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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo acompanhar e apresentar a implantação do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade  do  Habitat  (PBQP-H),  cujo  alvo  é  certificar  empresas  no  ramo  da  construção  civil,  que  estão  em
conformidade com os sistemas de gestão de qualidade em estágios definidos. O desenvolvimento deste trabalho deu-se
por uma avaliação da elaboração e aprovação dos documentos necessários para a certificação, no qual contribuem para
a evolução da qualidade, produtividade e sustentabilidade da construtora em questão. Cada documento elaborado foi
baseado  de  acordo  com o  modelo  disponibilizado  pela  empresa  de  consultoria  SENAI,  onde  foram adaptadas  as
características da construtora, para então ter a aplicação e o acompanhamento dos processos.  Como resultado, tem-se
de forma clara e exemplificada o referencial normativo nível “B” do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas
de Serviços  e  Obras  da Construção  Civil  (SiAC -  2017),  facilitando  a busca  por  conhecimento  dos  procedimentos
necessários para a implantação do programa. 
 

PALAVRAS CHAVE: Gestão da qualidade, PBQP-H, Organização e documentação; SiAC.

1 INTRODUÇÃO 

A importância da qualidade para o crescimento de uma organização deve estar presente em
todas  as  operações,  garantindo  a  excelência  nos bens  e  serviços  desenvolvidos tanto  para  os
consumidores internos quanto para os externos. (SPLENDOR, 2012). 

Para Feigenbaum (1994),  a  qualidade “é  um modo de vida  corporativo,  uma maneira  de
gerenciar que requer participação de todos, pois o controle de qualidade total produz impacto por
toda a empresa”. 

Segundo Splendor (2012), com o avanço da tecnologia, o conhecimento de informações e
custos chega mais rápido ao consumidor,  que está cada vez mais informado sobre os serviços,
produtos e seus direitos como cliente. Isso o torna cada vez mais exigente e seletivo.  

Com as mudanças econômicas ocorridas no Brasil nos últimos anos, o setor da construção
civil, e os demais setores foram obrigados a passar por uma reestruturação buscando o aumento da
qualidade,  produtividade  e  redução  de  custos.  (LORDÊLO;  MELHADO  apud  GRABIN,  2007).
“Como  consequência,  essa  corrida  pelo  melhor  tem  feito  com  que  as  empresas  construtoras
invistam na modernização de seus equipamentos e processos construtivos, bem como na procura
de meios para comprovar sua qualificação”. (LIMA et al, 2002, p. 1). De acordo com Jesus (2004), a
implantação de sistemas de gestão da qualidade na construção civil, leva a obtenção de produtos
com  maior  qualidade,  benefícios  para  os  usuários  finais  e  promove  a  eficiência  do  processo
produtivo, onde consequentemente tem-se uma redução de custos de produção,  gerando então
mais lucro para as empresas.  

Levando em conta essa necessidade, houve a criação do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat onde, segundo BRASIL (2007):  

Em 1991, o Governo Federal tomou frente e assumiu o compromisso de melhoria da qualidade
no  setor  da  construção  civil  criando  o  PBQP.  Este  programa  passou  por  diversas
reestruturações no ano 2000 resultaram no PBQP-H, que tem como objetivo básico apoiar o
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esforço  brasileiro  de  modernidade  e  promover  a  qualidade  e  produtividade  do  setor  da
construção habitacional, com vistas a aumentar a competitividade de bens e serviços por ele
produzidos.

Desenvolvido com base na ISO (International Organization for Standardization), suas normas,
procedimentos, técnicas e ferramentas o PBQP-H vem para contribuir na melhoria dos sistemas de
qualificação, uma vez que não muda somente o produto, mas a forma de trabalho e a atuação no
mercado. (SPLENDOR, 2012).   

De acordo com o SiAC (2002), apara efeito da avaliação da conformidade dos sistemas de
gestão da qualidade, os referencias normativos possuem caráter evolutivo, no qual a empresa deve
atender os requisitos para a certificação nos níveis B e A.

Em vista disso, tem-se a descrição dos documentos necessários para a certificação de nível
B, já atualizados de acordo com o novo SiAC (2017), mostrando como estes devem ser elaborados
e aplicado, facilitando a busca por informações das empresas interessadas ao processo. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia do presente trabalho tem cunho qualitativo e exploratório, onde inicia-se por
meio de levantamento bibliográfico sobre o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H), por meio do SiAC (2017) e da ABNT NBR 15575/2013. 

Em  seguida  tem-se  o  acompanhamento  da  implantação  do  programa  dentro  de  uma
construtora na cidade de Maringá – PR, onde, para dar início ao processo a mesma contou com a
consultoria do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)  que dá as diretrizes para o
desenvolvimento dos documentos necessários para a certificação, onde cada um deles foi elaborado
de acordo com um padrão fornecido pelo consultor. A empresa teve como procedimento, atualizar,
modificar  e  adaptar  esses  documentos  a  fim  deixá-los  de  acordo  com  a  sua  realidade  e
necessidade. 

Os resultados aqui apresentados é a conclusão da documentação elaborada pela empresa
construtora com o auxílio do SENAI juntamente com explicações retiradas no SiAC (2017).   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De  acordo  com  o  SiAC  (2017)  a  empresa  construtora  deve  atender  requisitos  de
documentação dos quais deverão ser estabelecidos procedimentos documentados, ou seja, ela deve
elaborar, documentar, implementar e manter esses procedimentos. 

Esses documentos serão apresentados de acordo com o descrito no Sistema de Avaliação da
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC (2017), seguindo o que
consta no regimento, com instruções e explicação registradas no acompanhamento do processo na
empresa construtora estudada. 

3.1 MANUAL DA QUALIDADE 
 

O  manual  da  qualidade  é  um  documento  que  irá  relatar  todas  as  informações  e
procedimentos para a inclusão do Sistema de Gestão da Qualidade na empresa. Ele deve conter: 

a) subsetor(es) e tipo(s) de obras abrangido(s) pelo seu Sistema de Gestão da Qualidade; 
b) detalhes e justificativas para quaisquer exclusões de requisitos deste referencial; 
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c) procedimentos documentados instituídos de modo evolutivo para o Sistema de Gestão da
Qualidade, ou referência a eles; e;

d) descrição da sequência e interação entre os processos do Sistema de Gestão da Qualidade. 

A  empresa  construtora  em questão  se  enquadra  no  subsetor  de  obras  de  edificações  -
execução de obras de edificações e não possui quaisquer justificativas para exclusões de requisitos.
Os procedimentos documentados e a interação entre os processos serão demonstrados no decorrer
do trabalho, entretanto os mesmos devem estar descritos no manual da qualidade. 

3.2 CONTROLE DE DOCUMENTOS

Os documentos solicitados pelo Sistema de Gestão da Qualidade devem ser controlados,
com isso tem-se a necessidade da elaboração da Lista Mestra de Controle de Documentação, que
tem o objetivo de assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam
identificadas, a fim de evitar o uso indevido de documentos. 

Figura 1: Lista Mestra de Controle de Documentação
Fonte: Autor 

Cada  documento  terá  um código,  e  além do  seu  título,  na  Lista  Mestra  de  Controle  de
Documentação, será identificado se o mesmo ficará no escritório, na obra ou em ambos. As duas
ultimas  colunas  irão  determinar  a  revisão  da  qual  o  documento  se  encontra  e  sua  data  de
aprovação.

3.3 CONTROLE DE REGISTROS 
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Os  registros  da  qualidade  devem  ser  instituídos  e  mantidos  para  prover  evidências  da
conformidade  com  requisitos  e  da  operação  eficaz  do  Sistema  de  Gestão  da  Qualidade,  para
atender a esses requisitos o Mapa de Controle de Registros foi elaborado: 

Figura 2: Mapa de Controle de Registros
Fonte: Autor

No Mapa  de  Controle  de  Registros  será  considerado  a  identificação  do  documento,  seu
armazenamento, proteção,  recuperação (forma na qual  o documento será organizado),  retenção
(tempo que o documento deve permanecer nos arquivos da empresa), disposição/descarte (para
onde o documento vai após cumprir o tempo de retenção). 

3.4 POLÍTICA DA QUALIDADE 

A política de qualidade da empresa foi definida levando em consideração as recomendações
do  ministério  das  cidades,  que  diz  que  na  mesma  deve  conter  os  propósitos  da  empresa,  o
comprometimento com a melhoria continua e a qualidade, com responsabilidades definidas e que
seja entendida no grau de entendimento apropriado. Com autorização da empresa estudada, tem-se
a Política da Qualidade elaborada pela mesma “oferecer serviços de construção civil com qualidade,
que atendam as expectativas dos clientes (públicos e privados), buscando a melhoria continua de
seus processos.” 

3.5 OBJETIVOS DA QUALIDADE 

Para  medir  sua  qualidade  e  controlar  os  processos  a  construtora  definiu  objetivos  da
qualidade,  levando  em  consideração  os  necessários  para  atender  aos  requisitos  aplicados  à
execução das obras da empresa e seus indicadores. 

De acordo com o SiAC (2017) além dos demais, são obrigatórios os indicadores de qualidade
voltados a sustentabilidade do canteiro de obras da empresa, ou seja, relacionados ao consumo de
água e energia e ao descarte de resíduos ao longo da obra. A Figura 3 mostra um modelo para
descrição dos objetivos da qualidade, onde deve ser estabelecido o objetivo, os indicadores, metas,
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prazos, forma de monitoramento e ação corretiva caso a meta não seja cumprida. Lembrando que
metas e prazos serão definidos de acordo com a obra a ser executada. 

Os objetivos da qualidade devem ser acompanhados e registrados em planilhas que permitam
a análise de seus resultados. 

Figura 3: Objetivos da Qualidade
Fonte: Autor

3.6 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO DA EMPRESA

A direção da empresa deve indicar um membro da empresa construtora que, independente de
outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para assegurar que os processos
necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade sejam estabelecidos de maneira evolutiva,
implementados e mantidos; assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente
em toda a empresa. 

Foi  indicado  para  ser  a  representante  da  direção  da  empresa  (RD)  o  engenheiro  civil
responsável pela execução da residência a ser auditada. 

3.7 RECURSOS HUMANOS 

De acordo com o SiAC (2017), o pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do
produto dever ser competente com base em escolaridade, qualificação profissional,  treinamento,
habilidade e experiencia apropriados. Com isso, deve ser elaborado o Manual de Cargos e Funções,
onde esses itens serão descritos e deverão ser utilizados por  funcionários que já  trabalham na
empresa, uma vez que é de tamanha importância saber qual a sua função, e também na contratação
de novos funcionários. A seguir um exemplo:  
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Data: XX/XX/XXXX
                                                                    MANUAL DE CARGOS E FUNÇÕES              
Revisão: XX
            LOGO DA                                                                                                                
Código do Documento
            EMPRESA                                                                                                                      
Cópia controlada

FUNÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL  

Departamento: Engenharia 
Superior Imediato: Diretor Executivo
Objetivo do cargo: Tomar decisões, revisar projetos, acompanhar obras e responsabilidade técnica. 

Competências 
Escolaridade mínima Graduação em Engenharia Civil 

Qualificação 
profissional/ 
treinamentos

CREA
Treinamento da NR 18
Treinamento da NR 35

Experiência 2 anos 

Habilidades Administração do tempo
Administração de conflitos com foco
em resultados
Comunicação Verbal
Dinamismo 

Liderança 
Organização
Trabalho em equipe 
Pró-atividade

Figura 4: Manual de Cargos e Funções
Fonte: Autor

Os critérios a cima, serão definidos de acordo com as necessidades da empresa, e caso seja
necessário a empresa construtora deve fornecer treinamento ou tomar outras ações para satisfazer
as necessidades de competências. 

3.9 PLANEJAMENTO DA OBRA 

3.9.1 Plano da Qualidade da Obra 

Para cada obra da empresa deve ser elaborado seu Plano de Qualidade, documento, no qual
devem conter os itens a seguir:

a) Estrutura organizacional da obra, incluindo definições de responsabilidades específicas;
b) Relação de materiais e serviços de execução controlado, e respectivos procedimentos de

execução e inspeção: Os materiais e serviços controlado estão explicados nos itens 3.11 e
3.12, onde após serem definidos deverão constar nesse documento. 

c) Projeto do canteiro de obras: O projeto deve ser feito indicando os locais necessários para o
cumprimento da NR 18 e será um anexo ao Plano de Qualidade da Obra 
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d) Identificação  das  especificidades  da  execução  da  obra  e  determinação  das  respectivas
formas de controle; devem ser mantidos registros dos controles realizados;

e) No caso de obras de edificações habitacionais, plano de controle tecnológico de materiais a
serem aplicados e serviços a serem executados visando assegurar o desempenho conforme
previsto em projeto, em atendimento à ABNT NBR 15575; 

f) Identificação dos processos considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento
das exigências dos clientes, bem como de suas formas de controle;  devem ser mantidos
registros dos controles realizados;

g) Identificação  das  especificidades  no  que  se  refere  à  manutenção  de  equipamentos
considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento das exigências dos clientes:
Deverão  ser  apresentados  os  equipamentos  utilizados  na  obra  com a  descrição  da  sua
manutenção e a periocidade que a mesma deve ser feita;

h) Programa de treinamento específico da obra: Devem constar os treinamentos necessários
para garantir a qualidade da obra em questão, para quem serão dados e quando; 

i) Objetivos da qualidade específicos para a execução da obra e atendimento das exigências
dos clientes, associados a indicadores: os objetivos da qualidade já definidos no item 3.5
devem estar presentes no Plano de Qualidade da Obra. 

j) Definição dos destinos adequados dados aos resíduos sólidos e líquidos produzidos pela obra
(entulhos,  esgotos,  águas  servidas),  que  respeitem  o  meio  ambiente,  estejam  em
consonância  com  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (Lei  12.305/2010)  e  com  as
legislações estaduais e municipais aplicáveis. 

3.9.2 Planejamento e Execução da obra 

A empresa construtora deve realizar o planejamento da obra, ou seja, seu cronograma de
execução e acompanhamento, orçamentos e cronograma físico-financeiro. 

3.10 PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

A construtora  deve estabelecer  critérios  para  qualificar  seus fornecedores,  onde além de
avaliar prazos, qualidade, atendimento e quantidade, deverão ser considerados o fornecimento de
declaração de conformidade acompanhada de relatórios de ensaios demonstrando atendimento do
mesmo as condições previstas nas normas de especificação e na ABNT NBR 15575. 

A  empresa  em  questão,  elaborou  um  documento  no  qual  preenche  os  dados  dos
fornecedores ou parceiros de prestação de serviços e os requisitos dando-lhes notas que variam de
0 a 5, sendo 0 considerado ruim e 5 ótimo. O fornecedor que tiver média maior ou igual a 3 é
qualificado para atender a empresa.  

3.11 MATERIAIS CONTROLADOS 

A empresa deve definir 25 materiais de maior importância na execução da obra, para serem
os  materiais  controlados,  onde  os  mesmos  devem  estar  documentados  na  Lista  de  Materiais
Controlados.  Dentre  os  materiais  escolhidos  estão:  areia,  concreto  usinado,  esquadrias,  tintas,
telhas, metais sanitários, e outros. 
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O  segundo  documento  a  ser  elaborado  com  relação  aos  materiais  controlados  é  o
Procedimento de Controle de Materiais:

Figura 5: Procedimento de Controle de Materiais
Fonte: Autor

 
Na especificação para compra deve conter as informações necessárias para a solicitação do

material, ou seja, suas características. A verificações são os critérios a serem analisados ao receber
o material, juntamente com os critérios de aceitação. Por fim, o manuseio e armazenamento dos
mesmos que devem estar de acordo como as normas existentes. 

Para que a solicitação do material esteja de acordo com o especificado no procedimento de
controle  de  materiais,  a  construtora  utiliza  uma ordem de  compra,  onde deve  conter  além das
especificações descritas para a compra, os dados da empresa construtora e do fornecedor, valores,
forma de pagamento, local de entrega. O responsável pelo recebimento do material solicitado deve
verificar se o mesmo está de acordo com o que foi  exigido e com isso preencher o campo de
inspeção de materiais/serviços. Em seguida deve ser avaliado o fornecedor com os mesmos critérios
descritos no item 3.10. 
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Figura 6: Ordem de Compra
Fonte: Autor

3.12 SERVIÇOS CONTROLADOS 

Assim como os materiais a empresa construtora definiu também os 25 serviços controlados
que deverão ser registrados, como por exemplo, locação da obra, execução de fundações, execução
de alvenaria não estrutural, execução de pintura, execução de instalações elétricas, entre outros. 

Cada um desses serviços deve estar registrado no Manual de Serviços Controlados, contendo
as seguintes informações: 

a) A responsabilidade de cada colaborador relacionado ao serviço;
b) Os materiais, equipamentos e EPI necessários para a execução do serviço;
c) Um passo a passo da execução; 
d) Os itens de controle/critérios de aceitação, ou seja, tolerâncias para que o serviço seja

aprovado;
e) A forma de preservação do serviço;
f) A maneira com o que o serviço será registrado. 
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O item f será atendido pela Ficha de Verificação de Serviço, forma escolhida pela empresa
para registrar, analisar, aprovar/reprovar o serviço executado. 

A ficha poderá ser preenchida somente pelo RD, Engenheiro Civil ou estagiário que tenha
recebido treinamento. 

Nela será especificado o local da execução do serviço, a data, se o mesmo foi aprovado,
reprovado ou aprovado com restrição. E caso tenha sido reprovado ou aprovado com restrição o
problema deve ser descrito e deverá ser elaborado uma ação para eliminar a não conformidade. A
seguir, o modelo da ficha. 

Figura 6: Ficha de Verificação de Serviços
Fonte: Autor

3.13 DEMAIS DOCUMENTOS 

Além dos documentos descritos a cima, a empresa construtora deve elabora mais alguns,
afim de complementar o controle e a verificação dos requisitos. No presente momento eles serão
apenas relatados aqui: 

 Procedimento de Controle de Materiais 
 Procedimento de Inspeção de Serviços e Materiais 
 Instrução de Calibração 
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 Controle de Calibração de Equipamentos 
 Procedimento de Inspeção Final e Entrega da Obra 
 Check- list de Inspeção Final da Obra 
 Lista de Controle de Projetos 
 Check-list de Projetos 
 Diagnostico Inicial e Planejamento da Implantação 
 Acompanhamento de Objetivos da Qualidade 
 Acompanhamento de Objetivos da Sustentabilidade 
 Lista Mestra de Documentos Externos 
 Ata de Reunião 
 Programação Anual de Auditória 
 Plano de Auditoria Interna 
 Relatório de Auditoria 
 Ação Corretiva e Preventiva 
 Matriz de Requisitos e Responsabilidades 
 Ficha de Treinamento 
 Avaliação de Funcionários 
 Formulário de Avaliação de Competências 
 Pesquisa de Satisfação do Cliente 
 Termo de Recebimento do Imóvel 
 Assistência Técnica 

4 CONCLUSÃO 

Ao final deste trabalho, pode-se perceber o quão importante é a organização dentro de uma
empresa,  onde  cada  documento  desenvolvido  tem  sua  relevância  e  influência  no  controle  de
qualidade dos produtos e serviços prestados. Tem -se também a complexibilidade da elaboração
desses documentos, uma vez que a equipe direcionada a essa função deve debater e estudar todos
os pontos importantes, adaptar a documentação padrão de forma que corresponda aos anseios da
empresa e deixa-las de fácil interpretação e acesso para os demais colaboradores. 

Dessa forma conclui -se que todo o trabalho executado nessa parte de documentação do
PPQP-H é o que prepara a construtora para que a execução das suas obras seja com a qualidade
necessária para que a empresa seja auditada e consequentemente possuir o certificado de nível B.

 Espera-se que empresas construtoras e demais profissionais relacionados ao setor consigam
compreender melhor o que é o Programa e consequentemente se preparar para iniciar o processo.
Lembrando que é de extrema importância o acompanhamento de um consultor especializado. 

Uma proposta para possíveis  trabalhos seria  a continuação do detalhamento  dos demais
documentos, uma vez que não são considerados menos importantes que os demais. 
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