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RESUMO  
 

O  Programa  Brasileiro  de  Qualidade  e  Produtividade  do  Habitat  –  PBQP-H  sendo  uma              
certificação  necessária  para  empresas  de  construção  civil  comprovarem  a  qualidade  de  seu             
produto  final,  objetiva-se,  portanto  neste  estudo  identificar  as  dificuldades  e  barreiras  para             
aquisição  do  bloco  vazado  de  concreto  simples  para  vedação  de  acordo  com  a  Norma  de                
Desempenho  para  Edificações  Habitacionais  (  ABNT  NBR  15575,  de  2013).  Para  tal  estudo              
fez-se  a  contextualização  dos  métodos  de  requisitos  de  materiais  dispostos  em  programas  e              
normas  brasileiras,  visando  levantar  os  parâmetros  que  devem  ser  atendidos  pelo  material  na              
hora  de  sua  compra.  No  estudo  de  caso,  verificou-se  que  a  maioria  das  as  empresas  de  bloco                  
de  concreto  não  possuem  certificados  nem  mesmo  laudos  técnicos  que  garantam  a  qualidade              
no  Programa  Setorial  da  Qualidade  do  produto  produzido.  Comprova-se  portanto  que  o             
Programa  PBQP-H  não  só  mantém  o  padrão  e  qualidade  dos  métodos  construtivos  como              
também  atinge  o  fornecedor  de  forma  indireta,  uma  vez  que  este  deve  manter  seu  produto                
certificado  de  acordo  com  o  Programa  Setorial  da  Qualidade,  tendo  como  consequência  uma              
evolução   branda   no   mercado   voltado   para   construção.  

 
Palavras-chave :   Compra.   Construção   Civil.   Qualidade  
 
 
SEALING   BUILDING   CEMENT   BLOCK   CASE   STUDY   ACCORDING   TO   PBQP-H  

AND   ABNT   NBR   15575:   2013  
 

 
ABSTRACT  

Espaço   de   1   linha   (simples)  
 
The  Brazilian  Habitat  Quality  and  Productivity  Program  -  PBQP-H,  being  a  necessary             
certification  for  construction  companies  to  prove  the  quality  of  their  final  product,  aims,              
therefore,  in  this  study  to  identify  the  difficulties  and  barriers  for  the  acquisition  of  the  sealing                 
concrete  block.  according  to  the  Performance  Standard  for  Housing  Buildings  (ABNT  NBR             
15575,  2013).  For  such  study  was  made  the  contextualization  of  materials  requirements             
methods  arranged  in  Brazilian  programs  and  standards,  aiming  to  raise  the  parameters  that              
must  be  met  by  the  material  at  the  time  of  purchase.  In  the  case  study,  it  was  found  that  most                     
of  the  concrete  block  companies  do  not  have  certificates  or  even  technical  reports  that               
guarantee  the  quality  in  the  Sector  Program  of  Quality  of  the  produced  product.  It  is  therefore                 
proven  that  the  PBQP-H  Program  not  only  maintains  the  standard  and  quality  of  the               
 



construction  methods  but  also  indirectly  reaches  the  supplier,  as  the  supplier  must  keep  his               
product  certified  in  accordance  with  the  Sector  Quality  Program,  resulting  in  a  soft  evolution               
in   the   construction   market.  

 
Keywords :   Purchase.   Construction.   Quality  
 
 

 



 
 

1.   INTRODUÇÃO   

  

O  PBQP-H  é  um  mecanismo  utilizado  pelo  Governo  Federal  para  atender  aos             

compromissos  estabelecidos  pelo  Brasil,  por  meio  da  assinatura  da  Carta  de  Istambul             

(Conferência  do  Habitat  II/1996).  Tem  como  objetivo  organizar  o  setor  da  construção  civil  em               

relação  a  dois  pontos  principais,  quais  sejam:  melhoria  da  qualidade  do  habitat  e  a               

modernização   produtiva   da   área   (PBQP-H,   2018).  

Devido  a  atuação  no  departamento  de  qualidade  de  engenharia  civil  nota-se  que  a              

melhoria  contínua  na  qualidade  do  produto  final  das  construtoras  tem  sido  cada  vez  mais               

buscadas  em  prol  do  subsídio  oferecido  por  bancos  através  de  financiamentos,  uma  vez  que               

para  se  obter  tal  contributo  é  obrigatória  por  parte  da  construtora  a  apresentação  do  certificado                

do  Programa  Brasileiro  de  Qualidade  e  Produtividade  do  Habitat,  comumente  conhecido            

como   PBQP-H.  

De  acordo  com  Shin  (2016)  por  muito  tempo  no  Brasil  não  houve  nenhuma  norma               

específica  com  o  enfoque  na  qualidade  final  na  construção  civil,  tendo  como  resultado  obras               

de  baixa  qualidade,  geração  de  muitas  patologias  o  que  acarreta  em  uma  manutenção  de  altos                

valores  para  o  consumidor  final.  No  entanto  este  cenário  foi  mudado  com  a  publicação  da                

Norma  de  Desempenho  de  edificações  nacionais  -  ABNT  NBR  15575:2013,  pela  Associação             

Brasileira  de  Normas  Técnicas  e  a  exigência  de  sua  aplicação  após  a  data  de  19  de  julho  de                   

2013.  

Segundo  a  Câmara  Brasileira  da  Indústria  da  Construção  -  CBIC  define-se  a  ABNT              

NBR  15575:2013  como  um  “conjunto  de  requisitos  e  critérios  estabelecidos  para  uma             

edificação  habitacional  e  seus  sistemas,  com  base  em  requisitos  do  usuário,            

independentemente   da   sua   forma   ou   dos   materiais   constituintes”.  

Contudo  os  requisitos  exigidos  por  tais  normas  dificultam  a  aplicação  das  mesmas  em              

algumas  etapas  da  certificação,  como  a  comprovação  da  qualidade  dos  materiais  adquiridos             

durante  a  execução  da  obra  através  de  certificados  ou  laudos  emitidos  por  agências  como  o                

INMETRO.  

 

2.   DESENVOLVIMENTO   
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2.1.  NORMA  DE  DESEMPENHO  DE  EDIFICAÇÕES  HABITACIONAIS  –  ABNT          

NBR   15575:2013  

 

2.1.1   Norma   De   Desempenho  

 

O  estudo  sobre  o  desempenho  de  edificações  brasileiras  somente  teve  eficácia  após  a              

entrada  do  Instituto  de  Pesquisas  Tecnológicas  (IPT)  na  década  de  1980,  a  pedido  do  Banco                

Nacional  da  Habitação,  o  ITP  foi  responsável  por  estudos  de  métodos  construtivos  através  de               

critérios  de  desempenho.  Estes  estudos  ficaram  paralisados  após  a  substituição  do  Banco             

Nacional  da  Habitação  pela  Caixa  Econômica  Federal  e  só  voltaram  a  ser  realizados  no  ano  de                 

1997.  Quando  finalmente  em  2000  a  Caixa  financia  um  projeto  de  pesquisa  denominado              

“Normas  técnicas  para  avaliação  de  Sistema  Construtivos  Inovadores  para  Habitação”,  o            

objetivo   de   constituir   normas   técnicas   para   avaliar   os   métodos   construtivos   entram   em   ação.  

A  emissão  da  primeira  versão  da  NBR  15575  aconteceu  no  ano  de  2008,  porém  não                

foi  vista  como  algo  positivo  pela  indústria  da  construção  civil  o  que  acarretou  na  sua  remoção                 

e  uma  posterior  revisão  para  vigorar  finalmente  em  julho  de  2013.  A  Norma  de  Desempenho                

foi  elaborada  em  seis  partes:  Parte  1:  Requisitos  Gerais;  Parte  2:  Requisitos  para  os  Sistemas                

Estruturais;  Parte  3:  Requisitos  para  os  Sistemas  de  Pisos;  Parte  4:  Requisitos  para  os               

Sistemas  de  Vedações  Verticais  Internas  e  Externas;  Parte  5:  Requisitos  para  os  Sistemas  de               

Coberturas  e,  Parte  6:  Requisitos  para  os  Sistemas  Hidrossanitários.  A  divisão  da  norma              

permite  que  suas  partes  do  edifício  sejam  avaliadas  separadamente  ou  juntá-las  e  avaliar  o               

edifício   como   um   todo.   

 

2.1.2   Introdução   da   ABNT   NBR   15575   no   PBQP-H  

 

Mesmo  após  a  vigência  da  norma  de  desempenho,  as  fiscalizações  necessárias  para             

manter  os  parâmetros  exigidos  eram  escassas  por  falta  de  profissionais  na  área,  fazendo  assim               

com  que  as  auditorias  acontecessem  de  forma  vagarosa,  porém  gradual  no  âmbito  da              

construção  civil.  Isto  posto,  o  Governo  Federal  revisou  e  adequou  o  PBQP-H  à  ABNT  NBR                

15575,  levando  assim  a  certificação  ser  possível  somente  se  a  empresa  da  área  de  construção                

civil  atenda  tanto  os  requisitos  do  PBQP-H  quanto  a  NBR  15575.  Esta  certificação  é  uma                
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exigência  no  momento  de  conseguir  a  maioria  de  processos  licitatórios  no  Brasil.             

(FURCOLIN,   2017).  

 

 

 

2.2.  PROGRAMA  BRASILEIRO  DE  QUALIDADE  E  PRODUTIVIDADE  DO         

HABITAT   –   PBQP-H  

 

O  estabelecimento  do  Programa  se  deu  em  18  de  dezembro  1998,  a  partir  da  portaria                

nº  134  do  Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento,  com  o  nome  de  Programa  Brasileiro  da                

Qualidade  e  Produtividade  Habitacional.  Contudo  com  a  necessidade  de  abranger  também  os             

setores  de  Saneamento  e  Infraestrutura  Urbana,  no  ano  de  2000  o  Programa  teve  a  última                

palavra  de  composição  alterada  de  “Habitacional”  para  a  palavra  “Habitat”  representando            

assim   com   mais   clareza   todos   seus   aspectos.  

Os  objetivos  gerais  do  Programa,  segundo  o  PBQPH  (2018)  é  “elevar  os  patamares  da               

qualidade  e  produtividade  da  construção  civil,  por  meio  da  criação  e  implantação  de              

mecanismos  de  modernização  tecnológica  e  gerencial,  contribuindo  para  ampliar  o  acesso  à             

moradia,  em  especial  para  a  população  de  menor  renda”.  De  forma  específica  o  Programa  tem                

os  seguintes  objetivos:  universalização  da  moradia,  desenvolvimento  dos  mecanismos  de           

garantia  da  qualidade  de  projetos,  fomentar  a  qualidade  de  materiais  e  sistemas  construtivos,              

combater  a  não  conformidade  técnica  intencional,  inovação  em  todo  o  setor  e             

tecnologicamente,  promover  a  melhoria  da  criação  e  disseminação  de  normas  técnicas,            

auxiliar  com  a  pesquisa  e  disponibilização  de  informações  do  setor  e  do  Programa,  fomentar  a                

melhoria  da  qualidade  de  gestão,  projetos  e  obras  habitacionais  e  por  fim  promover  a               

articulação   internacional   com   ênfase   no   Cone   Sul.  

A  estrutura  de  gestão  principal  do  PBQP-H  é  dividida  em  vários  âmbitos  para  que  se                

possa  compartilhar  as  responsabilidades  entre  os  agentes  abaixo  da  Coordenação  Geral,  esta             

divisão   se   dá   da   seguinte   forma:  

● Coordenação  Geral,  exercida  no  setor  da  Secretaria  Nacional  da  Habitação  /            

Ministério   das   Cidades;  

● GAT   –   Grupo   de   Assessoramento   Técnico;  
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● CTECH   –   Comitê   Nacional   de   Desenvolvimento   Tecnológico   da   Habitação;  

● SiAC   –   Sistema   de   Avaliação   da   Conformidade   de   Empresas   de   Serviços   e   Obras   da  

Construção   Civil;  

● SiMaC  –  Sistema  de  Qualificação  de  Materiais,  Componentes  e  Sistemas           

Construtivos;  

● SiNAT   –   Sistema   Nacional   de   Avaliação   Técnica   de   Produtos   Inovadores.  

 

Figura   1 -   Estrutura   de   Gestão   pública   e   privada   do   PBQP-H  

 

 

Fonte :   Portal   PBQP-H   (2018)  

 

2.3 SISTEMA  DE  AVALIAÇÃO  DA  CONFORMIDADE  DE  EMPRESAS  DE          

SERVIÇOS   E   OBRAS   DA   CONSTRUÇÃO   CIVIL   –   SiAC  

 

O  Sistema  de  Avaliação  da  Conformidade  de  Empresas  de  Serviços  e  Obras  da              

Construção  Civil  será  o  item  a  ser  usado  como  referência  neste  estudo  de  caso  para  auxílio  no                  

requisito   da   qualidade   de   aquisição   de   materiais.  

Este  sistema  utilizado  atualmente  foi  formado  a  partir  de  uma  reformulação  do  antigo              

Sistema  de  Qualificação  de  Empresas  de  Serviços  e  Obras  (SIQ).  O  principal  objetivo  deste               

sistema  é  avaliar  a  gestão  da  qualidade  em  empresas  voltadas  para  o  setor  de  construção  civil,                 

tem  também  como  princípios  a  abrangência  nacional,  o  caráter  evolutivo,  o  caráter  pró-ativo,              

a  flexibilidade  em  relação  às  características  regionais,  sigilo,  independência  e  harmonia  com  o              
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INMETRO.  Após  a  publicação  em  15  de  junho  de  2018,  através  da  Portaria  nº  383,  de  14  de                   

junho  de  2018,  pelo  Ministério  das  Cidades,  foi  atualizado  o  SiAC  em  relação  a  ISO                

9001:2015  e  foram  feitas  algumas  alterações  de  ajustamento  em  relação  a  Norma  de              

Desempenho   NBR   15575.  

 

2.4     COMPRA   DE   MATERIAIS   SEGUNDO   O   SIAC   2018  

 

A  etapa  de  aquisição  de  materiais  é  de  suma  importância  para  a  qualidade  do  setor  de                 

suprimentos  e  este  departamento  na  empresa  voltada  para  construção  civil  deve  estar  atento  e               

avaliar  criteriosamente  os  fornecedores,  de  forma  que  o  mesmo  deve  atender  os  requisitos  da               

NBR  15575  e  se  os  materiais  fornecidos  estão  de  acordo  com  o  SiAC  (2018).  É  dever  da                  

empresa:  

Estabelecer   critérios   para   qualificar   (pré-avaliar   e   selecionar)   seus  

fornecedores.  Deve  ser  tomada  como  base  a  capacidade  do  fornecedor  em  atender  aos              

requisitos   especificados   nos   documentos   de   aquisição.   No   caso   de  

fornecedores   de   materiais   e   serviços   controlados,   deve   ainda   considerar   a   sua  

formalidade   e   legalidade,   em   atendimento   à   legislação   vigente,   incluindo  

licenças   ambientais,   e   atendimento   às   normas   técnicas   (SiAC,   2018,   p.   92).  

 

Segundo   o   Regimento   Geral   do   SiAC   (2018):  

 

● O  processo  de  qualificação  de  fornecedores  já  qualificados  pode  ser           

desconsiderado;  

● A  aquisição  de  produtos  oriundos  de  fornecedores  não  conformes  com  o  PSQ  e              

totalmente   vedado;  

● Caso  o  produto  alvo  do  fornecedor  não  possuir  PSQ,  caso  apresente  certificado             

do  Sistema  Brasileiro  de  Avaliação  da  Conformidade  (SBAC)  o  processo  de  qualificação  pelo              

SiAC   não   precisará   ser   feito;  

● O  fornecedor  que  apresentar  um  Documento  de  Avaliação  Técnica  (DATec)  do            

produto   a   ser   adquirido,   pode   ser   dispensado   do   programa   de   qualificação;  
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● Toda  documentação  referente  a  qualificação  dos  fornecedores  deve  estar  em           

mãos   da   empresa   construtora;  

● Em  caso  de  materiais  controlados,  a  empresa  só  poderá  fazer  a  aquisição  do              

mesmo   após   todas   as   exigências   sobre   o   material   sejam   verificadas.  

 

3.   METODOLOGIA  

 

O  processo  do  estudo  de  caso  foi  pautado  de  acordo  com  a  Norma  de  Desempenho                

ABNT  NBR  15575  e  sua  inclusão  no  PBQP-H,  bem  como  os  requisitos  do  Regimento  SiAC                

para  analisar  o  processo  de  compras  de  uma  construtora  com  certificação  no  PBQP-H,  de               

médio   porte,   com   sede   estabelecida   em   Maringá-PR.  

Inicialmente  será  feita  uma  apresentação  detalhada  da  compra  dos  blocos  vazados  de             

concreto  simples  para  vedação,  levando  em  consideração  se  o  fornecedor  possui  a  certificação              

necessária  através  de  laudos  comprobatórios  da  qualidade  do  produto,  segundo  a  norma             

ABNT   NBR   6136:2016   Blocos   Vazados   de   Concreto   Simples   para   Alvenaria   -   Requisitos.  

Todo  o  procedimento  de  solicitação,  pedido  de  compra,  cotação,  aprovação,           

lançamento  de  nota  fiscal  e  armazenamento  de  documentos  são  feitos  pelo Sienge ,  que  é  um                

software  de  gestão  especializado  na  Indústria  da  Construção,  utilizado  pela  empresa            

construtora.  

 

Os   passos   a   serem   seguidos   para   o   estudo   desta   compra   serão   os   seguintes:  

 

● Solicitação:  Sempre  que  o  material  se  faz  necessário  em  obra,  o  responsável  pela              

mesma   deve   solicitá-lo   através   da   ferramenta   de   gestão    Sienge ;  

● Contato  com  Fornecedores:  O  setor  de  compras  da  empresa  ao  receberem  a             

informação  da  necessidade  de  compra  do  material,  devem  ser  responsáveis  pela  cotação  e              

solicitação  dos  certificados  de  qualidade  do  produto.  O  setor  também  é  responsável  pelo  envio               

da  Tabela  de  Requisitos  e  o  recolhimento  e  armazenamento  da  mesma  após  ser  preenchida               

pelo   fornecedor;  

● Análise  da  Proposta:  Esta  etapa  tem  como  responsável  o  Coordenador  do  Setor  de              

Suprimentos  ou  o  responsável  pela  empresa,  deve  ser  feita  a  verificação  dos  laudos  ou               
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certificados  de  qualidade  dos  produtos  e  a  melhor  proposta  dentro  das  conformidades.             

Posteriormente  gera-se  o  pedido  de  compra  para  dar  continuidade  ao  procedimento  de             

aquisição.  

  

4.   ESTUDO   DE   CASO  

 

4.1.   EMPRESA   CONSTRUTORA  

 

A  empresa  em  estudo,  realiza  obras  no  ramo  da  construção  civil  desde  1970.              

Inicialmente  foi  responsável  por  vários  loteamentos  e  construções  na  cidade  de  Maringá  -  PR,               

onde  possui  sua  sede.  Seguidamente  as  cidades  de  Marília  -  SP,  Agudos  -  SP,  Presidente                

Prudente  -  SP,  Botucatu  -  SP,  Bauru  -  SP  e  Jaú  -SP  também  foram  cidades  onde  a  empresa                   

atua   como   construtora.  

A  certificação  referente  a  ISO  9001  e  o  PBQP-H,  bem  como  suas  supervisões  são               

feitas   anualmente   para   manter   a   melhoria   contínua   da   empresa   no   ramo   da   construção   civil.  

 

4.1.1   Obra   em   Execução  

 

A  obra  em  estudo  está  situada  na  cidade  de  Jaú,  estado  de  São  Paulo  e  teve  seu  início                   

construtivo  no  primeiro  trimestre  do  ano  de  201,  resume-se  em  um  edifício  multifamiliar  com               

09   pavimentos,   96   unidades   residenciais   e   área   comum   completa.  

 

Figura   2    -   Obra   em   execução,   localizada   em   Jaú-SP  
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Fonte :   arquivo   pessoal   da   autora,   2018  

 

4.2.   CARACTERIZAÇÃO   DO   MATERIAL  

 

O  procedimento  de  aquisição  será  baseado  no  Bloco  Vazado  de  Concreto  Simples  para              

Vedação,  onde  vedação  tem  como  finalidade  a  separação  de  ambientes  internos  e  assegurar  a               

proteção   contra   intempéries.  

Segundo  a  ABNT  NBR  6136:2016  -  Blocos  Vazados  de  Concreto  Simples  para  Alvenaria  -               

Requisitos,  a  definição  de  bloco  vazado  é  todo  aquele  componente  de  alvenaria  cuja  área               

líquida   é   igual   ou   inferior   a   75%   da   área   bruta.  

 

Figura   3    -    Bloco   Vazado   de   Concreto  
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Fonte:   ABNT   NBR   6136   (2016)  

 

4.3.   AQUISIÇÃO   DO   BLOCO   VAZADO   DE   CONCRETO  

 

As   dimensões   que   foram   solicitadas   como   adequadas   para   a   obra   foram   as   seguintes:  

 

Tabela   1    -   Solicitação   de   blocos   de   concreto  

 

Fonte :   elaborado   pela   autora,   2019  

 

Após  a  verificação  da  necessidade  de  compra,  foi  estruturada  uma  tabela  de  requisitos              

de  materiais,  onde  todos  os  pontos  necessários  para  o  produto  atender  adequadamente  a              

ABNT  NBR  6136:2016.  Esta  tabela  será  enviada  a  todos  os  fornecedores  com  o  propósito  de                

reunir   documentos   comprobatórios   da   qualidade   do   produto.  

 

 

Tabela   2    -   Tabela   de   Requisito   de   Materiais:   Bloco   de   Concreto   não   estrutural  
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Fonte :   ABNT   NBR   6136:2016  

 

O  processo  de  cotação  envolveu  quatro  empresas  fornecedoras  de  Blocos  Vazados  de             

Concreto  para  Vedação,  onde  três  das  quatro  possuíam  todos  os  blocos  que  poderiam  ser               

utilizados.  O  procedimento  de  levantamento  dos  preços  dos  blocos  foi  feito  pelo  valor  unitário               

de   cada   bloco,   considerando   que   o   montante   final   será   de   mais   de   cem   mil   blocos.  

 

Tabela   3    -   Cotação   de   Blocos   de   Concreto  

 

Fonte :   elaborado   pela   autora,   2019  

 

Os  fornecedores  levantados  neste  orçamento  não  possuem  a  certificação  do  Bloco            

Vazado  de  Concreto  para  Vedação  necessária  para  o  cumprimento  do  SiAC,  contudo,  apenas              
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uma  empresa  possui  o  Selo  de  Qualidade  ABPC.  Portanto,  a  partir  dos  dados  recolhidos  não                

será  possível  encontrar  fornecedores  adequados  e  adquirir  o  material  dentro  das            

conformidades  da  ISO  9001  e  da  ABNT  NBR  15575  ficando  assim  a  decisão  focada  no  preço                 

mais   acessível   para   a   compra.  

 

5.   RESULTADO   E   DISCUSSÃO  

 

Com  base  neste  estudo  de  caso  foi  possível  verificar  uma  metodologia  de  compra,              

baseada  em  normas  de  padronização  e  qualidade,  para  Blocos  Vazados  de  Concreto  para              

Vedação   com   a   integração   da   tabela   de   requisitos   materiais.   

Diante  do  exposto  verifica-se  a  dificuldade  de  encontrar  fornecedores  que  atendam  aos             

requisitos   do   programa,   dificultando   a   garantia   da   qualidade   do   produto   empregado   na   obra.  

Segundo  o  Relatório  Setorial  de  Blocos  Vazados  de  Concreto  para  Vedação  nota-se             

uma  estagnação  nas  porcentagens  de  conformidades  neste  ramo  de  fornecedores,  deixando            

claro  que  uma  possível  falta  de  interesse  dessas  empresas  estarem  regularizando  os             

certificados  de  seus  produtos  gerando  assim  uma  consequência  que  atinge  diretamente  as             

empresas   que   buscam   a   certificação   no   programa.   

 

6.   CONCLUSÃO  

 

O  foco  deste  estudo  foi  a  investigação  dos  obstáculos  que  empresas  do  ramo  da               

construção  civil  encontram  atualmente  ao  tentar  atender  corretamente  todos  os  requisitos            

impostos  pelo  Programa  Brasileiro  de  Qualidade  e  Produtividade  do  Habitat  -  PBQP-H,  ao              

adquirirem   a   certificação   com   a   inclusão   da   norma   de   desempenho   ABNT   NBR   15575.   

De  acordo  com  os  pontos  pautados  neste  trabalho,  ficou  claro  que  para  a  empresa               

houve  muita  dificuldade  em  encontrar  fornecedores  que  possuam  a  laudos  ou  certificações             

dos  produtos  prescritos  na  norma  ABNT  NBR  6136:2016  -  Blocos  Vazados  de  Concreto              

Simples  para  Alvenaria.  Desta  forma  a  empresa  acabou  comprando  blocos  sem  certificação  e              

pondo  em  risco  a  possibilidade  de  levar  uma  não  conformidade  durante  a  auditoria  de               

certificação   da   empresa.  
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Diante  destas  circunstâncias  fica  concluído  que  grande  parte  dos  fornecedores  de            

materiais  para  construção,  estão  em  um  cenário  de  precariedade  com  as  comprovações  de              

qualidade  dos  materiais,  mostrando  assim  uma  falha  na  eficácia  da  Norma  de  Desempenho  e               

do  PBQP-H  onde  os  fornecedores  não  são  cobrados  diretamente  pelos  agentes  de  qualidade              

gerando   certa   estagnação   na   busca   da   melhoria   contínua   de   seus   produtos.  

A  conclusão  deve  ter  o  texto  como  fundamento,  contendo  deduções  lógicas  e             

correspondentes  aos  objetivos  da  pesquisa.  Pode,  também,  ser  um  resumo  da  argumentação             

desenvolvida   no   corpo   do   trabalho   ou   uma   síntese   das   conclusões   parciais   enunciadas.  
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