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Resumo  

O setor da construção civil vem vivenciando uma crise seqüencial, em que uma das causas é 
a recessão em que o Brasil vem passando, afetando diretamente a produção nesse setor. A 
empresa foco deste estudo buscou com este trabalho investir em diferenciais para a redução 
do custo, porém com a manutenção da qualidade. O objetivo principal deste trabalho é a 
elaboração de uma proposta para o aumento da eficiência no trabalho através da 
implementação das ferramentas tradicionais da qualidade em uma construtora identificada 
como Construtora Estudo de Caso, com a finalidade de evidenciar, a eficácia das mesmas no 
setor da construção civil. As ferramentas utilizadas foram croquis, diagrama de processo, 
folha de checagem, diagrama de balanços, brainstorming e planilha de ações para correção. 
Para a implementação das ferramentas tradicionais da qualidade foram utilizadas as 
abordagens participativa e promocional, mas devido a particularidades do setor da 
construção não foi possível a utilização da abordagem participativa por completo. Para 
início dos trabalhos foi escolhida uma obra denominada obra modelo. Com os resultados 
positivos alcançados, outros três empreendimentos da construtora foram contempladas com 
este trabalho  

Palavras chave: Empresa de Construção Civil, Qualidade, Ferramentas de Qualidade. 
 
 
1. Introdução 
Pode-se observar que o mercado da construção civil, no Brasil, não se mostra favorável, o que 
impulsiona o empresário desta área a buscar alternativas para superar a crise. Segundo o 
SINDUSCON/SP (2003), o volume de negócios das empresas de construção civil não foi 
favorável, e há uma insatisfação geral dos empresários deste setor quanto ao desempenho de 
sua empresa. As dificuldades financeiras no período de novembro/2002 a fevereiro/2003 
aumentaram, e um dos motivos foi a alta taxa de juros, dificultando o empréstimo e o 
financiamento para as empresas. 

Uma das alternativas de saída desta crise é o investimento na área gerencial para a diminuição 
do desperdício na construção civil. Técnicas como a padronização do trabalho ou ferramentas 
da qualidade, utilizadas nas obras civis, reduzem perdas, custos e aumentam a qualidade, 
sendo estes itens decisivos no ato da compra, na visão do cliente. Este artigo tem por objetivo 
a elaboração de uma proposta para o aumento da eficiência no trabalho através da 
implementação das ferramentas tradicionais da qualidade em uma construtora da Região 
Metropolitana do Recife, com a finalidade de evidenciar, a eficácia das mesmas no setor da 
construção civil. 

2. Justificativa 
Em pesquisa realizada pelo SINDUSCON/SP (2003), baseada na opinião de empresários 
deste setor em todo país, no que se refere ao desempenho e às dificuldades financeiras, a 
atuação das empresas foi avaliada com base em cinco critérios: emprego, participação de 
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mercado, volume de negócios, rentabilidade e faturamento. O nível de desempenho geral das 
empresas não foi visto como favorável pelos empresários, isto é, há uma insatisfação geral em 
relação à performance de suas respectivas empresas. Foi percebido também que a dificuldade 
financeira apresentou-se elevada no período em que esta pesquisa foi realizada (novembro de 
2002 a fevereiro de 2003). 

O mercado da construção civil não está se apresentando favorável, como conseqüência da 
situação econômica e política do país. Além disso, a qualidade, o preço e a localização 
durante a aquisição de imóveis, são fatores importantes para o consumidor.  

3. Empresa Objeto do Caso 
Em virtude da privacidade da empresa em estudo, seu nome foi omitido neste trabalho, 
considerando sua identidade como Construtora Estudo de Caso, fundada em 1990, com foco 
de atividade, até o ano de 2001, era na área de reformas e construções de obras, mudando para 
a construção de edifícios residenciais para atender o público de classe média e média-alta. 

No período da realização do trabalho, entre junho e dezembro de 2003, a empresa estava 
construindo 04 (quatro) edifícios residenciais, com média de 20 (vinte) pavimentos, com 02 
(dois) apartamentos por andar, em bairros de classe média e média–alta, sendo 03 (três) em 
regime de incorporação e 01 (um) em regime de condomínio. As estruturas de cada obra são 
semelhantes, possuindo um engenheiro residente, um almoxarife, um estagiário e um mestre 
de obras. A quantidade média de operários é de 40 trabalhadores por obra. 

4. Qualidade na Construção Civil  
Segundo Souza (1995), a construção civil apresenta diferenças em relação à indústria de 
transformação, na qual desenvolveram-se os conceitos relacionados à qualidade. Dessa forma, 
para a implementação da Qualidade Total neste setor, são necessárias adaptações específicas 
das teorias convencionais, devido à complexidade do processo. As restrições relativas à 
empresa em estudo e as particularidades do setor da construção civil foram os motivos da 
adaptação da teoria existente das abordagens motivacionais para esta construtora. 

4.1 Ferramentas Tradicionais da Qualidade 
Segundo Werkema (1995, p.27), “O ciclo PDCA é um método de gestão, representando o 
caminho a ser seguido para que as metas estabelecidas possam ser atingidas. Na utilização do 
método poderá ser preciso empregar várias ferramentas, as quais constituirão os recursos 
necessários para a coleta, o processamento e a disposição das informações necessárias à 
condução das etapas do PDCA”. Estas ferramentas serão denominadas ferramentas da 
qualidade: a) Diagrama de causa e efeito: utilizada na análise de processos produtivos, que 
serve para identificar causas que conduzem a determinados efeitos. b) Histograma: serve para 
mostrar as freqüências de variação dos processos e as formas de distribuição desses dados. No 
que se refere à qualidade, eles lidam com dados de medição, como, temperatura, diâmetro, 
etc. c) Gráficos de Controle: ferramentas utilizadas para a avaliação da estabilidade do 
processo através do monitoramento da variabilidade. d) Folhas de Checagem: formulários 
utilizados para registrar dados. e) Diagrama de Pareto: usado para identificar os problemas 
mais importantes e as metas de ataque nas atividades de solução. f) Fluxograma: analisa o 
relacionamento entre várias etapas do processo, ressaltando as operações críticas ou situações 
em que há cruzamento de vários fluxos. Segundo Campos (1994), esta é uma ferramenta que 
dá início à padronização, e seu objetivo é garantir a qualidade e aumentar a produtividade. g) 
Diagrama de Dispersão: utilizado para detectar a relação entre duas variáveis, o que contribui 
para o aumento da eficiência dos métodos de controle de processo. 
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4.2 O Envolvimento dos Recursos Humanos no Processo 
Segundo Paladini (1997), cinco elementos são fundamentais para a inserção dos fatores 
relacionados aos recursos humanos na implantação da qualidade na empresa: objetivos, 
recursos, ambiente, motivação e competência. Os três primeiros são resultados das decisões 
da alta administração. Para que a Qualidade Total seja bem sucedida, deve ser aplicada em 
todas as áreas da empresa, iniciando-se, porém, na administração de cúpula. Esta deve 
demonstrar que considera o processo de qualidade imprescindível. A média gerência não deve 
apenas dominar os princípios da Qualidade Total, mas também repassar a seus funcionários o 
comprometimento com a mesma. 

Quanto à competência, esta depende da forma como está sendo repassado o conhecimento. 
Segundo Oakland (1984), o treinamento é o fator isolado mais importante para a efetiva 
melhoria da qualidade, devendo ser contínuo. Seus objetivos são: assegurá-lo como parte da 
política da qualidade, atribuir responsabilidades, definir objetivos, selecionar organizações de 
treinamento, especificar necessidades, preparar programas e matérias, implementar e 
controlar, avaliar os resultados e ser eficiente. 

A motivação envolve a vontade de fazer. Segundo Paladini (1997), para o desenvolvimento da 
motivação, são consideradas estratégias com cinco linhas de abordagem: participativa, 
clássica, promocional, progressiva e aderente. Para este autor, as três abordagens mais 
utilizadas são: participativa, clássica e promocional. Porém, as especificidades de cada 
organização e da mão-de-obra que a integra determinam a utilização de estágios evolutivos 
para essa abordagem. Dessa forma, neste estudo de caso, as duas abordagens utilizadas foram 
participativa e promocional. 

A abordagem participativa parte da idéia de que todos são inteligentes e criativos, 
independentemente da situação hierárquica de que participam. Assim, a tarefa da qualidade 
torna-se responsabilidade de todos. Suas principais vantagens são a abertura da empresa para 
seus funcionários, onde o “pensar” substitui a força física; o aumento de responsabilidade, 
confiança, respeito e atenção; por envolver todos, é a mais coerente com os princípios da 
Qualidade Total. Esta abordagem possui algumas desvantagens, entre elas, a geração de 
expectativas muito altas quanto ao sucesso do processo; para alguns tipos de funcionários 
produzirem, eficientemente, precisam estar envolvidos em processos de rígida disciplina e 
controle e uma maior exigência relacionada a treinamentos.   

A abordagem promocional que utiliza a propaganda como fator principal para chamar a 
atenção do funcionário, parte do princípio de que todos têm algo a sugerir. Porém, algumas 
vezes, por não se achar importante, preferem se omitir. Apresenta como vantagens um 
resultado imediato; abre caminho para o uso de técnicas mais consistentes; como há uma 
ênfase no funcionário na campanha, existe a demonstração de confiança nele depositada. 

Das abordagens estudadas a promocional foi a que obtiveram resultados menos significativos: 
o excesso de publicidade leva à saturação e o maior erro é achar que a publicidade substitui o 
comprometimento da alta administração. 

Baseando-se nas vantagens e desvantagens das abordagens participativa e promocional, e 
adaptando-se às características peculiares do setor da construção civil e da Construtora foi 
decidido utilizar uma como complemento da outra. Essas abordagens foram utilizadas com 
sucesso na implantação de uma das Série ISO 9000 para certificação. 

5. Implementação das Ferramentas Tradicionais na Empresa 
Para a implantação, foi escolhida uma obra, que foi denominada de Obra Modelo. 
Posteriormente, as ferramentas foram implantadas em ordem cronológica, nas demais 
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construções, identificadas como Obra 2, Obra 3 e Obra 4. A Obra Modelo foi escolhida pelo 
gerente técnico da construtora por apresentar mais problemas relacionados a custo e por estar 
em uma área onde os concorrentes praticam preços mais baixos. As implementações nas 
edificações foram semelhantes, como descritas a seguir: 

a) Planejamento: para início da implementação, foi realizada uma reunião entre o gerente 
técnico e o estagiário. Nesta primeira reunião, foram discutidos quais o tema do projeto na 
empresa (Racionalização no Canteiro de Obras), os coordenadores deste trabalho e o 
cronograma de implementação. Os responsáveis por este trabalho, denominado de “Time da 
Qualidade”, foram o gerente técnico, o estagiário e o engenheiro da Obra Modelo. 
Posteriormente, além dos integrantes citados, todos os engenheiros, estagiários, mestre-de-
obras e almoxarifes ficaram com a coordenação desse processo de implementação das 
ferramentas. 

Na primeira etapa do processo (planejamento), definiu-se as ferramentas a serem utilizadas e 
os serviços a serem estudados, tendo como resultado o Plano de Trabalho. O primeiro passo 
para a escolha das ferramentas foi a seleção dos tipos. Optou-se pelas tradicionais por 
apresentar como características básicas a facilidade de utilização e um menor investimento. 
Essas ferramentas foram selecionadas apenas para o momento inicial; posteriormente, outras 
técnicas foram utilizadas. 

Para a escolha das ferramentas, tomou-se como referencial teórico o Fluxograma de Estratégia 
para Melhoria do Processo (Oakland, 1989). Após selecioná-las, foi feita uma reunião com os 
Times da Qualidade para a definição do plano de trabalho. Nessa reunião, ocorreu um 
questionamento em relação ao critério de escolha da área de implantação das ferramentas, ou 
seja, mão-de-obra e não material. Além das justificativas já apresentadas anteriormente neste 
trabalho, chegou-se a uma conclusão para a economia de material.  

Para a seleção dos serviços a serem racionalizados, foi empregado a Curva ABC de Serviços 
de cada obra. O critério para a escolha dos serviços foi o item que possuísse, nessa Curva, o 
custo acumulado superior a 80% do custo total da obra. Contudo, observou-se no momento 
dos cálculos que, quando o serviço não estava no caminho crítico, o valor das Despesas 
Indiretas (DI) alterava pouco, devido a itens como engenheiro, betoneira etc, que não 
diminuíam. Logo, adicionou-se um outro critério para a escolha das tarefas, além do 
supracitado: mesmo que um serviço estivesse abaixo dos 80%, se ele fizesse parte do caminho 
crítico, seria selecionado. 

O caminho crítico corresponde às atividades que determinam a duração da obra. É o caminho 
mais longo do projeto, e quaisquer alterações no tempo de execução das atividades alteram no 
total de construção; por isso, essa nova regra foi introduzida. Os Serviços Terceirizados não 
foram racionalizados, uma vez que são pagos por medição da quantidade executada, 
independente da porção de homens trabalhando; assim, não existiria recompensa imediata 
para a empresa com o trabalho em tais serviços.   

b) Implementação das ferramentas: nessa fase surgiram alguns problemas: pouco 
comprometimento e apoio da administração de cúpula. No período de desenvolvimento deste 
trabalho, o proprietário da empresa encontrava-se ausente, sendo substituído pelo gerente. O 
segundo problema diz respeito ao início da implantação das ferramentas ter ocorrido em 
paralelo ao término da Certificação para uma das normas da Série ISO 9000, o que fez com 
que a atenção dada a este trabalho, naquele momento, fosse menor, por parte da empresa. 

Os Times da Qualidade de todas as obras foram iguais, compostos pelos engenheiros, 
estagiário e mestre. Todos receberam o treinamento para o preenchimento dos instrumentos 
vinculados às ferramentas tradicionais da qualidade, antes mesmo dos trabalhos serem 
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iniciados nas obras. Considera-se importante lembrar que os conhecimentos relacionados ao 
sistema como um todo, a sua finalidade, e outros itens, foram debatidos na etapa de 
planejamento, durante as reuniões realizadas para a formação do plano de trabalho.  

5.1 Implantação das Ferramentas na Obra Modelo 
Foi representado através de um quadro de racionalização. Em cada serviço, a melhoria ocorria 
seguindo a ordem da utilização das ferramentas, conforme descrito no planejamento: 

a) Croquis: representação gráfica do local onde o serviço está ocorrendo e do traçado do 
caminho do transporte dos materiais. A sua finalidade é dar uma visão espacial do local onde 
o serviço está sendo executado, mostrando o percurso dos insumos no processo de fabricação, 
destacando empecilhos neste trajeto, estocagens incorretas, entre outros.  

b) Diagrama de processo: é um fluxograma, com finalidade de dar uma visão geral de como 
funciona o processo estudado, assim como mostrar, facilmente, problemas com o transporte, o 
tempo de espera, as tarefas realizadas sem agregar valor, entre outros. Porém, essa ferramenta 
não fornece o tempo gasto por cada subdivisão da tarefa, o que nos levou a necessidade do 
diagrama de balanços. 

c) Folha de checagem: planilha para medição, em campo, dos tempos gastos pelos operários 
ou equipamentos para execução de um serviço, obtendo as quantidades de tempo despendidas 
para cada etapa do processo e que se monta o diagrama de balanços, com a finalidade de 
observar o desperdício em transporte, espera ou tarefas que não agregam valor ao processo, 
pois, anteriormente, estes eram representados sem suas respectivas quantidades.  

d) Diagrama de balanços: representação gráfica dos tempos despendidos, por operário ou 
equipamento, para as etapas dos serviços. Facilita a visualização dos desperdícios 
relacionados à espera, ao transporte, e às tarefas que não agregam valor ao processo, e dessa 
forma, identificar os problemas ocasionados por falta de interação entre tais elementos.  

e) Brainstorming: após a identificação dos desperdícios, chega-se à fase da utilização das 
ferramentas para a correção das falhas. O processo é empregado nas reuniões ocorridas em 
cada serviço, com os funcionários envolvidos, onde foi debatido as possíveis causas dos 
problemas mostrados pelas ferramentas  e depois as possíveis soluções para os mesmos.  

f) Planilha de ações para correção: sua finalidade é representar as soluções para os problemas, 
identificar os responsáveis para a efetivação de tais soluções e identificar o período para as 
ações serem executadas. Ela deve ser fixada no quadro de racionalização, na sala de 
engenharia e no mural dos operários, até que todos os passos sejam atingidos. 

g) Relatório de melhoria: depois de implementadas as etapas de planejamento e execução do 
Ciclo PDCA, chega-se à fase de checagem, na qual é realizada uma nova medição através dos 
croquis, diagrama de processo, da folha de checagem e do diagrama de balanços. Dessa 
forma, obtêm-se os dados depois da modificação e, assim, os resultados da implantação das 
ferramentas no serviço.  

Finalizando o Ciclo, foram emitidos os Relatórios de Melhoria, constituídos por todas as 
ferramentas utilizadas, assim como a descrição detalhada dos resultados obtidos para uma 
utilização das melhorias em outros serviços ou obras. 

6. Resultados Obtidos 
Como a implementação das ferramentas ocorreu de forma similar em todos os 
empreendimentos construção, abaixo estão descritos os principais resultados e problemas 
identificados. Na Obra Modelo, os serviços escolhidos para serem racionalizados foram: 
cerâmica de parede interna e externa, cerâmica de piso interno, alvenaria e emboço externo. 
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Com a utilização das ferramentas definidas e com o levantamento diário, para o serviço de 
emboço externo foi possível quantificar essa melhoria, conforme dados da tabela 1. 

VALOR DA MELHORIA DESCRIÇÃO UNID. 
Antes Depois 

% DE 
MELHORIA

Produtividade média por pedreiro m2/dia 7,45 11,16 49,80
Tempo de Execução das balanças dia 241,14 160,98 33,25
Economia total de tempo dia 80,17  

Tabela 1 – Planilha de cálculo da economia da racionalização para serviço de emboço externo 
A diminuição do prazo de execução acarretou na economia do servente, do pedreiro e do 
custo fixo relacionado a esse serviço; o valor financeiro da economia não pôde ser 
demonstrado neste trabalho, devido à manutenção do sigilo requerido pela empresa. 

Na tabela 2 consta o comparativo entre os diagramas de balanço das amostragens para o 
serviço de Cerâmica de Parede Externa. 

VALOR DA MELHORIADESCRIÇÃO UNID. 
Antes Depois 

% DE 
MELHORIA

Operação % 54,3 77,3 42,36
Transporte % 12,5 5,15 -58,80
Inspeção % 8,75 10,80 23,43
Espera % 22,5 6,7 -70,22
Estocagem % 1,67 0 -100,00
Produtividade média por pedreiro m2/dia 6,22 9,12 46,62
Tempo de Execução das balanças dia 44,21 305 31,80
Economia total de tempo dia 142,2  

Tabela 2 – Planilha de cálculo da economia da racionalização para serviço de Cerâmica de Parede Externa 

 

Como pode ser observado, o tempo desperdiçado em transporte e espera foi transformado em 
inspeção e operação, minimizando o desperdício e melhorando a qualidade do produto final. 
Os cálculos da economia efetivada, através da qual pode-se observar que: a produtividade 
aumentou de 6,22 m²/dia para 9,12 m²/dia; ela é medida real, coletada diariamente em campo, 
e também utilizada para o pagamento dos pedreiros; obteve uma economia de 20 dias de 
execução, por balança, equivalente a 31,80% do tempo total de realização antes da melhoria; a 
redução do prazo de execução acarretou na economia do servente, do pedreiro e do custo fixo 
relacionado a esse serviço. 

A tabela 3 apresenta o comparativo entre os diagramas de balanço das amostragens para 
serviço de Cerâmica de Parede Interna, os quais possuem dados que demonstram que: 

VALOR DA MELHORIADESCRIÇÃO UNID. 
Antes Depois 

% DE 
MELHORIA

Operação % 70,9 85,42 20,48
Transporte % 0,75 0 -100,00
Inspeção % 12,69 7,64 -39,80
Espera % 15,67 6,94 -55,71
Produtividade média por pedreiro m2/dia 15,81 17,01 7,59
Tempo de Execução dia 19,37 18 7,05
Economia total de tempo dia 1,37  

Tabela 3 – Planilha de cálculo da economia da racionalização para serviço de Cerâmica de Parede Interna 

O percentual de inspeção foi reduzido de 12,69%, para 7,64%. Mesmo com a redução, esse 
valor ainda está na média dos outros serviços. A produtividade média, diária, por pedreiro 
aumentou de 15,81 m²/dia para 17,01 m²/dia, a qual é medida real, coletada diariamente em 
campo, e é utilizada, também, para o pagamento dos 8 pedreiros. Obteve-se uma economia de 
execução de 1,37 dia por pedreiro, equivalente a 7,05% do tempo total de realização antes da 
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melhoria. A redução do prazo de execução acarretou na economia de custo do servente, do 
pedreiro e do custo fixo relacionado a esse serviço; 

Obra 2: os serviços escolhidos para serem racionalizados foram a cerâmica de parede interna, 
a cerâmica de piso interno, o rejunte de cerâmica de piso e parede e o assentamento de 
chapins em varanda.. 

Para o serviço de cerâmica de piso interno foram levantadas três amostragens antes da 
implementação da melhoria e três depois da mesma. Os comparativos dos diagramas de 
balança das amostragens demonstram que: o percentual de operação aumentou de 43,7% para 
67,2% e o de transporte foi reduzido de 20,9% para 13,3%; o percentual de inspeção 
aumentou de 8,25% para 10,1% e o de espera foi reduzido de 27,2%, para 9,42%. a 
produtividade aumentou de 61,33 m²/dia para 96,75 m²/dia, essa é uma medida real, coletada 
diariamente em campo, utilizada também, para o pagamento dos pedreiros; se obteve uma 
economia de 20 dias de execução da tarefa, equivalente a 37,04% do tempo total de realização 
antes da melhoria; a redução do prazo de execução acarretou na economia do custo do 
servente, do pedreiro e do custo fixo relacionado a esse serviço; 

Dessa forma, pode-se observar que o tempo desperdiçado em espera e em transporte foi 
otimizado para inspeção e operação, atividades que agregam valor ao produto final. 

Para o serviço cerâmica de parede interna as características são semelhantes à cerâmica de 
piso interno, e suas melhorias utilizadas nela, como remuneração do servente por produção e 
treinamento da equipe para distribuição das tarefas. Assim, essa tarefa foi iniciada com 
poucas perdas, mas mesmo assim, foi realizado o PDCA nesse processo. 

Obra 3: os serviços escolhidos para serem racionalizados foram: alvenaria, emboço interno, 
emboço externo, cerâmica de parede interna, cerâmica de parede externa e cerâmica de piso 
interno. Entre estes, o único que se encontra em execução é o de alvenaria, e o trabalho de 
racionalização está em fase de realização, portanto, os dados finais desse serviço não puderam 
ser medidos para este trabalho. 

Obra 4: o trabalho nessa obra iniciou-se no final do prazo de implementação, estipulado no 
cronograma confeccionado na etapa de planejamento, pois o início da construção desse 
edifício ocorreu aproximadamente após 3 meses do decorrer deste trabalho. Os serviços 
selecionados foram: forma para estrutura, concreto para estruturas usinado e bombeado, 
cerâmica de parede externa, alvenaria de vedação, piso de cerâmica, emboço externo, emboço 
interno e piso cimentado desempenado. 

Foi sugeridos pelos estagiários a ligação da implementação das ferramentas com os requisitos 
da Norma ISO 9002, implantados na empresa. Isso demonstra a absorção gradativa deste 
trabalho em toda a empresa, partindo do interesse dos próprios funcionários. 

6. Conclusões 

A construtora em estudo investiu em diferenciais. Em um primeiro momento, buscou obter a 
Certificação ISO 9001, e, atualmente, a implementação da Qualidade Total, iniciando através 
das Ferramentas Tradicionais da Qualidade, escolhidas por serem mais simples e, 
conseqüentemente, mais fáceis de serem manuseadas, e por este ter sido o primeiro trabalho 
da empresa nessa área. Alguns problemas foram encontrados, entre eles a resistência dos 
engenheiros de obra a esse novo sistema. 

As ferramentas utilizadas foram: croquis, fluxograma, folha de checagem, diagrama de 
balanços, brainstorming e planilha de ações para correções. Elas foram escolhidas baseando-
se no Ciclo do PDCA e no Fluxograma de Estratégia para Melhoria do Processo, de Oakland 
(1989). 
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Depois de escolhidas as ferramentas e os serviços na etapa de planejamento, realizou-se a 
implementação de tais ferramentas. Ele obteve resultados satisfatórios, mesmo com os 
problemas encontrados, o que indica a eficiência da implementação das ferramentas 
tradicionais da qualidade na construção civil.  

Acredita-se na importância do comprometimento da cúpula administrativa para a implantação 
de qualquer programa em uma empresa. Essa afirmação não significa que, para esse caso, não 
houve nenhum apoio da administração; todavia, poderia ter existido uma integração maior e, 
conseqüentemente, resultados mais eficazes. 

É importante ressaltar que a implementação das ferramentas foi de extrema importância, pois 
fez com que o administrador da obra observasse melhores as tarefas executadas. Além disso, 
somente através dessa técnica, foi possível a apuração de desperdícios de tempos, que, 
convencionalmente, passariam desapercebidos. 

Tendo apresentado a descrição e aplicabilidade desse método de melhorias, enfocando as 
particularidades da construção civil e analisando os resultados, acredita-se que a utilização do 
Gerenciamento da Qualidade Total nas empresas do setor precisará passar por um 
desenvolvimento adicional. 

Um ponto a ser mais bem investigado diz respeito a estudos finalizando a implementação do 
TQM, não apenas com a implantação das Ferramentas Tradicionais da Qualidade, mas 
também com todo o sistema. 

Finalmente, deve-se integrar a utilização da Qualidade Total com sistemas mais recentes, 
como é o caso da Gestão do Conhecimento, Gestão da Inovação, Gestão da Tecnologia, entre 
outros voltados ao Setor de Construção Civil em Pernambuco, com a finalidade de ampliar o 
espectro de aplicação do sistema nos diversos ambientes empresariais. 
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