 Objetivos e Metas de Qualidade 

Elaborar objetivos e metas e fator importante na implantagao de urn SGQ 

eficaz, pois nao e possivel planejar em termos abstratos (Juran, 1992). Para que 

haja sucesso na implantagao do sistema de qualidade os objetivos e metas de 

melhorias devem ser definidos com clareza de prop6sitos e disseminados em toda 

organizagao. 

0 Comite da Qualidade primeiramente define objetivos e metas 

abrangentes a nivel estrategico, que posteriormente devem ser desdobrados, ou 

operacionalizados, ate permitir a definigao de agoes e responsabilidades especificas 

a cada area da empresa. Estabelecer indices mensuraveis e estabelecer os meios 

de medigao dos mesmos sao atividades importantes no controle dos processos, pois 

permitem comparar o planejado com o realizado, facilitando agoes corretivas 

eventualmente necessarias. 

Segundo Campos (1996), deve se ter o cuidado de garantir a perfeita 

correspondencia entre os objetivos da qualidade e os objetivos estrategicos da 

organizagao, para que nao haja divergencias nas agoes, fato este que poderia 

atrasar e ate inviabilizar a implantagao do sistema de qualidade. 

3.2.7 Times da Qualidade 

As melhorias em processos administrativos e de produgao, afim de 

atender corretamente as necessidades dos clientes externos e internos, sao desafios 
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complexes enfrentados na maioria das organiza~oes. Para resolver problemas como 

.estes sao formados grupos de trabalho denominados de Times da Qualidade. 

0 fundamento desta proposta e a de se trabalhar em equipe, ja que desta 

maneira e aumentada a eficiencia e os resultados sao mais rapidamente obtidos 

com a participa~ao de todos. 

Os TQ's sao formados por grupos de funcionarios de varies 

departamentos que trabalham em conjunto, como objetivo de: analisar urn problema 

especifico, identificar suas causas e proper a~oes que levem a resolu~ao de 

problemas. 

Ap6s identificar e solucionar o problema, as tarefas do Time da Qualidade 

sao: padronizar o processo em analise, participar do processo de implanta~ao de 

modifica~oes e acompanhar os resultados obtidos. 

Esta tecnica proporciona grande vantagens, que nao estao somente no 

aumento da produtividade e racionaliza~ao dos custos, mas tambem, no aumento da 

motiva~ao dos funcionarios, ja que estes participam da resolu~ao de problemas que 

os afetam diretamente no dia-dia e absorvem melhor as mudan~as. 

FIGURA 5- REQUISITOS TIMES DE QUALIDADE 

·Times da Qualidade 
Melhoria e padroniza~lo de um processo. visando a redu~o de t=;> seus custos e a satisfa~lo total dos seus clientes internos e 
extemos 

1. Analise do processo 
,--1\ 2. ldentlflca~§o dos problemas que afetam a produtlvldade e a 
'-1/ qualidade dO processo 

3. Proposta de racionallza~o, inova~lo e reengenharia do 
processo 

4. Padronlza~Mo do novo processo e acompanhamento de sua 
lmplanta~lo 

,_,1\ Equipe multidisciplinar, fonnada pelo coordenador do 
'-1/ processo, seus operadores e principals clientes intemos 
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3.3 IMPANTACAO DO SGQ (DO) 

Nesta fase a implantac;:ao do SGQ, baseada nos requisites da norma SIQ

C, contemplando as principais atividades. Os procedimentos mais importantes para 

qualidade, identificados no Cicio da Qualidade, sao padronizados e documentados 

pelos Times da Qualidade. 

0 treinamento dos funcionarios nas ferramentas da qualidade e nos 

procedimentos padronizados e documentado pelos Times de Qualidade e realizada. 

3.3.1 Sensibiliza~io e Treinamento 

A sensibilizac;:ao e urn fator importante para a difusao de informac;:oes, 

motivac;:ao e o comprometimento dos colaboradores como o SGQ. 

Os mecanismos para a sensibilizac;:ao sao: murais, palestras, concursos, 

encontros da qualidade, camisetas. 

0 sucesso da implantac;:ao do sistema da qualidade esta ligado a 

capacitac;:ao dos recursos humanos em ferramentas para o controle da qualidade no 

seu setor de trabalho. Por isso, a direc;:ao da empresa deve disponibilizar os recursos 

necessaries a implantac;:ao. 

A capacitac;:ao dos funcionarios e dividida em treinamento em ferramentas 

da qualidade e treinamento na documentac;:ao resultante do trabalho de 

padronizac;:ao dos Times de Qualidade. 

3.2.2 PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat) 

As transformac;:oes ocorridas nos cenarios economico e social 

do Brasil, a partir dos anos 90, mudaram sensivelmente o ambiente competitive para 

as empresas nacionais do setor da Construc;:ao Civil. A estabilidade da economia, 

abertura de mercado, o Mercosul, as privatizac;:oes, o C6digo Brasileiro do 

Consumidor e a Globalizayao, sao exemplos destas mudanyas. 

0 alcance da competitividade empresarial passa a ser uma questao 

estrategica para a sobrevivencia das empresas do setor. As pressoes dos 

consumidores por produtos e servic;:os de maior qualidade aliados a urn menor prec;:o, 
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obrigaram as empresas a aprimorar seu processos de controle dos custos e 

produc;ao. 

0 PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat) 

foi criado atraves da Portaria n.134/98 do entao Ministerio do Planejamento e 

Orc;amento, para organizar o setor da Construc;ao Civil em torno de duas questoes: 

melhoria da qualidade do habitat e a moderniza~io produtiva do setor. 

As principais ac;oes planejadas para o alcance desses objetivo sao: a 

qualificac;ao de construtoras e de projetistas, melhoria da qualidade de materiais, 

formac;ao e qualificac;ao de mao de obra, normalizac;ao tecnica, capacitac;ao de 

laborat6rios, aprovac;ao tecnica de tecnologias inovadoras, e comunicayao e troca 

de informac;oes. Desta forma, espera-se o aumento da competitividade no setor, a 

melhoria da qualidade de produtos e servic;os, a reduc;ao de custos e a otimizayao 

no uso dos recursos. 

A adesao ao Programa e voluntaria, e respeita as caracterfsticas 

estruturais e regionais do setor. Contudo, a certificac;ao no programa e pratica dos 

seus conceitos tern se mostrado como fator imprescindfvel para manutenc;ao da 

competitividade das construtoras em urn mercado cada vez mais competitivo. As 

maiores pressoes para a qualificac;ao sao de ordem mercadol6gica, ou seja, os 

clientes publicos e privados passaram a exigir qualidade nos servic;os e materiais 

empregados na obra. 

A estrutura do programa e formada por projetos, no modelo matricial, 

onde cada projeto corresponde a urn conjunto de ac;oes que contribuem para o 

desenvolvimento do Programa e cada qual busca solucionar urn problema especffico 

na area da qualidade da Construc;ao Civil. Sendo que alguns projetos sao 

considerados principais ou propulsores e outros de apoio, porem cada qual tern 

func;ao especffica no processo, se relacionando direta e indiretamente. 

Cada projeto e desenvolvido pelo Governo Federal em conjunto com 

especialistas, entidades de classe, representantes do setor e tern urn responsavel 

denominado Gerente de Projeto. Os projetos desenvolvidos ate o momento sao: 

01-Estruturac;ao e Gestao do PBQP-Habitat 

02- Sistema Nacional de Aprovacoes Tecnicas 

04- Sistema de Qualificacio de Empresas de Servicos e Obras- SiQ 

05- Qualidade de Materiais e Componentes 
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06- Sistema Nacional de Comunicacao e Troca de lnformacoes 

07- Formacao e Regualificacao dos Profissionais da Construcao Civil 

08- Qualidade de Laborat6rios 

09- Aperfeicoamento da Normalizacao Tecnica para a Habitacao 

10- Assistencia Tecnica a Autogestao 

11- Cooperacao Tecnica lnternacional 

12- Cooperacao Tecnica lnternacional- Brasil e Mercosul 

3.2.3 Sistema de Gestio da Qualidade - SIQ-C (versao 2000) 

0 SIQ-C (Sistema de Qualifica~ao de Empresas de Servi~os e Obras) e 

urn dos projetos propulsores do PBQP-H. 

0 principal objetivo do SIQ-C e estabelecer urn sistema de gestao da 

qualidade unico, de aplica~ao nacional e de carcflter evolutivo, que auxilie as 

empresas do setor da Constru~ao Civil no alcance de patamares adequados de 

qualidade nos seus processos produtivos. 

0 termo SIQ-C e utilizado para de referir a uma norma relativa aos 

requisitos que o sistema de qualidade da empresa deve atender para ser outorgado 

o atestado de conformidade por urn organismo de certifica~ao credenciado pelo 

Programa. 0 mesmo esta em consonancia com os requisitos da norma ISO 9000-00. 

A certifica~ao no SIQ-C contempla 4 fases ou niveis de certifica~ao 

crescentes: D, C, B e A Estas fases sao assim divididas para possibilitar o maior 

numero de ingressos possiveis no sistema de certifica~ao, pois na realidade existem 

diferen~as regionais no desenvolvimento gerencial e tecnol6gico entre as empresas 

do setor. 

A norma se divide em oito se~oes, quais sejam: 

• Se~ao 1 - Objetivo: define a aplicabilidade da norma para as empresas 

do setor da constru~ao civil que desejam alcan~r uma qualidade 

superior em seus servi~os. Sao apresentados os niveis de qualifica~ao 

e seus requisitos. 

• Se~ao 2 - Referencia Normativa: demonstra a equivalencia dos 

requisitos das normas SIQ-C e a ISO 9001. Ou seja, a norma SIQ-C 

tern como referencia a norma ISO 9001. 
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• Sec;ao 3 - Termos e definic;oes: adiciona termos especfficos para 

Construc;ao Civil aos termos constantes da ISO 9001. 

• Sec;ao 4 - Sistema de Gestao da Qualidade: estabelece os requisitos 

gerais para o sistema de gerais para o SGQ, incluindo requisitos 

especfficos para documentac;ao e registros. 

• Sec;ao 5 - Responsabilidade da administrac;ao da empresa -

estabelece as atribuic;oes da direyao em relayao o SGQ, tais como: 

garantir o que as necessidades do cliente estao sendo atendidas, 

formular uma polftica de qualidade com foco nos requisitos dos cliente, 

analisar criticamente os resultados das ac;oes, delegar func;oes dentro 

do sistema da qualidade, planejar , monitorar e manter o sistema. 

• Sec;ao 6 - Gestao de recursos: define os requisitos para a gestao dos 

recursos financeiros, humanos e bens de capital. 0 objetivos desta 

gestao e combinar de maneira eficaz todos os recursos disponiveis, 

para atender de maneira satisfat6ria aos requisitos de qualidade do 

cliente. 

• Sec;ao 7 - Execuc;ao da obra: estabelece requisitos para a o 

planejamento da obra, projetos e aquisic;ao de materiais e servic;os 

pelas construtoras. 

• Sec;ao 8 - Medic;ao, analise e melhoria - estabelece requisitos para a 

medic;ao e monitoramento dos resultados da ac;oes implementadas. 

Como principais indicadores estao: a satisfac;ao do cliente, auditorias 

internas, medic;oes financeiras. 

A norma tern como principal objetivo a evoluc;ao continua. Como diretrizes 

para a evoluc;ao da norma sao trac;ados, estes sao: 

Princfpio 1. Adequac;ao a ISO 9000:00 

A norma ISO 9001 tern sido a mais importante referemcia para as 

empresas que desejam implantar urn sistema de gestao de qualidade reconhecido 

internacionalmente. Porem, a norma foi criada para ser aplicavel em qualquer tipo de 

empresa, ou seja, e demasiadamente generica. A norma SIQ-C foi criada 

especificamente para a industria da construc;ao civil, com a preocupayao de atender 
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a todos os requisites da ISO 9001. Portanto e possivel a empresa requerer o 

atestado de conformidade das duas normas sem ter que fazer urn investimento 

duple. 

Principia 2. Niveis Evolutivos de Certificac;ao 

0 carater evolutivo do SIQ-C e uma estrategia que visa facilitar a 

adequac;ao ao sistema por parte das empresas do setor, ja que existem grandes 

variac;oes de portes e finalidades entre as mesmas. 

Os niveis de certificac;ao sao em numero de quatro - D,C,B e A - em 

ordem crescente de atendimento aos requisites da norma. 

Principia 3. Carater Pr6-Ativo 

Os setores publicos e privados envolvidos no PBQP-H, tern feito grandes 

esforc;os para dar as empresas urn ambiente que estimule a participac;ao no 

programa de qualificac;ao; ja que a adesao nao e obrigat6ria. 0 governo como 

grande cliente do setor, estipula regras que na pratica restringem o acesso de 

empresas nao certificadas ao financiamento publico e participac;ao em obras do 

governo, tornando praticamente inviavel o nao engajamento no programa. Este tipo 

de iniciativa pode ser adotada em urn sub-setor especifico, atraves de Acordo 

Setoriais entre as entidades envolvidas. 

Principia 4. Carater Nacional Unico 

Os requisites do SIQ-C foram elaborados em carater generico, e se 

aplicam a todos os tipos de contratantes (publicos municipais, estaduais, federais ou 

privados) e a todas as obras, em todo Brasil; o que varia sao os sub-setores e as 

especialidades tecnicas. 

Principia 5. Flexibilidade 

A flexibilidade da aplicac;ao dos requisitos as empresas e importante para 

uma qualificac;ao ampla do setor. 0 Sistema deve se adaptar as empresas de 

diferentes regioes, que apliquem diferentes tecnologias e tambem a diferentes tipos 

de obras. 

Principia 6. Sigilo 
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As informa9oes conseguidas pelo OCC serao sigilosas, nao devendo ser 

divulgadas em hip6tese alguma. lsto e importante, pois confere credibilidade e 

seguran~ para adesao ao programa. 

Principio 7. Transparencia 

Todas as decisoes e criterios adotados pelos coordenadores do Programa 

devem ser transparentes. 

Principio 8. lndependencia 

As decisoes tomadas devem ser independentes, visando a melhoria do 

setor da Constru9ao Civil para que a sociedade como urn todo possa ser 

beneficiada. 

Principio 9. Carater Publico 

0 Programa nao tern fins lucrativo e a rela9ao de empresas qualificadas e 

publica e divulgada a todos os interessados. Os recursos financeiros necessarios 

para a realiza9ao das auditorias internas e externas sao de inteira responsabilidade 

da empresa requerente da certifica9ao. 

Principio 10. Harmonia com o Sin metro (Sistema Nacional de Metrologia, 

Normaliza9ao e Qualidade Industrial) 

Toda a qualifica9ao deve ser atribuida pelo lnstituto Nacional de 

Metrologia, Normaliza9ao e Qualidade Industrial (INMETRO) eo processo evolutivo 

visa ampliar o numero de empresas que venham a ter a certifica9ao de 

conformidade do Sistema de Qualidade reconhecido por ele (baseado na serie ISO 

9000). 

3.3.2 Padroniza~io 

Uma empresa deve ser vista como urn conjunto, de processos conduzidos 

em diversos departamentos (compras, or9amento, planejamento, contrato, obras, 

etc.). Cada processo transforma insumo em produto, agregando valor, que 

alimentara outro processo. Nas empresas que nao padronizam seus procedimentos, 

os insumos inevitavelmente sao processados de maneira diferente ao Iongo do 
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tempo. Sendo assim, o produto final sofrera o impacto dessa variabilidade na forma 

de custos maiores, desperdicios de materiais e insatisfac;ao dos clientes, etc. 

A padronizac;ao permite o controle eo aperfeic;oamento da qualidade, pois 

a qualidade no processo passa a ser mensuravel e qualquer defeito e detectavel 

facilmente. 

A participac;ao do Comite da Qualidade na coordenac;ao da padronizac;ao 

e essencial, orientando Times de Qualidade formados para este fim. 

Alguns aspectos devem ser observados quando da redac;ao de padroes, 

independente do assunto tratado, quais sejam: 

a) sempre que for redigido urn padrao e necessaria saber quem sera o 

usuario. Os padroes dever ser feitos para serem utilizados e nao para 

existirem por si s6. A padronizac;ao do trabalho deve permitir o 

atendimento as necessidades do trabalho, e nao apenas padronizar 

procedimentos. 

b) o documento deve ser redigido da maneira rna is simples possivel, 

sendo de facil entendimento pelo usuario, contendo urn numero minimo 

de palavras. Devem ser usados graficos, tabelas, figuras, fluxogramas 

e outro meios que facilitem o entendimento. 

c) o padrao deve refletir o dominio tecnol6gico da empresa, ja que nao 

adianta padronizar o que nao sera cumprido. 

d) o padrao deve ser revisado periodicamente incorporando o avanc;os 

tecnol6gicos da empresa. 

3.4 VERIFICACAO DOS RESULTADOS (CHECK) 

Segundo Badiru (1993) nessa fase algumas questoes devem ser 

levantadas, com o intuito de analisar criticamente a fase anterior. As questoes mais 

importantes sao: qual a eficacia das ac;oes diante dos objetivos iniciais; qual o desvio 

dos objetivos estipulados inicialmente; os problemas detectados podem ser 

superados; as ac;oes tomadas inicialmente foram suficientes para se estabelecer urn 

padrao? 

Para que estas questoes sejam analisadas de maneira organizada, Mello 

(2001) propoem subdividir a etapa Check em tres fases: comparac;ao dos resultados, 

listagem dos efeitos secundarios, verificac;ao da continuidade ou nao do problema. 
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Desta forma a etapa e analisada de maneira eficaz e eficiente contribuindo de 

maneira consistente para uma tomada de decisao. 

Na comparac;ao dos resultados, segundo Mello (2001 ), deve-se comparar 

os dados coletados antes e ap6s terem sido pastas em pratica as ac;Oes planejadas, 

verificando assim atraves de indices de desempenho, o grau de eficacia das ac;oes e 

a reduc;ao de resultados indesejaveis. 

A segunda etapa da analise, segundo Mello (2001 ), e a identificac;ao dos 

efeitos secundarios. As ac;oes executadas no modulo "DO" pode ter como 

consequencia varios efeitos secundarios, negatives ou positives, tais como: 

diminuic;ao dos custos de produc;ao, aumento dos custos administrativos de controle 

da qualidade, falta de motivac;ao dos direc;ao e funcionarios com eventuais pequenos 

resultados positives obtidos frente ao investimentos alocados, aumento de 

produtividade, etc. Cabe a empresa tomar as devidas providencias para diminuir os 

efeitos negatives e manter os positives. 

A verificac;ao da continuidade ou nao do problema e a terceira etapa. 

Segundo Mello (2001 ), quando a ac;ao tern o efeito desejado ou satisfat6rio a 

empresa deve providenciar para que seja mantida a sua efetividade. Caso contrario, 

quando os efeitos negatives continuam a ocorrer mesmo depois das ac;oes 

planejadas serem pastas em pratica, significa que a soluc;ao apresentada e falha. 

Neste caso, o ciclo PDCA deve ser reiniciado, afim de que novas ac;Oes possam ser 

discutidas para que as causas do problema possam ser solucionadas. 

3.5 ACOES CORRETIVAS (ACT) 

A ultima fase do ciclo PDCA e caracterizado por ac;oes corretivas que tern 

por finalidade eliminar as causas dos problemas nos processes. 

A tendencia natural das empresas e atuar mais nos sintomas do problema 

do que nas suas causas. lsto acontece devido a maior visibilidade e incomodo que 

os sintomas apresentam em relac;ao as causas. Contudo, sea causas do problema 

nao forem detectadas e sanadas, o mesmo certamente se repetira, levando a urn 

gasto ineficaz de energia e recursos. 

A padronizac;ao das ac;oes eficazes tambem e realizada nesta fase, com 

intuito de incorporar os avanc;os alcanc;ados nos ciclos posteriores. 
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A padroniza9ao dos processos, segundo Mello (2001 ), consiste em alterar os 

padroes existentes ou criar urn novos padroes. 

4. PROPOSTA DE IMPLANTACAO 

4.1 PLANEJAMENTO DA IMPLANTACAO 

4.1.1 Responsabilidade da Alta Direc;ao da Empresa 

A lideran9a, o comportamento e o envolvimento ativo da alta dire9ao sao 

essenciais para desenvolver e implementar urn SGQ eficiente e eficaz. 

a9oes: 

0 comprometimento da alta dire9ao e evidenciado com as seguintes 

• Estabelecer visao, politicas e objetivos estrategicos coerentes com o 

prop6sito da organiza9ao; 

• Conduzir a organiza9ao por meio de exemplos, participando 

pessoalmente do processo de implementa9ao do SGQ; 

• Fornecer estrutura e recursos necessaries para apoiar a 

implementa9ao; 

• Formar e participar do Comite da Qualidade; 

• Providenciar o estabelecimento de metodos de medi9ao dos 

processos controlados e acompanhar sua evolu9ao. 

4.1.2 Comite da Qualidade 

0 primeiro passo para a implanta9ao do sistema de qualidade sera a 

forma9ao do comite da qualidade. 

0 comite deve ser composto por representantes de varios departamentos 

da empresa. A proposta de composi9ao do comite para construtoras de pequeno 

porte, seria a seguinte: representante da presidencia; diretores dos departamentos 

tecnicos e administrativos; supervisores tecnicos de obras; consultores externos (se 

necessaria). 

As fun9oes basicas do Comite da Qualidade serao: 
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• gerenciar todo o processo de concep~ao e implanta~ao do SGQ; 

• conduzir a elabora~ao do diagn6stico da empresa em rela~ao aos 

requisites da qualidade contidos na norma SIQ-C; 

• analisar criticamente os resultados do diagn6stico e estabelecer as 

a~oes corretivas necessarias; 

• definir o Sistema de Gestao da Qualidade - SGQ - a ser adotado com 

base na norma SIQ-C; 

• definir os Times da Qualidade que padronizarao os procedimentos no 

ambito operacional, administrative e tecnico; 

• analisar e conduzir o trabalho dos Times da Qualidade. 

4.1.3 Politica da Qualidade 

A alta dire~ao deve usar a Polftica da Qualidade como urn meio para 

dirigir a organiza~ao na melhoria de seu desempenho. 

0 Comite de Qualidade deve elaborar uma politica que seja apropriada 

aos prop6sitos da organiza~ao, em harmonia com a poHtica geral de administra~ao, 

incluindo o comprometimento com o atendimento aos requisites da qualidade dos 

clientes e a melhoria continua do SGQ. 

A Politica de Qualidade deve servir de guia para: 

• Estabelecer objetivos de qualidade a ser perseguidos; 

• Relacionamento com clientes no atendimento as suas necessidades 

(foco no cliente); 

• Rela~oes com fornecedores de materias de constru~ao, equipamentos 

e prestadores de servi~os (sub-empreiteiros); 

• Rela~oes com funcionarios (plano de cargos e salarios, bonificac;oes, 

treinamentos, plano de fixa~ao de mao-de-obra); 

• Rela~oes com outros interessados (investidores, governos, sindicatos, 

entidades de classe,etc.); 

• Referencial de qualidade a ser alcan~da (melhoria continua). 

4.1.4 Diagn6stico da empresa 

27 



Elaborar urn diagn6stico da situayao atual da empresa em relayao ao 

atendimento aos requisites da qualidade do cliente. 

Para fazer esta analise devem ser usados dois metodos, como 

apresentados a seguir: 

- Cicio da Qualidade 

0 Cicio da Qualidade permite a visualizayao da situayao atual dos 

processes que compoem a cadeia que agrega valor ao produto e as sua inter

relayoes. A empresa devera fazer urn levantamento destes processes e tomar ayoes 

corretivas quando alguma falha for detectada. 

-ChecK List 

A lista de questoes (check list) que abrange todos os requisites da norma 

SIQ-C deve ser aplicada na empresa, atraves de entrevistas com os responsaveis 

por cada area. E importante que seja clara a intenyao desta entrevista, ou seja, ela 

sera usada apenas para identificar as falhas nos processes e nao para punir os 

funcionarios. 

4.21MPLANTACAO DO SGQ 

4.2.1 Escolha do Sistema de Gestio da Qualidade 

A definiyao do SGQ a ser adotado pela empresa dependera da analise 

crftica de dois grupos de informayoes: 

1) 0 ciclo da qualidade da empresa e os resultados gerados pelo check

list aplicados. Os processes faltantes ou nao documentados e os 

problema inerentes a cada processo sao pontos que devem ser 

contemplados na elaborayao do SGQ; 

2) as diretrizes da norma SIC-C, considerando sua abordagem sistemica 

da qualidade; 

3) o nfvel de certificayao (D,C,B ou A) desejado pela empresa. 

0 sistema da qualidade deve garantir a qualidade dos processes 

identificados no ciclo da qualidade, incluindo alem dos processo tecnicos das obras, 

os processes administrativos e comerciais. 
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A direc;ao da empresa tambem devera escolher qual o nivel de certificayao 

que atenda aos seus objetivos, sempre tendo uma visao estrategica da qualidade. 

4.2.1 Defini~io dos Times da Qualidade 

Times de Qualidade deverao ser formados para identificar e solucionar 

falhas nos processes da empresa. 

Os principais processes que terao prioridade na avaliac;ao serao 

identificados atraves do ciclo de qualidade. Porem baseado na norma SIQ-C no 

minimo devem sem abordados os problemas de : 

a) Qualidade no Projeto: 

• qualidade do produto final; 

• facilidade de construir; 

• custos da soluc;oes; 

• descric;ao nos projetos(executivo, memorial de calculo, 

especificac;Oes ); 

• integrac;ao entre projetos (arquitetonico, estrutural, eletricos, 

hidraulico, etc.); 

• analise critica dos projetos. 

b) Qualidade na Aquisic;ao: 

• selec;ao e contratac;ao da mao-de-obra; 

• especificac;ao tecnica de materiais, equipamentos e servic;os 

terceirizados; 

• controle de qualidade no recebimento dos materiais, equipamentos 

e servic;os terceirizados; 

• armazenamento e transporte de materiais; 

• selec;ao e avaliac;ao de fornecedores de materiais, equipamentos e 

servic;os terceirizados. 

c) Qualidade no Gerenciamento e Execuyao de Obras: 

• gerenciamento eficaz da obra; 

• processes administrativos; 

• execuc;ao dos servic;os; 

• recebimento e aplicac;ao de materiais e equipamentos; 
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• comunicac;ao; 

• seguranc;a do trabalho. 

d) Qualidade na Entrega da Obra 

• manual do usuario; 

• listas de verificac;ao; 

• inspec;ao final; 

• entrega ao cliente 

4.2.3 Treinamento nos requisitos da qualidade da SIQ-C 

Os treinamentos para conhecimento e entendimento dos conceitos da 

qualidade contidos na norma SIQ-C, devem ser dados principalmente aos 

funcionarios diretamente ligados a elaborac;ao dos procedimentos padronizados. 

Estes mesmos funcionarios sao convocados a passar estes conhecimentos 

adquiridos, atraves de cursos e palestras, aos demais funcionarios como forma de 

diminuir os custos de implantac;ao. 

4.2.4 Padroniza~ao 

Os Times de Qualidade, ap6s identificarem as falhas e elaborarem as 

soluc;oes, procedem a elaborac;ao dos documentos de padronizac;ao dos processos 

e os registros da qualidade pertinentes a cada urn deles. 

A padronizac;ao e documentac;ao dos procedimentos e a base do SGQ. 

4.2.5 Estabelecimento de lndicadores 

Afim de medir a evoluc;ao do processo, indicadores apropriados devem ser 

elaborados. Os resultados medidos pelos indicadores, de antes e depois das ac;oes 

implementadas, ajudarao na tomada de decisoes para a manutenc;ao ou mudanc;a 

nos procedimentos. 

Cada procedimento padronizado deve ter urn ou mais indicadores da 

qualidade. As medic;oes devem ser feitas por funcionarios treinados para tal. Os 
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resultados sao analisados pelo comite da qualidade que decide sobre quais 

mudanyas devem ocorrer. 

4.2.6 Treinamento dos funcionarios na documentac;ao da qualidade 

Uma vez documentados OS procedimentos pelos Times da Qualidade, e 
preciso treinar os funcionarios para que as operayoes sejam executadas da mesma 

maneira, dentro dos padroes estabelecidos. Os registros das ayoes executadas 

devem ser uma forma de monitorar os progressos obtidos e servir de subsidio na 

tomada de decisoes para melhorias. 

4.3 VERIFICACAO DAS ACOES 

4.3.1 Auditorias lnternas 

A alta direyao deve estabelecer urn processo de auditorias internas para 

avaliar os pontos fortes e fracos do SGQ. 

0 processo de auditoria interna e uma ferramenta para a gestao dos 

processos padronizados que indicarao pontos do sistema que necessitam ser 

melhorados. 

Sao usados os resultados dos indicadores estabelecidos para 

acompanhar os processos e check-lists aplicados. 

As auditorias internas tratam de assuntos como: 

• lmplementayao eficiente e eficaz dos processos; 

• Oportunidades de melhoria continua; 

• Uso eficaz e eficiente dos recursos; 

• Atendimento aos requisitos dos contratos; 

• Produtividade; 

• Etc. 

4.4 ACOES CORRETIVAS 

4.4.1 Analise Critica 
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A necessidade de implementar acoes corretivas e identificada nas 

auditorias internas realizadas. Sao analisados criticamente, pelo Comite da 

Qualidade, os resultados dos indicadores da qualidade e resultados das am~lises 

realizadas. 

4.4.2 Certifica~io 

E contratada urn organismo certificados credenciado e e contratada uma 

pre-auditoria. 

A pre-auditoria serve como uma simulacao para auditoria externa do 

organismo certificador. Sao implementadas as mudanca necessarias nos processos 

e somente entao e realizada a auditoria definitiva para a certificacao. 
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5. RESULTADOS ESPERADOS 

Sao os beneffcios esperados na certificayao: 

• Aumento do mercado potencial; 

• Melhoria nos Indices de desperdfcios e custos da nao-conformidade; 

• Melhoria da produtividade e competitividade; 

• Oportunidade de alavancar a imagem da empresa perante o mercado; 

• Maior facilidade de controle administrative e tecnico da empresa e das 

obras; 

• Diminuiyao dos custos com aquisit;oes equivocadas em 

especificat;oes e quantidades; 

• Maior satisfat;ao do cliente com os servit;os prestados. 

6. RISCOS 

• A Alta Diret;ao nao participa efetivamente do processo de 

planejamento e implantat;ao do SGQ; 

• 0 SGQ e visto pela Diret;ao e demais funcionarios como modismo ou 

obrigat;ao; 

• A potrtica da qualidade nao esta em sintonia com a potrtica geral da 

organizat;ao; 

• Os fluxos de recursos nao sao suficiente para manter o processo; 

• A participat;ao dos funcionarios no planejamento das mudant;as nao e 

considerada em todos os nfveis; 
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7. CONCLUSAO 

0 processo de implementa<;ao de urn SGQ nas empresas tern seu inicio 

na forma<;ao de urn Comite da Qualidade, composto principalmente por membros da 

alta dire<;ao da construtora. E entao elaborada a PoHtica de Qualidade, que servira 

como diretriz para o estabelecimento de urn sistema voltado para o atendimento as 

necessidades do cliente. 

A defini<;ao do Cicio de Qualidade e o ponto mais importante do processo 

de planejamento. Os processes e suas inter-rela<;oes sao descritos, possibilitando 

urn planejamento que leve em considera<;ao as conseqOencias globais de mudan<;as 

pontuais. 

0 SGQ baseado na norma da qualidade SIQ-C, possibilitara alem de uma 

perfeita integra<;ao a tendencia dominante no mercado do setor, que e buscar a 

melhoria dos seus processes e ao mesmo tempo obter o reconhecimento formal da 

qualidade em seus processes. 
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37 



CHECK-LIST 

Pontuac;io Situac;io do processo em analise 
1 Nao existe o processo na empresa 
2 Existem alguns procedimentos implantados para o processo, mas nao 

documentados 
3 Existem alguns procedimentos parcialmente implantados e 

documentados para o processo 
4 Existem procedimentos totalmente implantados e documentados para 

o processo, mas nao ha retroalimenta~o e melhoria continua 
5 Os procedimentos para o processo estao totalmente documentados e 

implantados e ha retroalimentaQao e melhoria continua 

REQUISITOS DA QUALIDADE 1 2 3 4 5 
1. Existe urn processo definindo na organizaQao do sistema 
de qualidade e a responsabilidade da alta administrayao para 
operar e manter tal sistema? 
2. Existe urn processo para elaborayao e controle de 
documentos e dados? 
3. Existe urn processo para controle dos registros da 
qualidade e arquivo tecnico? 
4. Existe urn processo para identificaQao e rastreabilidade de 
produtos? 
5. Existem processos para controle de produtos nao-
conformes, aQoes corretivas e preventivas? 
6. Existem processos para a realiza9ao de auditorias internas 
da qualidade? 
7. Existe urn Manual da Qualidade e Pianos da Qualidade 
para obras especificas? 
8. Existem programas de treinamento dos recursos 
humanos? 
9. Existe urn programa de higiene no trabalho de acordo com 
as exigencias da NR-18 do Ministerio do Trabalho? 
10. Os processos administrativos e financeiros estao 
claramente definidos (secretaria geral, administrative, contas 
a pagar e receber, tesouraria, contabilidade e gestao 
financeira)? 
11. A empresa esta totalmente informatizada, incluindo as 
obras? 
12. Existe urn processo voltado a identificayao dos clientes 
em termos de qualidade, prazo, pre9o e condiQoes de 
pagamento? 
13. Existe urn processo para elaboracao de proposta? 
14. Existe urn processo para a concepQao, lanQamento e 
incorporacao do empreendimento? 
15. Existe urn processo voltado a analise crltica dos contratos 
assinados com os clientes? 
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16. Existe um processo voltado ao atendimento ao cliente ao 
Iongo do desenvolvimento de todo o empreendimento? 
17. Existe um processo para definic;ao das diretrizes para 
elaborac;ao de projetos? 
18. Existe um processo para analise critica de projetos ou 
coordenacao de projetos? 
19. Existe um processo para controle de qualidade no 
recebimento de projetos? 
20. Existe um processo para controle de revisoes e 
elaboracao de projetos "as-built"? 
21 . Existe um processo para qualificacao de proietistas? 
22. Existe um processo para compras de materia is e 
equipamentos a partir de especificac;oes tecnicas claramente 
definidas? 
23. Existe um processo para inspec;ao e ensaio de 
recebimento dos materiais e equipamentos em obra? 
24. Existem processos definidos para armazenamento e 
transporte dos diferentes materiais em obra? 
25. Existe um processo para qualificac;ao de fornecedores de 
materiais e equipamentos? 
26. Existe um processo para elaborac;ao de orc;amento, 
planejamento de obra e acompanhamento de custos? 
27. Existe um processo definido para gerenciamento de 
obras? 
28. Existem processos definidos para execuc;ao e inspec;ao 
dos servicos de obras? 
29. Existem processos definidos para projeto, implantac;ao e 
administracao do canteiro de obra? 
30. Existem processos para controle tecnol6gico dos 
materiais produzidos em obra? 
31. Existe um processo de manutenc;ao preventiva e corretiva 
de equipamentos de produc;ao e aferic;ao dos equipamentos 
de medic;ao e ensaio? 
32. Existe um processo para qualificac;ao de fornecedores de 
servicos? 
33. Existe um processo para entrega da obra ao cliente? 
34. Existe um processo para elaborac;ao do Manual do 
Usuario? 
35. Existe um processo voltado a assistencia tecnica p6s-
entrega, envolvendo atendimento de solicitac;oes de 
manutenc;ao, analise das causas das falhas e 
retroalimentac;ao das informac;oes para o setor de projetos, 
suprimentos e obras? 
36. Existe um processo para avaliac;ao p6s-ocupac;ao junto 
aos clientes, visando identificar seu grau de satisfac;ao em 
relac;ao ao produto entregue e aos servic;os de atendimento 
prestados? 
37. Existe um sistema de indicadores de qualidade e 
produtividade da empresa e de seus processos? 
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APENDICE 2 -ITENS E REQUISITOS DO SISTEMA DE QUALIFICACAO DE 
EMPRESAS DE SERVICOS E OBRAS- SIQ. 
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1.Responsabilidade da Dire~io 

1.1 Politica da Qualidade 

Conforme o Nivel de qualificat;ao, a Diret;ao da empresa construtora deve: 

Nivel D: 

a) definir e documentar sua Politica da Qualidade, incluindo objetivos para a 

Qualidade e seu comprometimento com a mesma; 

b) divulgar sua Politica junto aos seus funcionarios, segundo uma estrategia de 

sensibilizat;ao previamente definida; 

c) planejar os indicadores da qualidade que serao utilizados para avaliar a evoluyao 

da empresa em diret;ao aos objetivos estabelecidos. 

Nivel C: 

d) Assegurar que essa Politica e compreendida, implementada e mantida em todos 

os setores da organizat;ao. 

Nivel B: 

e) lmplantar sistema de medit;ao dos indicadores referentes aos objetivos da 

qualidade. 

Nivel A: 

f) Acompanhar a evolut;ao dos indicadores referentes aos objetivos da qualidade. 

1.2. Representante da Administra~io 

A Diret;ao da empresa construtora deve designar seu representante, com autoridade 

para assegurar que o Sistema da Qualidade, em suas diversas etapas evolutivas, 

esta estabelecido, implementado e mantido, de acordo com os presentes itens e 

requisitos, bern como relatar o desempenho do Sistema da Qualidade a Diret;ao da 

empresa para analise critica. Este Representante deve ser membro da empresa, 

podendo acumular outras funt;oes; como Representante da Administrat;ao, o mesmo 

deve responder diretamente a Diret;ao. 

1.3. Responsabilidade, autoridade e recursos 
A responsabilidade, autoridade e inter-relayao do pessoal que administra, 

desempenha e verifica atividades que influem na qualidade deve ser definida e 
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documentada. A Direc;ao da empresa deve identificar e prover os recursos 

necessarios para executar todas as atividades descritas no seu Sistema da 

Qualidade, tais como : recursos financeiros, equipamentos, designac;ao e 

treinamento de pessoal. 

1.4. Analise critica da dire~io 

A direc;ao da empresa construtora deve: 

Nivel B: 

a) analisar criticamente o Sistema da Qualidade a intervalos definidos, suficientes 

para assegurar sua continua adequac;ao e eficacia em atender aos presentes 

itens e requisitos, 

bern como a Politica da Qualidade e os objetivos da qualidade estabelecidos pela 

empresa;.b) manter registros destas analises criticas. 

Nivel A: 

c) acompanhar permanentemente os indicadores da qualidade, utilizando-os na 

Analise Critica para avaliac;ao e melhoria do Sistema. 

2. Sistema da Qualidade 

2.1. Sistema evolutivo 

A empresa construtora deve estabelecer, documentar e manter urn Sistema da 

Qualidade, atendendo, de maneira evolutiva, aos niveis de qualificac;ao definidos. 

As indicac;oes "II", "Ill" ou "1111" do quadro Niveis de Qualifica~o significam que o 

item ou requisito exige o desenvolvimento de novos procedimentos entre diferentes 

niveis de qualificac;ao, o que se encontra definido no texto do respectivo item ou 

requisito. 

Todos os presentes itens e requisitos (inclusive os indicados em todos os niveis 

onde aparecem com "I") devem ser entendidos como evolutivos, ou seja, suas 

exigencias devem ser atendidas em todas as areas aplicaveis, a cada estagio de 

desenvolvimento (nivel de qualificac;ao) do Sistema da Qualidade da empresa, 

sendo cumulativos (o nivel mais avanc;ado inclui as exigencias de todos os niveis 

anteriores ). 
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Em todos os itens e requisitos, sempre que constar que a empresa construtora deve 

"estabelecer procedimentos", deve ser entendido que ela deve: "elaborar, 

documentar, manter atualizado, treinar e aplicar'' estes procedimentos. 

2.2. Planejamento do desenvolvimento e implanta~io do Sistema 

A empresa construtora deve realizar um diagn6stico da situac;ao da empresa, em 

relac;ao aos presentes itens e requisitos, no inicio do desenvolvimento do Sistema da 

Qualidade. Deve ser estabelecido claramente o escopo deste Sistema (tipo de obras 

e servic;os aos quais ele se aplica). 

Em particular, tomando como base a lista de Servic;os Obrigatoriamente Controlados 

que consta do Anexo IV, a empresa construtora deve identificar aqueles que fazem 

parte dos sistemas construtivos por ela utilizados nos tipos de obras estabelecidos 

no escopo do Sistema da Qualidade; caso a empresa utilize servic;os especificos que 

substituam servic;os constantes desta lista minima, os mesmos devem ser 

relacionados. 

Uma vez constituida sua lista de servic;os controlados, a empresa construtora deve 

estabelecer uma lista de materiais que sejam neles empregados, que afetem tanto a 

qualidade dos mesmos, quanto a do produto final. Dessa lista de materiais 

controlados deverao fazer parte, no minimo, 30 materiais. 

A partir do diagn6stico, em relac;ao ao conjunto dos itens e requisitos, e das listas de 

materiais e servic;os controlados, e levando-se em conta as porcentagens minimas 

definidas nos requisitos 6.1.2 e 9.2.2, a empresa construtora deve estabelecer um 

planejamento para desenvolvimento e implantac;ao do Sistema da Qualidade, 

estabelecendo responsaveis e prazos para atendimento de cada item e requisito e 

obtenc;ao dos diferentes niveis de qualificac;ao. 

Este planejamento deve ser acompanhado pelo Representante da Administrac;ao, 

sendo gerados registros das etapas realizadas e das eventuais necessidades de 

reprogramac;ao. 
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2.3. Manual da Qualidade e procedimentos 

A empresa construtora deve preparar e aplicar urn Manual da Qualidade e seus 

respectivos procedimentos documentados evolutivos, em conformidade com os 

presentes itens e requisitos e consistentes com sua Politica da Qualidade. 

2.4. Plano da Qualidade de Obras 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos para elaborayao de Plano 

da Qualidade de cada obra, contendo, no minimo, os seguintes elementos: 

Nivel B: 

a) organiza9ao : estrutura organizacional da obra, responsabilidades (incluindo 

cliente ou seu representante, projetistas e demais intervenientes) e programa de 

treinamento especifico da obra; 

b) Plano de Controle da Qualidade : rela9ao de materia is e servi9os de execuyao 

controlados, e respectivos procedimentos de especifica9ao, execuyao e inspe9ao; 

c) procedimentos e listas de verifica9ao especrficos da obra. 

Nivel A: 

d) planejamento e controle da obra; 

e) plano de manuten9ao de equipamentos; 

f) projeto de canteiro; 

g) seguran9a do trabalho; 

h) considera9ao do impacto no meio ambiente dos residuos s61idos e liquidos 

produzidos pela obra (entulhos, esgotos, aguas servidas), definindo urn destino 

adequado aos mesmos. 

Em ambos os niveis, estes elementos do Plano devem fazer referencia ao Manual 

da Qualidade e aos procedimentos da empresa construtora e as especifica9oes do 

cliente ou outras normas pertinentes. 

3. Analise critics de contrato 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos para Analise Critica de 

Contrato: 

a) Antes da submissao de uma proposta ou da aceita9ao de urn contrato, realizar 

analise critica desta 

44 



proposta ou contrato para assegurar que: os requisitos estao adequadamente 

definidos e documentados, e quaisquer diferen~s entre a proposta e o contrato 

estao resolvidas; a empresa construtora e eventuais subempreiteiros previstos 

tern capacidade para atender aos requisitos contratuais. 

b) Estabelecer como uma emend a a contrato e feita e comunicada a todas as 

func;oes envolvidas dentro da empresa. 

4. Controle de Projeto 

Este item nao se aplica, tendo sido inclufdo apenas para manter a uniformidade de 

numerac;ao com os tftulos da NBR NBR ISO 9001:1994. 

5. Controle de documento e dados 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos para emitir e controlar todos 

os documentos dados derivados de seu Sistema da Qualidade, conforme o estagio 

evolutivo de seu nfvel de qualificac;ao. 

Nivel D: 

a) os documentos internos da qualidade devem ser analisados criticamente e 

aprovados quanto a adequac;ao por pessoal autorizado, antes de sua emissao; 

b) eventuais alterac;oes de documentos devem ser analisadas criticamente e 

aprovadas pelas mesmas func;oes/organizac;oes que realizaram a analise crftica e 

aprovac;ao originais; 

c) uma lista-mestra ou procedimento equivalente de controle de documentos, 

identificando a situac;ao da revisao atual de documentos, deve ser estabelecida e 

estar prontamente disponfvel, a fim de evitar o uso indevido de documentos nao

validos ou obsoletos; 

d) as emissoes pertinentes de documentos apropriados devem estar disponfveis em 

todos os locais onde sao executadas as operac;oes essenciais para o 

funcionamento efetivo do Sistema da Qualidade. 

Nivel B: 

e) o controle de documentos e dados deve abranger aqueles de origem externa, tais 

como : normas tecnicas, projetos, memoriais e especificac;oes do cliente. 
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6. Aquisi~io 

6.1. Materiais controlados 

6.1.1. Defini~io dos materiais controlados 

A empresa construtora deve preparar uma lista minima de materiais que afetem 

tanto a qualidade dos seus servic;os controlados, quanta a do produto final, e que 

devem ser controlados. Esta lista deve ser representativa dos sistemas construtivos 

por ela utilizados nos tipos de obras estabelecidos no escopo do Sistema da 

Qualidade e dela deverao fazer parte, no minima, 30 materiais. 

Em qualquer nivel, a empresa deve garantir, conforme identificado durante a 

realizac;ao de analise critica de contrato (item 3), que sejam tambem controlados 

todos os materiais que tenham a inspec;ao de recebimento ou ensaios exigidos pelo 

cliente. No Nivel A, todos os materiais criticos para a qualidade da obra devem ser 

controlados, conforme o Plano da Qualidade da Obra em questao (requisito 2.4 ). 

6.1.2. Evolu~io do numero de materiais controlados, conforme nivel de 

qualifica~io 

Devem ser controlados no minima as seguintes porcentagens de materiais da lista 

de materiais controlados da empresa, conforme o nivel de qualificac;ao: 

Nivel C: 20 %; 

Nfvel 8:50 %; 

Nfvel A: 100 %. 

Para obtenc;ao da qualificac;ao em determinado nfvel, a empresa construtora dever 

ter desenvolvido os procedimentos e treinado pessoal para as porcentagens 

minimas de materiais controlados determinadas acima, e aplica-los efetivamente em 

obra, gerando registros, no minima para a metade das porcentagens estabelecidas. 

No Planejamento do desenvolvimento e implantac;ao do Sistema (requisito 2.2) deve 

estar contemplada a lista de materiais controlados da empresa e o cronograma de 

elaborac;ao, treinamento e implantac;ao dos procedimentos para especificac;ao e 

inspec;ao destes materiais, de forma a atender as porcentagens minimas, nas datas 

estabelecidas para a obtenc;ao da qualificac;ao nos diversos niveis. Todos os 

materiais utilizados ap6s a emissao dos respectivos procedimentos devem ser 
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controlados, em todas as obras estabelecidas no escopo de qualificagao do Sistema 

da Qualidade da empresa. 

6.1.3. Especifica~io de materiais controlados 

Para todo material controlado, a empresa construtora deve elaborar procedimentos 

para a especificagao tecnica dos mesmos. 

6.2. Dados para aquisi~io 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos que garantam que os 

documentos de compra de materiais e de contratagao de servigos controlados 

contenham dados que descrevam claramente o que esta sendo comprado ou 

contratado, tais como: tipo, grau, classe, ou outra identificayao precisa, normas 

tecnicas relacionadas que devam ser observadas (incluindo titulo, nome e edigao ), 

etc. 

Os documentos de compra de materiais e contratagao de servigos controlados 

devem ser analisados criticamente e aprovados quanto a adequagao dos requisites 

especificados, antes de sua liberagao. 

Esta exigencia abrange tambem a contratagao, pela empresa construtora, de 

projetos ou de servigos especializados de engenharia. 

6.3. Qualifica~io e avalia~io de fornecedores 

A empresa construtora deve estabelecer procedimento para qualificar (pre-avaliar e 

selecionar) fornecedores, e tambem para avaliar o desempenho destes fornecedores 

durante as entregas dos materiais e na execugao dos servigos controlados. Deve ser 

tornado como base a capacitagao do fornecedor em atender aos requisites 

especificados nos pedidos de compra e contratos de prestagao de servigo. 

No caso do fornecimento ser realizado por empresa formalmente participante do 

Programa Setorial da Qualidade de produtos de seu subsetor industrial, e atendendo 

os requisites estabelecidos no Projeto da Meta Mobilizadora Nacional da Habitagao, 

a mesma podera ser dispensada do processo de qualificagao. 

A empresa construtora deve ainda elaborar e manter atualizado hist6rico dos 

fornecedores de materiais e servigos controlados, contendo informagoes sobre a 
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qualidade dos materiais fornecidos e dos servicos executados, bern como registros 

de toda ocorrencia de nao-conformidade gerada por este fornecedor. 

Esta exigencia abrange tambem a contratacao, pela empresa construtora, de 

projetos ou de servicos especializados de engenharia. 

6.4. Verificac;io do produto adquirido 

Quando utilizada verificacao do produto adquirido nas instala~es do fornecedor, 

pela empresa construtora, os documentos de aquisicao devem estabelecer as 

condicoes de verificacao e metoda de libera<;ao do produto. 

Quando especificado em contrato, a empresa construtora deve estabelecer 

procedimentos para que o cliente ou seu representante verifique nas instalacoes do 

fornecedor ou na empresa construtora se o produto adquirido esta em conformidade 

com os requisites especificados. 

7. Controle de produto fornecido pelo cliente 

A empresa construtora deve estabelecer procedimento para o controle de 

recebimento, armazenamento e preserva<;ao de produtos fornecidos pelo cliente, 

destinados a incorpora<;ao ao produto final. 

Entende-se aqui por produto os materiais e equipamentos incorporados a obra; os 

servicos de qualquer natureza que o cliente execute na obra por meios pr6prios; 

bern como partes da obra ja existentes que sejam a ela incorporadas. 

A verifica<;ao pela empresa construtora nao isenta o cliente da responsabilidade de 

prover produto aceitavel. 

8. ldentificac;io e rastreabilidade 

8.1. ldentificac;io 

Quando apropriado, a empresa construtora deve estabelecer procedimentos para a 

identificacao de produto por meios adequados, a partir do recebimento e durante 

todos os estagios de execu<;ao e entrega. 
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Esta identifica«;ao pode abranger partes da obra, ou componentes e equipamentos 

incorporados a mesma, e tern por objetivo garantir a correspondencia inequfvoca 

entre projetos, servi«;os executados e registros gerados. 

8.2. Rastreabilidade 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos de rastreabilidade 

(identifica«;ao (mica dos locais de utiliza«;ao de cad a lote) para materiais on de este 

requisite seja aplicavel. 

9. Controle de processo 

9.1. Condic;oes controladas 

A empresa construtora deve identificar e planejar e estabelecer procedimentos para 

a realiza«;ao de todos os processes envolvidos que influenciem a Qualidade, 

assegurando que estes processes sejam executados sob condi«;oes controladas. 

Tais controles devem abranger, no mfnimo, o estabelecido em 6.1 e 9.2, quanto a 

materiais e servi«;os controlados, bern como os seguintes processes, desde que os 

mesmos sejam realizados pela empresa: 

Nivel 8: 

analise crftica de projetos fornecidos pelo cliente; coordenac;ao e controle de 

recebimento de projetos contratados. 

Nivel A: 

planejamento e controle de obras; 

plano de manuten«;ao de equipamentos. 

9.1.1. Analise critica de projetos fornecidos pelo cliente 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos documentados para analise 

crftica de projetos dos subsistemas ou da obra toda onde ela intervem e que ela 

receba como decorrencia de urn contrato, visando a integra«;ao entre os mesmos e 

possibilitando a correta execu«;ao das obras. Tais procedimentos devem prever a 

forma segundo a qual a empresa construtora: procede a analise crftica de toda a 

documenta«;ao tecnica afeita ao contrato (projetos, memoria is, especificac;oes ); emite 
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parecer sobre a documentac;ao recebida, destinando c6pia do mesmo ao cliente e 

aos respectivos projetistas, onde ela aponte suas necessidades face aos servic;os de 

execuc;ao previstos, as deficiencias em termos de informac;oes, as 

incompatibilidades de toda ordem por ventura detectadas e as modificac;oes e 

adaptac;oes necessarias de qualquer natureza. 

9.1.2. Coordena~io e controle de recebimento de projetos contratados 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos documentados para 

coordenac;ao e recebimento de projetos por ela contratados visando ao born 

desenvolvimento dos mesmos e a integrac;ao entre eles, possibilitando a correta 

execuc;ao das obras. Tais procedimentos devem prever a forma segundo a qual a 

empresa construtora: qualifica, contrata e avalia os projetistas envolvidos; coordena 

e controla o processo de desenvolvimento dos projetos (requisito 6.3); procede ao 

controle de recebimento dos projetos. 

9.1.3. Planejamento e controle de obras 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos documentados para garantir 

o correto planejamento e controle de suas obras, visando ao seu born 

desenvolvimento. Tais procedimentos devem prever a forma segundo a qual a 

empresa construtora: define as atividades envolvidas na execu~o de uma obra e 

suas durac;oes; define as precedencias e as dependencias entre etas; define os 

diferentes recursos envolvidos em cada atividade; realiza o planejamento inicial da 

obra; estabelece programac;oes das atividades; promove o controle do desenrolar 

das atividades; promove o replanejamento em func;ao dos controles feitos. 

9.1.4. Plano de manuten~io de equipamentos 

A empresa construtora deve estabelecer procedimento para estabelecimento de 

plano de manutenc;ao dos equipamentos que considere criticos para sua Qualidade. 
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9.2. Servi~os de execu~ao controlados 

9.2.1. Defini~io dos servi~os controlados 

A empresa construtora deve preparar uma lista de servi9os controlados que utilize e 

que afetem a qualidade do produto final, abrangendo no minima os servi9os listados 

no Anexo IV. Esta lista deve ser representativa dos sistemas construtivos por ela 

empregados nos tipos de obras estabelecidos no escopo do Sistema da Qualidade. 

Caso a empresa utilize servi9os especificos que substituam servi9os constantes da 

lista minima do Anexo IV, os mesmos devem ser controlados. 

Em qualquer nivel, a empresa deve garantir, conforme identificado durante a 

realiza9ao de analise critica de contrato (item 3), que sejam tambem controlados 

todos os servi9os que tenham a inspe9ao exigida pelo cliente. 

No Nivel A, todos os servi9os criticos para a qualidade da obra devem ser 

controlados, conforme o Plano da Qualidade da Obra em questao {requisito 2.4). 

9.2.2. Evolu~ao do numero de servi~os controlados, conforme nivel de 

qualifica~io 

Devem ser controlados no minima as seguintes porcentagens de servi9os da lista de 

servi9os controlados da empresa, conforme o nivel de qualifica98o: 

Nivel C: 15 %; 

Nivel B: 40 %; 

Nivel A: 100 %. 

Para obten9ao da qualifica9ao em determinado nivel, a empresa construtora dever 

ter desenvolvido os procedimentos e treinado pessoal para as porcentagens 

minimas de servi9os controlados determinadas acima, e aplica-los efetivamente em 

obra, gerando registros, no minima para a metade das porcentagens estabelecidas. 

No nivel A, caso os sistemas construtivos empregados pela empresa nos tipos de 

obras cobertos pelo Sistema da Qualidade nao empreguem algum dos servi9os 

controlados que constem do Anexo IV, ela sera dispensada de estabelecer o(s) 

respectivo(s) procedimento(s), desde que seja obedecido o minima de vinte e cinco 

servi9os controlados, todos elaborados, documentados, mantidos em dia, treinados 

e aplicados. 
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No Planejamento do desenvolvimento e implantagao do Sistema (requisito 2.2) deve 

estar contemplada a lista de servigos controlados da empresa e o cronograma de 

elaboragao, treinamento e implantagao dos procedimentos de execugao e de 

inspegao destes servigos, de forma a atender as porcentagens minimas, nas datas 

estabelecidas para a obtengao da qualificagao nos diversos niveis. 

Todos os servigos realizados ap6s a emissao dos respectivos procedimentos devem 

ser controlados, em todas as obras estabelecidas no escopo de qualificagao do 

Sistema da Qualidade da empresa. 

9.2.3. Procedimentos de execuc;io de servic;os controlados 

Para todo servigo controlado, a empresa construtora deve elaborar procedimentos 

de execugao de servigos: 

10. lnspec;io e ensaios 

10.1. lnspec;ao e ensaios no recebimento 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos de inspeyao de recebimento 

para todos os materiais controlados. 

10.2. lnspec;io e ensaios durante o processo 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos de inspeyao de servigos 

para todos os servigos controlados. 

10.3. lnspec;io e ensaios finais 

A empresa construtora deve estabelecer procedimento para inspegao final da obra 

antes da sua entrega, de modo a confirmar a sua conformidade as especificagoes e 

exigencias feitas pelo cliente quanto ao produto acabado. 

11. Controle de equipamentos de inspegao, medigao e ensaios 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos para controlar, calibrar e 

manter os instrumentos de medigao utilizados, abrangendo: 

a) selegao dos instrumentos apropriados, em fungao das mediyaes a serem feitas e 

da exatidao requerida; 
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b) identificac;ao dos instrumentos de medic;ao, calibrac;ao e ajuste dos mesmos, a 

intervalos prescritos, mantendo registros destas calibrac;oes; 

c) garantia do correto manuseio, preservac;ao e armazenamento destes 

instrumentos, de forma a 

manter a exatidao dos mesmos. 

12. Situac;io de inspec;io e ensaios 

Para todos os materiais controlados, a empresa construtora deve elaborar 

procedimentos que garantam que tais materiais nao sejam empregados, por ela ou 

por empresa subcontratada, enquanto nao tenham sido controlados ou enquanto 

suas exigencias especlficas nao tenham sido verificadas. 

No caso de situac;oes emergenciais, nas quais urn desses materiais tenha que ser 

aplicado antes de ter sido controlado, o mesmo deve ser formalmente identificado, 

permitindo sua posterior localizac;ao e a realizac;ao das correc;Qes que se fizerem 

necessarias, no caso de nao atendimento as exigencias feitas. 

A situac;ao de inspec;ao e ensaios dos materiais e servic;os de execuc;ao controlados 

deve ser assinalada de modo apropriado de tal forma a indicarem a conformidade ou 

nao conformidade dos mesmos, com relac;ao as inspec;oes e aos ensaios feitos. 

13. Controle de produto nio- conforme 

Para todos os tipos de nao-conformidades, a empresa construtora deve estabelecer 

procedimentos para identificac;ao, documentac;ao, segregac;ao (quando aplicavel) e 

disposic;ao de material ou servic;o de execuc;ao nao-conforme, bern como para 

notificac;ao as func;oes envolvidas. 

0 material ou servic;o de execuc;ao nao-conforme deve ser analisado criticamente, 

de acordo com procedimentos estabelecidos, que devem definir a responsabilidade 

pela analise crltica e a autoridade pela disposic;ao, que pode prever: retrabalho, 

aceitac;ao com ou sem reparo mediante concessao, reclassifica<;ao para aplicac;oes 

alternativas ou rejeic;ao. Servic;o de execuc;ao retrabalhado ou reparado deve ser 

reinspecionado. 

0 uso de material ou reparo de servic;os nao-conformes devem ser relatados ao 

cliente para fins de aceitac;ao, a qual deve ser registrada. 
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14. Ac;io corretiva e ac;ao preventiva 

14.1. Ac;ao Corretiva 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos para implementa9ao de 

a9oes corretivas, 

incluindo: 

a) o efetivo tratamento de reclama9oes do cliente e de relat6rios de nao

conformidades; 

b) investigayao das causas das nao-conformidades; 

c) determina9ao da a9ao corretiva necessaria para eliminar as causas de nao

conformidade; 

d) aplica9ao de controles para assegurar que a a9ao corretiva esta sendo tomada e 

e efetiva. 

14.2. Ac;io Preventiva 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos para implementa9ao de 

a9oes preventivas, 

incluindo: 

a) o uso de fontes apropriadas para detectar, analisar e eliminar causas potenciais 

de nao-conformidades; 

b) determinar os passos necessarios para lidar com problemas que requeiram a9ao 

preventiva; 

c) iniciar a a9ao preventiva e controlar a efetividade da mesma; 

d) assegurar que informayoes relevantes sobre as ayaes preventivas sejam 

submetidas a analise crltica da administraySO. 

15. Manuseio, armazenamento, embalagem, preservac;io e entrega.15.1. 

Controle do manuseio e armazenamento de materiais 

A empresa construtora deve elaborar procedimentos para o correto manuseio, 

estocagem e condicionamento dos materiais controlados, e que impe9a que estes se 

danifiquem ou se deteriorem, considerando todas as etapas da movimenta9ao. Essa 

medida deve ser aplicada, nao importando se tais materiais estejam sob 
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responsabilidade da empresa construtora ela mesma, ou de empresas 

subcontratadas. 

15.2. Prote(:io dos servi(:os executados 

A empresa construtora deve elaborar procedimentos para a correta preservaQao dos 

serviQOS executados, realizados por ela mesma ou por terceiros, para que os 

mesmos nao sejam danificados antes da entrega da obra. 

15.3. Entrega da obra e Manual do Proprietario 

A empresa construtora deve elaborar procedimento para a entrega da obra, 

prevendo inclusive toda documentaQao tecnica exigida pelo cliente. 

A empresa construtora deve fornecer ao cliente Manual do Proprietario, contendo as 

principais informaQoes sobre as condiQoes de utilizaQao das instalaQoes e 

equipamentos bern como orientaQoes para a operaQao e de manutenQao da 

edificaQao ao Iongo da sua vida util. 

16. Registros da qualidade 

A empresa construtora deve estabelecer e manter procedimentos documentados 

para identificar, coletar, arquivar, manter e dispor os registros da qualidade. 

Registros oriundos de subempreiteiros e fornecedores de materiais devem ser 

considerados como parte destes dados. Os tempos de retenQao dos registros da 

qualidade devem ser estabelecidos e registrados. Quando definido em contrato, os 

registros da qualidade devem estar disponiveis para avaliaQao pelo cliente ou seu 

representante, durante urn periodo acordado. 

Devem ser tratados como registro da qualidade, pelo menos: analise critica da 

direQao; analise critica de contrato; hist6rico dos fornecedores de materiais e 

serviQOS controlados; controle de produto fornecido pelo cliente; identificaQao de 

produto; inspeQao e ensaios; calibraQao e ajuste de equipamentos; controle de 

produto nao-conforme; aQao corretiva e aQao preventiva; resultados de auditorias 

internas da qualidade; registro dos treinamentos. 
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17. Auditorias intern as da qualidade 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos para planejamento e 

implementac;:ao de auditorias internas da qualidade, para verificar se as atividades 

da qualidade e respectivos resultados estao em conformidade com as disposic;:oes 

planejadas e para determinar a eficacia do Sistema da Qualidade. 

0 planejamento das auditorias deve abranger todos os processes da empresa que 

sejam objetos de qualificac;:ao, que devem ser auditados no minimo uma vez por 

ano. As auditorias devem ser executadas por pessoal independente daqueles que 

tern responsabilidade direta pelo processo que esta sendo auditado. 

Os resultados das auditorias devem ser registrados e levados ao conhecimento dos 

responsaveis pelo processo auditado, para tomarem, em tempo habil, ac;:oes 

corretivas referentes as deficiencias encontradas. 

Atividades de acompanhamento da auditoria devem verificar e registrar a 

implementac;:ao e eficacia das ac;:oes corretivas tomadas. 

18. Treinamento 

A empresa construtora deve elaborar procedimento para a identificac;:ao das 

necessidades em treinamento, e providencia-lo para o pessoal que execute 

atividades que influam na qualidade. 0 pessoal que executa tarefas especificamente 

designadas deve ser qualificado com base na instruc;:ao, treinamento ou experiencia 

apropriados, conforme requerido. 

A empresa construtora deve manter registro apropriado dos treinamentos. 

19. Servic;os associados 

A empresa construtora deve estabelecer procedimentos para assistencia tecnica, 

abrangendo: recebimento e registro de reclamac;:oes vindas dos clientes; analise e 

comunicac;:ao ao cliente quanto a cobertura em garantia; execuc;:ao do servic;:o e 

verificac;:ao do atendimento as especificac;:oes; analise de ac;:oes corretivas e 

preventivas decorrentes. 
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20. Tecnicas estatisticas 

A empresa construtora deve identificar a necessidade de tecnicas estatfsticas 

requeridas para o controle, melhoria e avalia~ao dos processos e produtos. A 

empresa construtora deve estabelecer procedimentos para implementar e controlar a 

aplica~ao das 

SIQ - Construtoras 
Nivel de 

qualifica~io 

Se~io Requisites D c B A 

4.1 Requisites gerais 

4. Sistema de 4.2.1 Generalidades 

Gestio da 4.2 Requisites de 4.2.2 Manual da qualidade I I II II 

Qualidade documentayao 4.2.3 Controle de documentos I I II II 

4.2.4 Controle de registros I I I 

5.1 Comprometimento 

da direyao da I I II Ill 

empresa 

5.2 Foco no cliente I I 

5.3 Politica da 
I I I II 

qualidade 

5.4.1 Objetivos da qualidade I II Ill 
5. 

5.4.2 
Responsabilida 5.4 Planejamento 

Planejamento do sistema de gestao da I I I I 
de da dire~io 

qualidade 
da empresa 

5.5.1 Responsabilidade e autoridade I I I I 
5.5 Responsabilidade, 

5.5.2 Representante da direyao da 
Autoridade e I I I II 

Comunicayao 
empresa 

5.5.3 Comunicayao interna I 

5.6.1 Generalidades 
5.6 Analise critica pela 

5.6.2 Entradas para a analise critica I 
direyao 

5.6.3 Safdas da analise critica I 

6. Gestio de 6.1 Provisao de 
I I I II 

recursos recursos 

6.2.1 Designayao pessoal I I I I 
6.2 Recursos 

humanos 
6.2.2 Treinamento, conscientizayao e 

I I I 
competencia 
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6.3 Infra- estrutura I 

6.4 Ambiente de 

trabalho 
I 

7.1 7.1.1 Plano da qualidade da obra I I 

Planejamento da 7 .1.2 Planejamento da execu~o da 

obra 
I 

obra 

7.2.1 ldentificayao de requisites 
I I 

7.2 Processos relacionados a obra 

relacionados ao 7.2.2 Analise critica dos requisites 
I I 

cliente relacionados a obra 

7.2.3 Comunica~o como cliente I 

7.3.1 Planejamento da elabora~o do 
I 

projeto 

7.3.2 Entradas de projeto I 

7.3.3 Saidas de projeto I 

7.3.4 Analise critica de projeto I 
7.3 Projeto 

7.3.5 Verificayao de projeto I 

7. Execuyao da 7.3.6 Validayao de projeto I 

obra 7.3.7 Controle de alterayoes de projeto I 

7.3.8 Analise critica de projetos 
I 

fornecidos pelo cliente 

7.4.1 Processo de aquisiyao I II II 

7.4 Aquisic;io 7.4.2 lnformayoes para aquisi~o I II Ill 

7.4.3 Verificayao de produto adquirido I I I 

7.5.1 Controle de operayoes I II Ill 
7.5 Operac;oes de 

7.5.2 Validayao de processes I 
produc;io e 

7.5.3 ldentificayao e rastreabilidade I II II 
fornecimento de 

7.5.4 Propriedade do cliente I 
servic;os 

7.5.5 Preserva~o de produto I II II 

7.6 Controle de 

dispositivos de 
I I 

medic;io e 

monitoramento 

8. Medi~o, 8.1 Generalidades 

analisee 8.2 Medic;io e 8.2.1 Satisfayao do cliente I 

melhoria monitoramento 8.2.2 Auditoria interna I 

8.2.3 Mediyao e monitoramento de 
I 

processes 
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8.2.4 lnspeyao e monitoramento de 

materiais e servic;os de execuyao I I II 

controlados e da obra 

8.3 Controle de 

materiais e de 

servi~os de 
I I 

execu~ao 

controlados e da 

obra nao-conformes 

8.4 Analise de dados I 

8.5.1 Melhoria continua I 

8.5 Melhoria 8.5.2 Ayao corretiva I I 

8.5.3 Ac;ao preventiva I 

Nota: as indicac;oes "II" ou"lll significam que o requisite exige o desenvolvimento de novas pontos do 

Sistema de Qualidade entre diferentes nlveis de qualificac;ao. 

Todos os presentes requisites, inclusive os indicados em todos onde aparecem com "1", devem ser 

entendidos como evolutivos, ou seja, suas exigencias devem ser atendidas em todas as areas 

aplicaveis, a cada estagio de desenvolvimento ou nrvel de qualificayao do Sistema de Gestao de 

Qualidade da empresa, sendo cumulativos o nrvel mais avanyado inclui as exigencia de todos os niveis 

anteriores. 

0 nrvel A atende integralmente as exigencias da NBR ISO 9001, podendo a empresa construtora 

solicitar certificac;ao simultanea a qualificac;ao segundo este referencial. 
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