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RESUMO 

 

Para se destacar diante do mercado competitivo, as empresas do ramo da construção civil 
podem optar entre diversas estratégias, de diversas características. Duas das maneiras são: 1. 
através da industrialização da construção que, por sua vez, pode ser promovida com o emprego 
de peças pré-fabricadas de concreto, e 2. promovendo a melhoria da qualidade dos produtos e 
serviços ofertados ao consumidor. Tendo em vista as duas alternativas supracitadas e buscando 
fomentar a melhoria das organizações que lidam diretamente com os temas citados, o presente 
trabalho visa contribuir com a universalização dos conceitos, ferramentas e técnicas a serem 
adotados para o controle de qualidade de elementos de concreto pré-fabricados, através da 
proposta de um modelo de governança. Para isso, foram realizadas pesquisas de cunho teórico 
acerca dos temas de planejamento e gestão, qualidade e elementos pré-fabricados de concreto, 
bem como visita técnica e entrevista conduzida em chão de fábrica de uma empresa de pré-
fabricados de concreto do estado do Paraná. A partir das informações coletadas, foi possível a 
elaboração do modelo de governança para a qualidade, que contém definições, detalhamentos 
e controles, principalmente relativos à produção propriamente dita das estruturas abordadas. Ao 
final do desenvolvimento deste trabalho, foi possível concluir que o próprio processo de 
produção dos pré-fabricados de concreto apresenta controles rigorosos de qualidade. Concluiu-
se também que as organizações podem se munir das técnicas, estratégias e ferramentas 
associadas ao planejamento e gestão de projetos, bem como dos controles da qualidade para 
promover melhorias contínuas, desde que esses elementos estejam de acordo com a realidade 
em que as empresas estão inseridas e com as metas e objetivos contidos em seu planejamento 
estratégico. Existe, no entanto, a necessidade de aplicar o método posteriormente, para 
confirmar se as verificações e processos propostos produzem, de fato, a melhoria da qualidade 
das estruturas pré-fabricadas de concreto.   
 
Palavras-chave: Governança. Qualidade na Construção Civil. Pré-fabricados de concreto. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

To stand out in the face of the competitive market, companies in the construction industry can 
choose between different strategies, with different characteristics. Two of the ways are: 1. 
through the industrialization of construction, which, in turn, can be promoted with the use of 
prefabricated concrete elements, and 2. promoting the improvement of the quality of products 
and services offered to the costumer. In view of the two alternatives mentioned above and 
seeking to foster the improvement of organizations that deal directly with the themes 
mentioned, the present work aims to contribute to the universalization of the concepts, tools 
and techniques to be adopted for the quality control of prefabricated concrete elements, through 
the proposition of a governance model. To this end, the research was focused on the theoretical 
nature of the topics of planning and management, quality and prefabricated concrete elements, 
as well as technical visits and interview conducted on the factory floor of a prefabricated 
concrete company in the state of Paraná. From the information collected, it was possible to 
elaborate the governance model for quality, which contains definitions, details and controls, 
mainly related to the actual production of the structures covered. At the end of the development 
of this work, it was possible to conclude that the production process of the prefabricated 
concrete products presents stricter quality controls. It was also concluded that organizations can 
use the techniques, strategies and tools associated with project planning and management, as 
well as quality controls to promote continuous improvements, as long as these elements are in 
accordance with the reality in which companies are inserted and with the goals and objectives 
contained in its strategic planning. There is, however, the need to apply the method, afterwards, 
to confirm whether the proposed checks and processes produce an improvement in the quality 
of prefabricated concrete structures. 
 
Keywords: Governance. Quality in Civil Construction. Prefabricated concrete. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

É de conhecimento geral o avanço tecnológico que vem ocorrendo nos diversos 

segmentos da economia. Com isso, nota-se o estímulo na competitividade entre as empresas, 

que passam a visar formas de se destacar dentre as demais e apresentar aos clientes os melhores 

prazos, custos, serviços e produtos. Na construção civil, essa situação não poderia ser diferente, 

visto que se trata de um setor de grande porte, cujas aplicações tradicionais se apresentam 

dispendiosas, trabalhosas (baixa produtividade) e, muitas vezes, com baixo controle de 

qualidade (EL DEBS, 2000). 21 anos depois, tendo como referência El Debs (2000), ainda se 

verifica a mesma situação, apesar dos avanços tecnológicos ocorridos neste período. 

Na tentativa de atender às demandas do mercado e do mundo do trabalho e 

proporcionar melhor uso dos recursos e otimização dos processos, através da redução dos 

resíduos de construção, elevação da produtividade – agilizar as empreitadas no que tange ao 

prazo e organização das obras – e da qualidade dos produtos e processos, as empresas desse 

ramo podem optar pela industrialização da construção. Conforme citado pelo Instituto Eduardo 

Torroja de la Construcción y del Cemento, de acordo com Fernández Ordóñez (apud EL DEBS, 

2000, pg. 5), “a industrialização da construção é o emprego, de forma racional e mecanizada, 

de materiais, meios de transporte e técnicas construtivas, para se conseguir uma maior 

produtividade”.  

A partir do conceito de industrialização supracitado, surge a pré-fabricação. Segundo 

Revel (1973 apud SERRA; FERREIRA; PIGOZZO, 2005), a pré-fabricação corresponde à 

“toda fabricação de elementos de construção civil em indústrias”, onde as matérias-primas e 

elementos constituintes são escolhidos e utilizados com cuidado, cujos produtos finais (os 

citados elementos) são transportados até às obras onde serão utilizados. Sob a ótica dos pré-

fabricados, por sua vez, surgem as peças pré-fabricadas propriamente ditas de concreto que, a 

grosso modo, são compostas basicamente de concreto e armadura, o que as torna uma boa opção 

para otimização do processo construtivo (EL DEBS, 2000).  

De acordo com Serra, Ferreira e Pigozzo (2005), o sistema de pré-fabricados 

promoveu, não só no Brasil mas também no mundo todo, grande aumento da qualidade nos 

canteiros de obras, visto que tornaram as obras mais organizadas e seguras, conforme pode-se 

observar das definições contidas na ABNT NBR 9062:2017 – Projeto e execução de estruturas 

de concreto pré-moldados (ABNT, 2017). 
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Quando se trata da produção realizada fora do canteiro de obras do empreendimento a 

ser construído, existem dois tipos de elementos: os pré-moldados e os pré-fabricados. De acordo 

com a ABNT NBR 9062 (ABNT, 2017), os elementos pré-moldados são peças moldadas 

previamente, fora do canteiro de obras, que seguem as prescrições de execução contidas nas 

ABNT NBR 14931 e ABNT NBR 12655, feitas a partir de mão de obra treinada e especializada, 

com auxílio de equipamentos e maquinário que permitem a racionalização e qualificação do 

processo produtivo. Os pré-fabricados, por sua vez, são elementos pré-moldados cuja produção 

se dá em fábrica especializada neste tipo de produto, cujos controles de produção e qualidade 

são mais rigorosos quando em comparação com os primeiros. Depreende-se, portanto, que 

quando se fala em uso e função de pré-moldados, o mesmo se aplica aos pré-fabricados; o que 

os difere é, basicamente, o controle de qualidade associado na produção. 

Os pré-moldados (e, consequentemente, os pré-fabricados) apresentam diversas 

aplicações dentro da Engenharia Civil, tais como uso estrutural em edificações residenciais e 

comerciais e empregos em pontes de grande porte e túneis (EL DEBS, 2000). 

Tendo em vista os elementos abordados, para garantir um produto que cumpra os 

requisitos e funcionalidades, tanto em termos de desempenho técnico estrutural como conforto 

ao usuário, é imprescindível o aprimoramento da gestão e dos controles de qualidade nas 

empresas fabricantes desse tipo de estrutura. Além de estar de acordo com as normas vigentes 

que dizem respeito ao tema, analisar o estudo-da-arte e obter conhecimento prático sobre os 

processos construtivos dos pré-moldados, quando mesclados, podem garantir uma análise 

qualitativa mais robusta e agregar maior valor ao produto final. 

 

1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com vistas à contextualização previamente descrita, o presente estudo tem como 

pergunta base de pesquisa saber quais são os processos, estratégias e diretrizes que podem ser 

seguidas por empresas que fabricam peças pré-fabricadas de concreto para proporcionar 

melhoria da qualidade final dos produtos e/ou processos.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A presente pesquisa será justificada com base na importância, na oportunidade e na 

viabilidade, elementos que, segundo Roesch (2009), cumprem esse papel.  

A importância da pesquisa deve-se ao crescimento da industrialização na construção 

civil, conforme citado na seção introdutória. Nesse sentido, quanto mais se busca a 

industrialização, mais procura-se por fontes que otimizem os processos e garantam maior 

qualidade dentro das obras onde são utilizadas, dentre as quais pode-se citar os pré-fabricados 

de concreto. Além disso, entende-se que garantir a qualidade das peças de concreto pré-

fabricado é essencial para que, quando utilizadas, possam promover a segurança e conforto dos 

usuários, bem como cumprir com os requisitos estruturais.   

Quanto à oportunidade, a autora possui, por conta de seu vínculo de aluna com a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), acesso a diversos materiais de estudo, tais 

quais as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e repositório 

dos trabalhos realizados por outros acadêmicos. Além disso, a autora possui vínculo familiar 

com trabalhadores e diretores da empresa de pré-fabricados de concreto analisada, o que ajudou 

na obtenção dos dados para levantamento dos requisitos de qualidade deste trabalho. 

Por fim, a viabilidade do estudo está justificada no fato de a pesquisa não ter gerado 

custos adicionais, bem como na facilidade do contato da autora com os recursos 

disponibilizados na internet e constantes visitas à cidade onde está localizada a empresa de pré-

fabricados estudada. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

Com a finalidade de responder à pergunta de pesquisa, foram determinados os 

seguintes objetivos: 

 

1.3.1  Objetivo Geral 

 

Elaborar proposta de modelo de governança para otimização dos processos de 

produção e controle de peças pré-fabricadas de concreto para empresas que produzem esse tipo 

de material, com vistas à melhoria da qualidade. 
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1.3.2  Objetivos Específicos 

 

a) Identificar e mapear os principais processos de planejamento e de produção de 

pré-fabricados de concreto; 

b) Elencar ferramentas de controle e análise de qualidade; 

c) Identificar conceitos de planejamento de projetos e produtos; 

d) Elencar oportunidades de melhoria em empresa de fabricação de pré-

fabricados do Paraná; 

e) Propor modelo de governança para a qualidade, levando em consideração 

estratégias de planejamento e gestão. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente estudo está dividido em cinco capítulos, os quais abordam os conteúdos 

necessários para se responder à pergunta de pesquisa e, portanto, atingir os objetivos propostos.  

O capítulo um é destinado à introdução deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Nesse módulo, são contextualizados os assuntos abordados ao longo do desenvolvimento do 

trabalho, para que se possa identificar a relevância do tema. Após essa introdução, é apresentado 

o problema de pesquisa propriamente dito e os objetivos geral e específicos, que levam à 

solução da pergunta proposta. São definidas a estrutura e as limitações da pesquisa ainda nessa 

seção. 

No segundo capítulo, é desenvolvida a fundamentação teórica da pesquisa, com base 

na bibliografia vigente. São contemplados os tópicos relacionados à qualidade, gestão e 

planejamento e peças pré-fabricadas de concreto, levando em consideração a delimitação do 

escopo, citada na subseção seguinte.  

No capítulo três, é descrita a metodologia utilizada na pesquisa. Dessa forma, são 

elencados e descritos os métodos de coleta e análise de dados, bem como demais informações 

relacionadas à seção.  

O quarto capítulo tem por objetivo propor e detalhar um modelo de governança voltado 

à qualidade de produto e processo a ser proposto para as empresas de peças de concreto pré-

fabricadas, com base nos capítulos anteriores e no levantamento de dados realizado.  
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No capítulo cinco, tem-se o prognóstico, a partir do qual são descritas as considerações 

finais, levando em conta o diagnóstico-modelo levantado no capítulo quatro e nas ferramentas 

propostas, bem como recomendações para trabalhos futuros e outras sugestões. 

Por fim, constam as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração deste 

estudo. 

 

1.5 ESCOPO E LIMITAÇÕES 

 

O modelo de governança para a qualidade é proposto para empresas brasileiras 

especializadas em produzir pré-fabricados de concreto, onde, normalmente, o concreto utilizado 

já vem testado e aprovado de fábrica.  

São abordados o processo de produção e de controle de qualidade das peças de 

concreto pré-moldado até a deposição em estoque dessas peças, não cabendo à autora analisar 

questões relacionadas a processos anteriores referentes à especialização da mão de obra e 

quanto ao concreto usinado recebido, bem como processos posteriores, tais como transporte e 

instalação das estruturas. 

Nas óticas de planejamento, gestão e qualidade, são abordados elementos que podem 

ser aplicados ao tipo de organização tratada neste estudo, sob o contexto do processo de 

produção das peças e com base no levantamento de dados. Desta forma, neste TCC, são 

detalhadas as definições, métodos e técnicas relevantes para a pesquisa disponíveis dentro dos 

tópicos citados.    
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com a seção 1.4, neste capítulo é elaborada a fundamentação teórica deste 

TCC, com base na bibliografia vigente. Para tanto, são abordados os tópicos de qualidade, 

planejamento e gestão e peças pré-fabricadas de concreto, com tratativas mais específicas 

realizadas dentro dos subtópicos pertinentes associados. 

 

2.1 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROCESSOS 

 

Já se dizia em 2013 que a sociedade moderna está cada vez “mais complexa, 

diversificada e dinâmica”, procurando ser atendida por organizações responsivas frente à 

necessidade de agilidade e eficiência (PRADELLA, 2013). Entende-se, portanto, que as 

empresas que se destacam são aquelas que desenvolvem produtos e realizam serviços de 

qualidade, dentro dos prazos estipulados, atendendo às necessidades dos clientes de maneira 

atrativa, aliando tecnologia e sustentabilidade em seus modelos produtivos.  

Nesse sentido, no intuito de melhorar cada vez mais seus resultados e se destacar dentre 

os concorrentes, as organizações podem recorrer ao planejamento e gestão dos processos, de 

modo a organizar e gerir as sequências produtivas e os recursos empregados, procurando 

mitigar problemas, reduzir custos e elevar a produtividade e qualidade dos serviços ofertados 

aos consumidores. 

Nesta seção, são abordados conceitos englobados no universo do planejamento e da 

gestão de processos e produtos, que servem como uma das bases para o desenvolvimento deste 

TCC.  

 

2.1.1  Planejamento e gerenciamento de projetos 

 

Conforme o Guia PMBOK® (PMI, 2017), o termo “projeto” é definido como uma 

atividade temporária empregada “para criar um produto, serviço ou resultado único” e “para 

cumprir objetivos através da produção de entregas”, que pode envolver um único ou diversos 

agentes e, ainda, “uma única (…) ou múltiplas unidades organizacionais de múltiplas 

organizações”.  
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Diante do exposto, entende-se que diferentes projetos podem atingir complexidades 

variáveis. Dessa forma, levando em consideração essas mutações, é possível concluir que seu 

planejamento e gerenciamento são fundamentais, para que possam trazer resultados válidos à 

organização. A gestão eficaz dos projetos, conforme o Guia supracitado, elaborado pelo Projeto 

Management Institute (PMI, 2017), permite, entre outros, o cumprimento dos objetivos 

propostos, a previsibilidade das atividades e dos grupos envolvidos, a otimização dos recursos 

empregados, um melhor gerenciamento de mudanças, a resolução de problemas e o aumento 

do sucesso das organizações. Por outro lado, a gestão ineficaz pode promover custos elevados 

(superiores ao orçamento), retrabalho das equipes, má qualidade, insatisfação das partes 

envolvidas, etc. 

Segundo o PMBOK® (PMI, 2017), os projetos são meios de uma organização atingir 

o sucesso no que tange a “atender a pedidos ou necessidades das partes interessadas”, através 

da criação e/ou melhoramento de serviços, produtos e processos, cumprindo “requisitos 

regulatórios, legais ou sociais”, buscando a implementação e/ou atualização de estratégias 

administrativas e/ou tecnológicas. 

O conjunto das etapas pelas quais um projeto passa, de ponta a ponta (início ao fim), 

é denominado como “ciclo de vida do projeto”. Esse ciclo de vida pode se apresentar de diversas 

formas, as quais são diferenciadas pelos momentos em que se definem questões importantes 

como o escopo, prazo e custo do projeto. Em um ciclo de vida do tipo preditivo, por exemplo, 

os três elementos supracitados são definidos nas fases iniciais do processo. Por esse motivo, as 

alterações destes itens devem ser gerenciadas com cuidado ao longo do desenvolvimento do 

projeto. A escolha do tipo de ciclo de vida depende da equipe de gerenciamento e deve ser feita 

com base na opção que mais se encaixa no projeto a ser realizado (PMI, 2017). 

Dentro do ciclo de vida de um projeto, conforme o Guia PMBOK® (PMI, 2017), os 

processos são “vinculados de forma lógica pelas saídas que produzem”. Entre as atividades que 

podem compor o planejamento e gerenciamento de um projeto, estão a identificação das 

necessidades e expectativas dos agentes envolvidos nesta tramitação, o planejamento e 

sequenciamento das atividades em planos detalhados, o gerenciamento de recursos, definições 

de escopo, recursos, cronograma, riscos, entre outros. É possível visualizar o esquema lógico 

de desenvolvimento de um projeto genérico na Figura 1.  
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Figura 1 – Ciclo de vida do projeto 

 
Fonte: Guia PMBOK® – PMI (2017) 

 

Da Figura 1, entende-se que o ciclo de vida de um projeto genérico contém, entre o 

início e a finalização deste projeto, as etapas de preparação, organização e execução dos 

trabalhos a serem desenvolvidos para se chegar ao resultado final. 

O planejamento corresponde ao detalhamento do plano dos processos envolvidos no 

projeto, onde se desenvolve o plano de gerenciamento e os documentos do projeto, com o 

intuito de estabelecer e atingir aos objetivos da organização. É um processo que pode demandar 

atualização em virtude das atividades que estão sendo desempenhadas e que acarretam 

mudanças significativas no ciclo de vida do projeto, bem como devido a novas padronizações 

da empresa, alteração da necessidade do cliente, entre outros. “Este refinamento constante do 

plano de gerenciamento de projetos é denominado elaboração progressiva, indicando que o 

planejamento e a documentação são atividades iterativas ou contínuas” (PMI, 2017).   

Ainda conforme o Guia PMBOK® (PMI, 2017), gerências de diversas disciplinas 

compõe o projeto e, portanto, devem estar integradas. O planejamento do gerenciamento destas 

diferentes áreas cabe aos responsáveis pela integração de projeto, que realizarão atividades 

como o levantamento de dados e informações para definição do escopo, criação da Estrutura 

Analítica de Projeto (EAP), estimativa das durações das atividades, dos custos e dos recursos a 

serem empregados, bem como a elaboração do cronograma, identificação, análise e resposta 

aos riscos, entre outros. 
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2.1.2  Gestão de processos 

 

Para Cruz (2003 apud KIPPER et. al., 2011), processo corresponde ao “conjunto de 

atividades que tem por objetivo transformar insumos, lhes acrescentando valor por meio de 

procedimentos, em bens ou serviços, os quais serão entregues e devem atender aos clientes”.  

Conforme Hammer (2007 apud BROCKE; ROSEMANN, 2014), para que um 

processo apresente alto desempenho, ele precisa ter como base cinco pilares: o desenho, os 

indicadores, os executores, a infraestrutura e o proprietário. Para o autor,  

a) o desenho corresponde às especificações deste processo, que contém 

informações primordiais tais quais a sequência executiva das atividades a 

serem desempenhadas, quem as executará e quando será efetivada sua 

execução;  

b) os indicadores se referem às medidas de desempenho do processo, que devem 

ser coletadas de ponta a ponta, e que verifiquem a consonância dos processos 

com as necessidades dos consumidores e as metas da organização;  

c) os executores, como o próprio nome remonta, são os responsáveis pela 

execução do processo – colaboradores que possuem as habilidades necessárias 

para compreender as exigências e que agem para o encontro dos ideais 

propostos por eles e pelo restante da equipe;  

d) a infraestrutura é traduzida como os setores de tecnologia da informação (TI) 

e de recursos humanos (RH), para que possam prover integrações e cumprirem 

às responsabilidades processuais;  

e) o proprietário é um guardião do processo. As organizações devem apontar 

diretores que possuam “autoridade e responsabilidade” para gerenciar o 

processo.  

É possível, através de uma visão lógica do negócio, entender que os processos podem 

ser compostos por “n” ações, apresentando complexidades, recursos e resultados diferentes em 

cada situação. Depreende-se, portanto, que devem ser controlados, organizados e gerenciados, 

de modo a promover a melhoria dos produtos e/ou dos serviços prestados pelas organizações, 

trazendo também benefícios internos às corporações, tais como a padronização dos processos 

(tendo em vista a rotatividade da mão de obra, por exemplo) e melhor distribuição e alocação 

de recursos.  
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Conforme o Guia BPM CBOK (2009 apud PRADELLA, 2013), a gestão de processos 

corresponde à:  
Uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar (ou projetar), executar, medir, 
monitorar e controlar processos de negócio, automatizados ou não, para alcançar 
consistência e resultados alinhados aos objetivos estratégicos da organização, 
envolvendo, ainda, com ajuda de tecnologia, formas de agregar valor, melhorias, 
inovações e o gerenciamento dos processos ponta a ponta, levando a uma melhoria do 
desempenho organizacional e dos resultados do negócio (PRADELLA, 2013). 

 

Entende-se, portanto, que o gerenciamento dos processos permite às organizações 

visões gerais de suas atividades e recursos, o que contribui para a escolha e aplicação de 

ferramentas que beneficiem a empresa como um todo, propondo integração entre todos os 

envolvidos no processo, com o enfoque para a obtenção dos resultados esperados. 

De modo a padronizar não só o gerenciamento de projetos, mas como outros aspectos, 

surgiram as metodologias, definidas por Charvat (2003 apud XAVIER, 2012) como “um 

conjunto de orientações e princípios que podem ser adaptados e aplicados em uma situação 

específica”. No caso acurado das metodologias de gerenciamento de projetos, dentre outras 

características, tem-se técnicas, formato e aplicações padronizadas para toda a organização, 

apresentando também flexibilidade para melhorias e dependentes do projeto a que se referem 

(KERZNER, 2001 apud XAVIER, 2012). 

Sobre as técnicas e ferramentas de análise e de redesenho de processos, Pradella (2013) 

cita que “as organizações tendem a aperfeiçoar seus processos, independente de uma 

metodologia específica”. Tendo essa premissa em vista e considerando que cada processo e 

empresa possui suas particularidades, metodologias tais como o Método de Análise e Melhoria 

de Processos (MAMP), de Galvão e Mendonça (1996) e o Processo dos Sete Passos 

(metodologia WV – Shiba, Grahan e Walde, 1997) não são abordadas no presente TCC. 

De forma expressiva neste contexto de gerenciamento, entra a modelagem. Segundo 

Pradella (2013), a modelagem é composta pela identificação e mapeamento dos processos, bem 

como pela análise e redesenho dos mesmos. O intuito desta ferramenta é promover o controle 

e coordenação da organização, através de ações como reestruturações de cunho “funcional, 

comportamental, estrutural, etc”, otimizações, registros e padronizações da empresa.  
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Conforme Candido et. al. (2003 apud KIPPER et. al., 2011), a gestão de processos 

normalmente segue a sequência ilustrada na Figura 2. 
Figura 2 – Etapas da gestão de processos 

 
Fonte: Candido et. al. (2003 apud Kipper et. al., 2011). Adaptado pela autora (2021) 

 

A partir da Figura 2, apesar de Pradella (2013) e Candido et. al. (2003 apud KIPPER 

et. al., 2011) tratarem-nos de maneira distinta, porém, similar, é possível perceber que a 

identificação e o mapeamento dos processos correspondem às etapas iniciais deste tipo de 

gerenciamento.    

O mapeamento corresponde à elaboração do desenho inicial do processo. Esse 

detalhamento possui como objetivo levantar as atividades contidas no processo que se analisa, 

bem como o sequenciamento das mesmas, englobando também os responsáveis e as inter-

relações entre atividades e entre os colaboradores (KIPPER et. al., 2011). 

Também tratada sob o mesmo conceito, porém, apresentada de forma diferente por 

Pradella (2013) e Kipper et. al. (2011), tem-se a modelagem como integrante da gestão por 

processos. Nela, o mapeamento inicial é analisado e redesenhado, buscando atingir um processo 

ideal, tendo como premissas a melhoria contínua e as bases corporativas.   

Levando em consideração que deve haver alinhamento entre todos os envolvidos nos 

processos da organização, para garantir que a missão, visão e valores da empresa estejam sendo 

seguidos juntamente com o direcionamento das ações para cumprimento das metas e objetivos, 

é esperado que a divulgação e a implantação da modelagem sejam compartilhadas com todos 

os grupos (KIPPER et. al., 2011). Além disso, é facilitado o controle da organização perante às 

mudanças. 

Também entra no gerenciamento de processos a simulação. Conforme Ball (1996 apud 

PRADELLA, 2013), essa técnica permite a análise do processo em condições específicas, 

“possibilitando a observação do comportamento do modelo ao longo do tempo”. Dessa maneira, 

o gestor pode visualizar, compreender e adequar o processo em determinadas situações, visto 

que, “numa organização, os processos de negócio estão interligados e sujeitos a uma grande 

variabilidade, dependência e complexidade, o que torna difícil prever seu comportamento”.  
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Hammer (2013, apud BROKE; ROSEMANN, 2014) cita que, independente do modelo 

de gestão que a organização aplica, “talvez seja favorável resumir os conceitos de gestão de 

processos com relação a alguns poucos princípios axiomáticos”. Esses axiomas, i. e., máximas 

consideradas evidentes e verdadeiras, são:  

a) “Todo trabalho é processual”. Independente do tipo de trabalho que se trata 

dentro da organização, seja ele de apoio (voltado aos colaboradores internos), 

central (que gera valor junto ao cliente) ou de governança (gestão da 

organização propriamente dita), todos “precisam ser gerenciados e (…) 

beneficiarem-se da competência da gestão de processos”;  

b) “Qualquer processo é melhor que nenhum processo”. Sem a existência de um 

processo, uma padronização para reger as atividades, os resultados tornam-se 

“inconsistentes e insustentáveis”; 

c) “Um bom processo é melhor do que um processo ruim”. Quanto mais calibrado 

e bem estruturado o processo, melhor o desempenho da organização; 

d) “Uma versão de processo é melhor que várias”. Nesse axioma, traz-se a 

padronização dos processos como imagem de consistência perante o mercado 

consumidor, além de proporcionar “economias consideráveis em serviços de 

suporte” e a possibilidade facilitada de “realocação de pessoas”, por exemplo; 

e) “Até mesmo um bom processo deve ser executado eficazmente”. Além de estar 

bem estruturado, o processo deve ser executado de maneira controlada e 

fidedigna às recomendações, para que se possam alcançar os resultados 

esperados; 

f) “Mesmo os bons processos podem ser aprimorados”. A organização deve 

buscar sempre oportunidades de melhoria, inclusive dentro dos processos que 

já estão em vigor; 

g) “Todo bom processo com o tempo torna-se um processo ruim”. Com o passar 

do tempo, as necessidades dos consumidores, as tecnologias, as visões 

gerenciais e outros fatores intrínsecos aos negócios tendem a mudar. Os 

processos devem ser redesenhados para acompanhar essas mudanças e não se 

tornarem obsoletos.   

Depreende-se, portanto, que a gestão dos processos de uma organização é uma 

atividade complexa, que envolve diversos fatores e que deve propiciar melhoria contínua, para 
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que a empresa possa estar sempre atualizada, organizada e com os processos, produtos e 

serviços em consonância para atingir suas metas e objetivos.    

 

2.1.3  Modelo de governança 

 

Para Hammer (2013 apud BROCKE; ROSEMANN, 2014), as organizações que 

conseguem obter êxito em seus processos possuem as capacidades decisivas de liderança, tendo 

gestores executivos esforçados, que apresentam elevado grau de conhecimento e que “vestem 

a camisa” da organização; cultura com foco no cliente, presente em todos os colaboradores; 

expertise, através de um quadro de funcionários montado por pessoas entendidas, que podem 

gerir e proporcionar melhorias nos mais variados âmbitos da empresa; e governança. 

A governança está traduzida como o conjunto de técnicas e mecanismos que dirigem 

e conduzem as organizações, responsável por garantir a integração entre os processos e os 

recursos humanos internos. Na governança, é fundamental a participação dos donos dos 

processos, bem como do alto conselho das empresas, visto que são eles os responsáveis por 

planejar, supervisionar e controlar a administração das organizações de maneira mais direta 

(BROCKE; ROSEMANN, 2014). 

Segundo Geiger (2009 apud VIEIRA, 2013, pg. 85), governança pode ser definida 

como: 
i) um padrão desejado de comportamento empresarial, especialmente no que se refere 
a empresas de capital aberto com negociação em bolsa; ii) um conceito associado às 
políticas públicas (…); ou iii) a coordenação dos atores de uma organização ou de 
uma aglomeração empresarial.  

 

O Guia PMBOK® (PMI, 2017) reitera os diferentes tipos de governança existentes. 

Com o enfoque em processo, projeto e produto, o Guia abrange os conceitos de “governança 

organizacional”, “governança de gerenciamento organizacional de projetos (GOP)” e 

“governança de portfólios, programas e projetos”, sendo esta última o primeiro modelo aplicado 

aos portfólios, programas e projetos.  

No supracitado Guia, a governança organizacional está definida como uma estrutura 

que rege a organização, no intuito de “cumprir as metas estratégicas e operacionais”, através da 

“orientação e controle com políticas e processos”. Por sua vez, as governanças de projetos 

correspondem às “estruturas, funções e processos que norteiam as atividades de gerenciamento 
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do projeto, para criar um produto, serviço ou resultado único”, que também possui o intuito de 

ir ao encontro com as metas e objetivos estabelecidos pela organização.  

A governança de projeto possui como funções: 
Orientar e supervisionar o gerenciamento do trabalho do projeto;  
Garantir o cumprimento de políticas, padrões e diretrizes; 
Definir papeis, responsabilidades e autoridades de governança;  
Tomar decisões sobre escalação de riscos, mudanças e recursos (por exemplo: equipe, 
financeiros, físicos, instalações);  
Garantir o engajamento apropriado das partes interessadas; e 
Monitorar o desempenho (PMI, 2017, pg. 581).  

 

Além disso, a governança de projetos está estruturada para:  
Revisar pontos de verificação ou fases; 
Identificar, escalar e solucionar riscos e problemas;  
Definição de papeis, responsabilidades e autoridades; 
Processo para gerenciar o conhecimento de projetos e registro de lições aprendidas;  
Tomar decisões, solucionar problemas e encaminhar temas que estejam além da 
autoridade do gerente de projeto; e 
Revisar e aprovar mudanças no projeto, e mudanças no produto que estejam além da 
autoridade do gerente do projeto (PMI, 2017, pg. 581). 

 

Nota-se, portanto, que, independente do modelo a ser seguido, a governança pode ser 

utilizada como um elemento para o planejamento e gestão de uma organização. Estabelecer um 

modelo de governança eficaz, conforme as referências abordadas nesta subseção, permite a 

avaliação contínua dos processos, produtos e das questões internas às organizações 

(administrativas), o que culmina em uma visão mais abrangente, assertiva e célere do grupo 

gestor frente às oportunidades de melhoria contínua, além de facilitar a réplica do modelo de 

negócio da organização, determinar papeis e responsabilidades e levar à tomada de decisões e 

solução de problemas. 

Com base no senso comum do que se entende por governança, este conceito está 

predominantemente associado à gestão estratégica das empresas. No entanto, conforme os 

trechos expostos do Guia PMBOK® (PMI, 2017), a governança pode estar aplicada a diferentes 

níveis de atividade da empresa. Assim, entende-se que a governança não é um item exclusivo 

e referente ao planejamento estratégico, mas que também pode se ramificar para outras áreas 

das organizações, como o operativo e a produção. 
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2.1.4  Fabricação de produtos 

 

Conforme Ferroli et. al. (2002), “ao longo de séculos de civilização” o homem 

promoveu a lapidação dos recursos e ferramentas disponíveis em sua volta com o intuito de 

“dar forma aos materiais”, através de “sua inteligência e criatividade”, “melhorando 

continuamente sua qualidade de vida”. Desde a Idade da Pedra, os materiais existentes foram 

sendo moldados conforme a necessidade do homem e de acordo com o contexto histórico em 

que estavam inseridos, propiciando a invenção e aprimoramento das técnicas executivas já 

existentes. 

Para Scherer & Ross (1990 apud FERROLI et. al., 2002), a relação da indústria para 

com o mercado é definida “pelo grau de diferenciação do produto, (…), integração vertical da 

empresa, diferenciação de sua linha de produtos, relação de oferta e demanda, concentração dos 

fornecedores de matéria-prima utilizadas, modelo de produção adotado, vida útil do produto”, 

entre outros. 

Nesse sentido, entende-se que as organizações devem analisar o tipo de fabricação que 

mais se adeque ao seu produto e aos serviços que presta, verificando também fatores como 

custo e benefício, mão de obra e tecnologia disponível, fornecedores de matérias-primas, 

questões ambientais e número de peças a serem produzidas (FERROLI et. al., 2002).  

 

2.1.5  Estratégias vinculadas ao planejamento e gestão dos processos e produtos 

 

A partir das definições e demais elucidações realizadas no presente trabalho, é possível 

observar que as estratégias vinculadas ao planejamento e gestão dos processos e produtos 

devem ser definidas e escolhidas caso a caso, levando em consideração os modelos, ideais, 

missão, visão e objetivos de cada organização, além dos produtos fabricados e dos serviços que 

a empresa presta.  

Implantar uma linha de planejamento e gerenciamento que não está adequada a estes 

fatores pode trazer perda de tempo, dinheiro e demais recursos da organização, além de 

propiciar a redução da qualidade dos produtos e dos serviços ofertados ao consumidor.  
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2.2 QUALIDADE 

 

Conforme Daniel e Murback (2014), diante da globalização e aumento da 

competitividade entre as empresas, surge a necessidade de implementar novos modelos e 

processos de gestão de qualidade como diferencial que destaca a empresa entre os demais 

concorrentes. O intuito é não somente promover a melhoria dos produtos, mas também 

contribuir para a redução de custos e perdas, aumentar a produtividade, otimizar os espaços e 

processos internos, garantir a satisfação do cliente, entre outros elementos que possibilitem o 

impulsionamento da melhoria contínua.   

Diante do exposto, buscando bases para elaborar o modelo de governança a que se 

propõe este trabalho, é válido retomar o histórico e alguns conceitos relacionados à qualidade, 

conforme as subseções seguintes.  

 

2.2.1  Breve histórico 

 

O histórico da inserção da qualidade nas empresas remonta à década de 20 (do século 

passado), também conhecida como a Era da Inspeção. Na época, a qualidade se associava à 

conformidade das especificações e critérios estabelecidos pelos proprietários dos negócios, 

onde o enfoque era no produto e não diretamente no processo (DANIEL; MURBACK, 2014). 

Entende-se, portanto, que as causas das falhas não eram identificadas: as medidas tomadas eram 

apenas no sentido de eliminar os produtos com defeitos e produzir novos que estivessem à 

contento do cliente. 

A transição entre a Era da Inspeção para a Era do Controle Estatístico, compreendida 

entre os anos 30 e 40 se deu com a evolução dos processos produtivos onde, segundo Daniel e 

Murback (2014), esse processo se tornou independente e passou a exigir um controle mais 

rigoroso.  

Com o aumento das produções agora para larga escala, a análise de produto por 

produto tornou-se inviável. A Era do Controle Estatístico chegou ao mercado introduzindo 

técnicas e procedimentos de caráter estatístico, desenvolvidas por Walter Andrew Shewhart, 

tais como o Controle Estatístico de Processos (CEP) e o Ciclo PDCA, divulgado posteriormente 

por Deming (DANIEL; MURBACK, 2014).  
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Shewhart, um dos mais renomados pesquisadores do campo da qualidade, reconhece 

a variabilidade na indústria nessa época. Passaram a ser notados outros fatores que 

influenciavam nas oscilações de produção e produto, tais como as variações na matéria-prima, 

nos equipamentos e na produtividade dos colaboradores (FONSECA, 2006). 

Conforme Daniel e Murback (2014), com a expansão acentuada das indústrias na 

época da Segunda Guerra Mundial e nos demais anos que se seguiram, bem como com a 

inserção da mão de obra não especializada no mercado, notou-se que o padrão de qualidade dos 

produtos começou a entrar em declínio. Partindo dessa premissa, é de se esperar que as 

empresas buscassem, naquela época, uma reestruturação interna de organização e a qualificação 

da mão de obra, pois ambos os fatores impactavam diretamente na qualidade dos produtos. 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, Marshall Junior et. al. (2006 apud DANIEL; 

MURBACK, 2014), afirmam que o conceito da qualidade já estava inserido e bem aceito junto 

ao mercado produtivo. A qualidade passou a englobar as fases iniciais de desenvolvimento do 

produto, “incluindo os aspectos funcionais e atributos de desempenho”, além de envolver todos 

os agentes do processo, desde fornecedores até os colaboradores do mais alto escalão dentro 

das empresas e os clientes, a fim de nutrir uma relação de “comprometimento e confiança 

recíproca” e manter e aperfeiçoar as técnicas já estudadas sobre a qualidade. 

Por volta da década de 50, as organizações começaram a perceber que fatores externos 

e o custo da não-conformidade dos produtos também eram peças-chave como influenciadores 

da qualidade. Começou assim a Era da Garantia da Qualidade, marcada pelo foco no processo, 

onde se busca o planejamento, organização e controle dos processos, bem como se inserem 

novos padrões e técnicas estatísticas (DANIEL; MURBACK, 2014). 

Conforme Daniel e Murback (2014), foi em meados de 1950 e 1960 que começaram a 

surgir autores como Juran e Feigenbaum, que atribuíram a qualidade à correspondência das 

expectativas do cliente, i. e., a qualidade passou a ser estruturada, mantida e melhorada com 

base na percepção dos clientes quanto ao produto e ao serviço prestado. 

Feigenbaum, assim como Juran, via o cliente como peça-chave para a promoção da 

qualidade. Feigenbaum atribuía também o alinhamento e integração de todos os indivíduos das 

organizações como fator responsável para melhoria, o que proporcionaria a “conscientização 

em torno da contribuição de cada um para com a função qualidade” (CARDOSO, 1995). 

A partir da visão com enfoque no cliente, surgiu, nos anos 80, a Era da Qualidade 

Total. A qualidade passou a influenciar diretamente a inserção das empresas e sua 
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competitividade no mercado, enfatizando a participação e satisfação do cliente. Conforme 

Daniel e Murback (2014), as organizações direcionaram “seus esforços para garantir a 

qualidade dos produtos, serviços, funcionários e processos de sua responsabilidade”. 

No Brasil, a qualidade passou a integrar as linhas de produção a partir das filiais de 

empresas multinacionais, onde as organizações buscavam uma forma de padronizar e unificar 

os processos de gestão. Com a sanção do Código de Defesa do Consumidor e com o lançamento 

do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) – este último, em 1990 –, a 

gestão da qualidade passou a ser ainda mais estimulada (DANIEL; MURBACK, 2014).  

 

2.2.2  Definição 

 

No dicionário Michaellis (2008), uma das definições de qualidade é “grau de perfeição, 

de precisão, de conformidade a um certo padrão”. No artigo Levantamento Bibliográfico do 

Uso das Ferramentas da Qualidade, elaborado por Daniel e Murback (2014), os autores 

afirmam que a qualidade não se limita a um adjetivo imposto ao produto ou ao serviço prestado, 

mas sim a um conceito amplo, abrangente e evidente.  

Seguindo a sequência histórica abordada em 2.1.1, nota-se que o físico, engenheiro e 

estatístico Walter A. Shewhart foi um dos precursores da qualidade, responsável pela 

elaboração e desenvolvimento do Ciclo PDCA. Para ele, a qualidade se apresentava em duas 

vertentes: algo intrínseco ao elemento de análise, que o fazia ser o que ele de fato era; e 

dependente da percepção do ser humano, obtida através de suas ideias, pensamentos e emoções 

(DANIEL; MURBACK, 2014). Tendo em vista seus métodos estatísticos, para o autor, 

independente da definição que a qualidade pode assumir, sua medição é variável. Conforme 

Shewhart cita em sua obra Economic Control of Quality of Manufactured Product (em sua 

tradução literal, “Controle Econômico da Qualidade de Produto Manufaturado”), de 1931, “do 

ponto de vista do controle de qualidade na manufatura, é necessário estabelecer padrões de 

qualidade em uma maneira quantitativa”1 (SHEWHART, 1931, tradução nossa).  

Tendo a linha de pensamento de Shewhart como precursora, o físico William E. 

Deming refina o conceito da qualidade, trazendo-a como a busca por atender às necessidades 

dos clientes, porém, com foco na previsibilidade dos processos e serviços, de modo a padronizar 

 
1 “From the viewpoint of control of quality in manufacture, it is necessary to establish standards of quality in a 

quantitative manner.” 
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e homogeneizar a produção. Para Deming, a gerência das organizações deveria agir com foco 

na operação e em ações pontuais, que seriam monitoradas e adaptadas através de métodos 

estatísticos (CARDOSO, 1995). Conforme Gomes (2004), “Deming definiu a qualidade como 

conformidade de um produto com as especificações técnicas que lhe foram atribuídas”, o que 

reforça a ideia de que ainda se preocupava muito mais com o produto do que com o processo 

produtivo em si. 

 Apesar do foco no produto, Deming já atribui parte do aumento da qualidade à gestão 

das organizações, quando essas incentivam a melhoria contínua dos serviços prestados. Passa a 

surgir a percepção de que programas de treinamento aos funcionários e a transformação e 

desenvolvimento dos processos deveria promover a qualidade e reduzir custos (GOMES, 2004).   

Seguindo e aprimorando os passos de Deming, Joseph M. Juran define o cliente como 

agente regulador da qualidade. Para Juran, a qualidade se traduz na característica de adequação 

ao uso, que varia conforme as expectativas e necessidades do cliente e cujo aperfeiçoamento se 

dá a partir dos serviços executados previamente (CARDOSO, 1995). Em outras palavras, se o 

produto e serviço prestado estão de acordo com os anseios do consumidor, garantindo a 

satisfação do mesmo, o produto e o serviço são de qualidade, e podem ser melhorados a partir 

de experiências anteriores. 

Ainda dentro da linha de pensamento de que o cliente é peça-chave na qualidade, tem-

se Kaoru Ishikawa. Para ele, conforme cita Gomes (2004), a gestão da qualidade consiste no 

“desenvolvimento, produção e serviço de um produto, da forma mais econômica, útil e 

satisfatória para o consumidor”. Ishikawa retoma a adequação ao uso como pilar para a 

promoção da qualidade, a partir da análise rápida das respostas do mercado, e ainda atribui este 

fator à baixa variabilidade dos processos (CARDOSO, 1995). 

Para o professor brasileiro Edson Pacheco Paladini, a qualidade é um compilado de 

significações, que envolve diversos elementos e níveis de notoriedade. Segundo Paladini 

(2000), a qualidade pode ser definida, dentre outros, como: 

a) um elemento abstrato, que depende da concepção e percepção de cada pessoa, 

com base em fatores como escolaridade, faixa etária e classe social;   

b) a conquista da perfeição, “onde não são constatados defeitos nos produtos ou 

serviços prestados”; 

c) a capacidade de um produto ou serviço ser formulado ou prestado e 

corresponder à ideia inicial do projeto. 
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Pode-se observar, portanto, que a qualidade não apresenta um significado único e de 

pouca complexidade. Com base nos conceitos supracitados, definidos por grandes nomes do 

segmento da qualidade, percebe-se que ela possui diversas ramificações, que englobam desde 

as características intrínsecas ao produto ou serviço, até à satisfação dos clientes frente à 

experiência de uso e consumo. Como se pode perceber, independente da descrição e linha de 

pensamento dos autores citados, a qualidade deve ser medida para que se possa identificar 

oportunidades de melhoria através da promoção deste fator. 

  

2.2.3  Importância 

 

No modelo conhecido como “Cone de Areia”, Ferdows e De Meyer (1990 apud 

ROMAN; ERDMANN, 2014) apresentam a qualidade como umas das bases para as 

competências cumulativas de desempenho de uma organização. Na teoria, adaptada por 

pesquisadores como Nigel Slack e esquematizada na Figura 3, a competitividade das 

organizações se eleva com o acúmulo de determinadas características produtivas, de forma 

similar a quando se deposita areia sobre uma superfície.   
Figura 3 – Esquematização da Teoria do "Cone de Areia" 

 
Fonte: UNIVESP, [2017?] 

 

Conforme cita o professor Clovis Alvarenga Netto, da UNIVESP2 [2017?], a 

qualidade corresponde à base do desempenho das organizações e se refere à entrega do produto 

 
2 Vide aula online disponível no Youtube, ministrada pelo professor Dr. Clovis Alvarenga Netto, na disciplina 
Gestão da Qualidade (AGQ-001), do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo (UNIVESP). 
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sem defeitos, com o mínimo de descarte e/ou resíduo possível. A partir do momento em que 

essa característica é dominada, entra o quesito “produzir dentro do prazo” (pontualidade), que 

gera confiabilidade do cliente e dos setores internos à empresa.  

Tendo dominado a qualidade e a pontualidade, a empresa pode aumentar a velocidade 

da produção, partindo da premissa de que manterá ambas as características anteriores. Com 

velocidade, entregando os produtos no prazo correto e com a qualidade esperada, é passível a 

organização pensar em flexibilizar a produção, aumentando a variedade de produtos com que 

trabalha. A conclusão é que, unindo todos os elementos anteriores, a organização atinja o custo 

ideal, seja ofertando um produto com um preço mais competitivo, seja aumentando sua margem 

de lucro (UNIVESP, [2017?]). 

Diante do exposto, e a partir das definições de qualidade abordadas na seção 2.1.2, se 

faz entendível a importância deste fator frente ao mercado consumidor. Como exposto 

previamente no presente TCC, apresentar produtos e serviços de qualidade promove o destaque 

das organizações e aumenta sua competitividade diante do mercado, em seu nicho de atuação, 

visto que os consumidores procuram elementos que atendam às suas necessidades e 

expectativas, da forma mais barata e bem elaborada, o mais breve possível. 

 

2.2.4  Certificações 

 

Tendo em vista a importância da qualidade previamente descrita em termos de 

promover a competitividade das organizações frente ao mercado onde estão inseridas, empresas 

buscam a certificação de seu desempenho, para deixar claro e explícito ao consumidor o tipo 

de produto e serviço que fornecem. 

No segmento da construção, as empresas podem ter sua certificação baseada na família 

das normas de qualidade da ABNT – as NBR ISO 9000 – e na participação ao Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), “bem como pela busca de 

prêmios voltados ao reconhecimento de nível de excelência na gestão, como o PNQ (Prêmio 

Nacional de Qualidade)” (COSTA et. al., 2005).  

A série da ISO 9000 comprende a ISO 9000, a ISO 9001, a ISO 9002, a ISO 9003 e a 

ISO 9004, sendo que a primeira fornece as diretrizes para a implementação das demais normas 

da série (CAMFIELD; GODOY, 2004). Segundo Rothery (1995 apud CAMFIELD; GODOY, 

2004), os critérios para a certificação das normas que compõem a série da ISO 9000 não se 
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limitam à qualidade da produção. Para obter essa certificação, as empresas devem também 

apresentar resultados positivos quanto à produtividade, mais especificamente no sentido de 

ação com o intuito de “reduzir o desperdício, tempo de paralisação da máquina e insuficiência 

da mão de obra”.  

Por sua vez, o PBQP-H se trata de um programa elaborado pelo Governo Federal do 

Brasil, braço do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), que, conforme o 

Ministério do Desenvolvimento Regional (BRASIL, [2021]), tem como objetivo “organizar o 

setor da construção civil em torno de duas questões principais: a melhoria da qualidade do 

habitat e a modernização produtiva”. Para que as empresas possam obter essa certificação, são 

levados em consideração fatores como a conformidade dos serviços e obras realizados e a 

modernização dos processos e das técnicas de gestão. 

Entende-se, portanto, que obter a certificação com base nos pressupostos pelas NBRs 

ISO 9000 e pelo PBQP-H faz com que os stakeholders percebam a certificada como uma 

empresa de qualidade, que controla seus processos e realiza seus serviços de maneira 

organizada, eficaz e profissional, o que contribui para seu destaque diante do mercado.    

 

2.2.5  Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) 

 

No intuito de mitigar ou abolir os problemas que podem acontecer dentro das 

organizações nos quesitos de qualidade do produto final e do serviço prestado, surge o conceito 

de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).  

Para Paiva (2009), o sistema da gestão da qualidade corresponde ao “conjunto de 

elementos interligados e integrados na organização”, cujo propósito é fazer com que se atinjam 

os objetivos da empresa, “dando consistência aos produtos e serviços”, levando em 

consideração também as políticas que regem a organização.  

Conforme Daniel e Murback (2014), um SGQ é utilizado para proporcionar a melhoria 

contínua dentro da organização, visto que permite a identificação, mapeamento, análise e 

controle dos processos, visando a manutenção da qualidade dos produtos e serviços prestados 

e a satisfação do cliente.   

Carpinetti (2012) define o processo de melhoria contínua dos produtos e processos 

como um sistema cíclico, conforme ilustrado na Figura 4, e que envolve as seguintes etapas:  
Identificação dos problemas prioritários; 
Observação e coleta de dados;  
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Análise e busca de causas-raízes;  
Planejamento e implementação das ações;  
Verificação dos resultados (CARPINETTI, 2012, pg.75). 

 
Figura 4 – Etapas para melhoria contínua de produtos e processos 

 
Fonte: Carpinetti (2012). Adaptado pela autora (2021) 

 

Com base no livro Juran on Leadership for Quality, Juran (1989) apresenta o processo 

para gestão da qualidade dividido em três fases: planejamento, controle e melhoria da 

qualidade. O planejamento se refere ao levantamento do escopo do produto e/ou processo, fase 

em que são definidas as necessidades dos clientes, o que leva à elaboração dos objetivos e 

metas, à definição dos processos e métodos a serem utilizados, ao desenvolvimento de um plano 

de ação, entre outros. Na segunda fase – a de controle, são implementadas métricas para aferição 

da qualidade, a análise dos resultados obtidos e a proposta e avaliação de ações que visem a 

melhoria do serviço. Por fim, na fase da melhoria, são implementadas as ações válidas que 

podem, de fato, promover o aumento da qualidade, que trazem não apenas a redução de custos, 

mas também proporcionando a satisfação do colaborador e do cliente. 

Diante do exposto, entende-se, portanto, que não basta apenas analisar quais são as 

causas dos problemas que acometem a produção nas organizações. Além de mapeá-las, fica 

claro que é necessário propor e implementar medidas que resultem na mitigação desses 

problemas, e acompanhar continuamente o processo para que a melhoria se mantenha crescente. 

Dito isso, conclui-se que os SGQs devem englobar desde a etapa da problematização, que 

corresponde ao levantamento dos itens a serem corrigidos, até à implementação de ações 
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mitigatórias com o intuito de eliminar esses contratempos, passando pela coleta de dados e 

análise de resultados, de maneira cíclica. 

  

2.2.6  Ferramentas para controle da qualidade 

 

Como integrantes dos SGQs, elaboradas com o intuito de facilitar o processo de análise 

das não-conformidades, surgem as ferramentas para controle da qualidade. Para Carpinetti 

(2012), as ferramentas da qualidade podem ser divididas naquelas que permitem a 

“identificação e priorização de problemas”, a “elaboração e implementação de soluções” e a 

“verificação de resultados”. Nesta seção, serão abordadas apenas algumas das ferramentas de 

identificação e elaboração de soluções. A autora aborda os métodos de verificação de resultados 

na seção 2.1.6.  

É válido ressaltar que a utilização destas ferramentas está usualmente associada ao 

brainstorming (CARPINETTI, 2012). Neste tipo de intervenção, os membros responsáveis 

alinham, em conjunto, os principais questionamentos e ideias acerca do tema que se discute, 

geralmente em um curto espaço de tempo e de modo dinâmico, no intuito de trazer soluções 

variadas e criativas (MEIRELES, 2001 apud DANIEL; MURBACK, 2014), ressaltando como 

o trabalho em equipe é importante e gera resultados benéficos para as organizações. Para Godoy 

(1997), esse método permite a utilização dos recursos criativos, individuais de cada 

contribuinte. 

 

2.2.6.1  Ferramentas para identificação de causas de não-conformidade 

 

Conforme Carpinetti (2012), determinadas ferramentas da qualidade e de gestão 

podem ser úteis para o levantamento de problemas dentro das organizações. Dentre elas, 

associando também as ferramentas levantadas por Daniel e Murback (2014), tem-se: 

 

2.2.6.1.1 Diagrama de Pareto 

 

Criado por Vilfredo Pareto, economista e sociólogo italiano, o Princípio de Pareto 

considera que poucos problemas são vitais e que melhorias realizadas diretamente sobre estes 

determinados problemas traria benefícios acentuados ao processo (CARPINETTI, 2012). O 
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método foi introduzido à temática da qualidade por Juran, com adaptações específicas a esse 

segmento, tais quais “reclamações de clientes, itens defeituosos, falhas nas máquinas, perda de 

produtividade, entregas fora do prazo e outros” (DANIEL; MURBACK, 2014).  

No Diagrama de Pareto, os problemas são ordenados com base no número de 

ocorrências, o que permite identificar quais são as causas mais frequentes da perda de qualidade 

do produto ou do serviço prestado ao consumidor. Esses itens são afirmados por Werkema 

(1995), que reforça que esse tipo de diagrama é feito de maneira a destacar também de maneira 

visual a priorização dos assuntos. 

A Figura 5 ilustra um gráfico de Pareto, elaborado para exemplificação da aplicação 

deste método.  
Figura 5 – Diagrama de Pareto para o exemplo citado 

  
Fonte: Jeison (2018) 

 

Conforme a Figura 5, é possível verificar que, para o exemplo dado, os atrasos na 

entrega e atrasos da transportadora correspondem a apenas dois dos diversos problemas 

elencados e que, juntos, apresentam uma participação acumulada de mais de 50%. O gráfico de 

Pareto, portanto, permite identificar essas questões e nortear os próximos passos da 

organização, caso a mesma busque melhorias. 
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2.2.6.1.2 Diagrama de Ishikawa 

 

Também conhecido como diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, o Diagrama 

de Ishikawa permite identificar graficamente todos os agentes envolvidos no processo que se 

analisa, servindo para nortear as buscas dos problemas nas organizações. No entanto, o 

diagrama de causa e efeito não identifica quais são as reais fontes das não-conformidades 

(DANIEL; MURBACK, 2014). Conclui-se, portanto, que ele é uma ferramenta que possui 

como objetivo “representar as relações existentes entre um problema ou o efeito indesejável de 

um processo e todas as possíveis causas desse problema” (CARPINETTI, 2012).  

A Figura 6 ilustra a esquematização do Diagrama de Ishikawa. 
Figura 6 – Diagrama de Ishikawa 

 
Fonte: Giocondo (2011 apud DANIEL; MURBACK, 2014). Adaptado pela autora (2021) 

 

Na Figura 6, a mão de obra, os materiais, a medição, o método, o meio ambiente e o 

maquinário correspondem às possíveis causas do efeito que se analisa, tal qual o Diagrama de 

Ishikawa propõe. 

 

2.2.6.1.3 Diagrama de dispersão 

 

Para Slack, Chambers, Johnston e Betts (2006 apud DANIEL; MURBACK, 2014), os 

diagramas de dispersão permitem identificar a correlação entre variáveis, mas não 

necessariamente um problema no processo. É uma ferramenta que pode ser utilizada pelas 

organizações para avaliar as relações entre os elementos que deseja estudar, identificando os 

pontos atípicos (que podem ser resultado de não-conformidades ou de coleta de dados 

ineficiente) e procurando a eliminação destes pontos (CARPINETTI, 2012).  

A Figura 7 ilustra um gráfico de disperção que analisa a relação entre o número de 

produtos inspecionados e o número de defeitos encontrados dentre as amostras. 
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Figura 7 – Gráfico de dispersão 

 
Fonte: Adaptado de CHAMON (2008 apud DANIEL; MURBACK, 2014) 

 

Conforme ilustrado na Figura 7, cada par ordenado corresponde a um ponto 

componente do gráfico de dispersão, podendo, portanto, ser analisado e remediado, se 

necessário. 

  

2.2.6.1.4 Gráfico de controle 

 

Os gráficos de controle são ferramentas que permitem o monitoramento do processo 

ou do produto a partir da utilização de dados e métodos estatísticos. Servem para avaliar as 

conformidades ou não-conformidades associadas aos referidos itens e a estabilidade do 

elemento de análise (DANIEL; MURBACK, 2014).  

No modelo ideal, onde o elemento está em controle estatístico, os dados coletados 

devem variar em torno do eixo central, definido conforme o analista, sendo distribuídos 

aleatoriamente dentro dos limites pré-estabelecidos pelo gestor. Caso os dados ultrapassem os 

limites estipulados, entende-se que o processo não está controlado estatisticamente, o que 

significa que há algum empecilho para a manutenção da conformidade, que, por conseguinte, 

pode estar diminuindo a qualidade do produto ou do serviço analisado (CARPINETTI, 2012). 

Diante do exposto, conclui-se, portanto, que os gráficos de controle não apontam as 

causas do problema, mas sim que, em caso de descontrole estatístico, há oportunidade de 

melhoria. 
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A Figura 8 ilustra exemplos de gráficos de controle de média e amplitude, com base 

nas amostras de um processo suposto por Carpinetti (2012), em seu livro Gestão da Qualidade 

– Conceitos e Técnicas.  
Figura 8 – Gráficos de controle 

 
Fonte: CARPINETTI (2012) 

 

Na Figura 8, é possível verificar que os gráficos localizados à esquerda apresentam 

variações aceitáveis, visto que estão entre os limites inferior e superior estipulados. Por outro 

lado, a variação dos valores nos gráficos da direita é acentuada e, em alguns casos, chegam a 

ultrapassar os limites estabelecidos, o que indicaria um ponto de atenção. 

 

2.2.6.1.5 Fluxograma 

 

O fluxograma corresponde ao modelo de esquematização no qual é possível visualizar 

todas as atividades envolvidas dentro de um determinado processo (DANIEL; MURBACK, 

2014). Entende-se que, de forma análoga ao Diagrama de Ishikawa, o fluxograma permite a 

identificação das possíveis fontes problemáticas dentro das organizações. 

Para SEBRAE (2005 apud DANIEL; MURBACK, 2014), a referida ferramenta 

também promove comunicação clara entre os agentes envolvidos no processo e facilita a 

identificação de oportunidades de melhoria mesmo onde elas já estão incorporadas.  

  Um exemplo de fluxograma pode ser visualizado na Figura 9.   
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Figura 9 – Fluxograma das etapas realizadas no processo de alocação de cargas dos portos brasileiros 

 
Fonte: BRASIL (2019). Elaborado por: LabTrans/UFSC (2019) 

 

Na Figura 9, estão esquematizadas as etapas realizadas no processo de alocação de 

cargas dos portos do Brasil, desde os processos iniciais até os resultados esperados. A figura 

em questão foi escolhida por representar satisfatoriamente um fluxograma, apesar do tema não 

estar relacionado com este TCC. 

 

2.2.6.1.6 Histograma 

 

O histograma corresponde a um gráfico de barras verticais, que pode ser utilizado para 

a verificação de ocorrências de determinado elemento, o que contribui para a facilidade de 

visualização destes eventos. Conforme Daniel e Murback (2014), através do uso desta 

ferramenta, é possível “expor e conhecer as características de um processo envolvendo a 

medição dos dados, além de permitir ter uma visão geral da variação desse conjunto de dados”. 
 
Segundo Chamon (2008), a interpretação de um histograma levará em consideração a 
forma de distribuição e a relação entre a distribuição e as especificações. A relação 
entre distribuição e especificações permite dizer se o produto está fora da 
especificação, se ele atende as especificações e, ainda, como a média está centralizada 
em relação aos limites da especificação. Ao realizar esta análise, é possível dizer se o 
processo está dentro do padrão especificado, se há necessidade de melhorias, a sua 
capacidade de atender a especificação e identificar se a causa da não conformidade 
está relacionada à média ou à dispersão (DANIEL; MURBACK, 2014, pg. 24). 
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Como pode ser observado, a forma de visualização e objetivo desta ferramenta se 

assemelham ao Diagrama de Pareto, que também traz a ocorrência dos eventos na forma de 

barras verticais.  

Um exemplo de histograma pode ser visualizado na Figura 10. 
Figura 10 – Exemplo de histograma 

 
Fonte: Carpinetti (2012) 

 

Na Figura 10, os elementos estão agrupados conforme sua ocorrência, como o modelo 

propõe. 

 

2.2.6.2 Ferramentas para a elaboração e implementação de soluções 

 

Identificados os problemas nos processos produtivos das organizações, é chegado o 

momento de propor e implementar estratégias que visem a correção das não-conformidades, o 

que proporcionará o aumento da qualidade. Nesse momento, considerando o levantamento das 

ferramentas realizado por Carpinetti (2012) e por Daniel e Murback (2014), pode-se destacar 

as seguintes ferramentas que podem ser utilizadas nesta etapa do processo:  

 

2.2.6.2.1 Ciclo PDCA 

 

Apesar de abranger também a etapa de levantamento de problemas no processo 

produtivo, o ciclo PDCA é uma importante ferramenta para implementação e controle das 

soluções propostas para a mitigação destes problemas e, por esse motivo, será tratado 

diretamente nesta subseção. 
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Criado por Stewarts e divulgado por Deming, conforme o histórico da qualidade 

elaborado para a presente pesquisa, o ciclo PDCA é composto por quatro quadrantes, onde cada 

um deles está associado a uma determinada etapa do processo de controle de qualidade. A 

Figura 11 ilustra a divisão do ciclo nos quadrantes citados.  
Figura 11 – Ciclo PDCA com as atividades elencadas para cada etapa do processo 

 
Fonte: Campos (1996 apud ALENCAR, 2008) 

 

Como pode ser observado na Figura 11, cada letra da sigla PDCA corresponde a um 

quadrante e, portanto, a uma etapa componente desta ferramenta.  

A letra “P” vem do inglês plan, que significa “planejamento”. Nesta etapa, a partir da 

definição das metas e objetivos da organização, é realizado o levantamento dos dados e dos 

processos a serem analisados, bem como são definidos os métodos e procedimentos necessários 

para atingir os objetivos e metas propostos (DANIEL; MURBACK, 2014).  

No quadrante identificado pela letra “D” – do inglês do (fazer), Daniel e Murback 

(2014) citam a etapa da implementação das ferramentas elencadas no passo anterior e a medição 

dos resultados obtidos após a execução daquelas. Neste momento, é preciso que os agentes da 

implementação dominem os conhecimentos envolvidos no processo, para que as propostas de 

melhoria sejam implantadas com sucesso na organização. 

De acordo com Daniel e Murback (2014), na etapa “C” (check), ocorre a verificação e 

checagem dos novos dados. É feito o comparativo entre as metas e objetivos propostos 

inicialmente com o resultado obtido após a efetivação das ações de melhoria. 

Por fim, ainda para Daniel e Murback (2014), a letra “A” (act) corresponde à etapa 

para agir no sentido de colocar em prática as correções que se façam necessárias para a melhoria 

real do processo. Nota-se que, para o levantamento das soluções destas correções, acaba-se 
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entrando novamente no quadrante “P”, o que evidencia o ciclo PDCA como um processo cíclico 

e que tem como objetivo proporcionar a melhoria contínua. 

Autores como Campos (1992) e Werkema (1995) ressaltam os conceitos e definições 

aqui tratados a partir do artigo de Daniel e Murback (2014). 

 

2.2.6.2.2 5W1H 

 

Outra ferramenta bastante utilizada na administração da produção é o esquema 

chamado de “5W1H”. De forma clara, ágil e objetiva, o modelo procura responder quais 

medidas as organizações devem realizar, no intuito de promover a melhoria da qualidade dos 

produtos e processos (DANIEL; MURBACK, 2014).  

Conforme Daniel e Murback (2014), a sigla 5W1H, proveniente do inglês, corresponde 

aos seguintes questionamentos: 

a) What (o que) – o que será realizado de fato;  

b) Why (por que) – a justificativa para a organização estar agindo da forma 

especificada; 

c) Where (onde) – localização da realização de cada etapa;  

d) When (quando) – quando será realizado; 

e) Who (quem) – quem serão os responsáveis pela atividade; 

f) How (como) – indicativo de como será realizada a atividade.  

 

A ferramenta 5W1H possui variações, como a 5W2H que, além de trazer os “Ws” e o 

“H” expostos acima, levanta informações sobre o custo da operação. Assim, surge o segundo 

H, que corresponde à How much (quanto, em portugûes) (BARBOSA et. al., 2011). 

 

2.2.6.2.3 5S 

 

A ferramenta 5S foi originada no Japão, na Era da Garantia da Qualidade (meados da 

década de 50). Sua utilização é voltada para a promoção da melhoria do ambiente de trabalho, 

no que tange à “organização e racionalização” do mesmo (CARPINETTI, 2012). 

Conforme Carpinetti (2012), os 5S são implementados seguindo a cronologia 

detalhada na Figura 12. 
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Figura 12 – Método 5S 

 
Fonte: CARPINETTI (2012). Elaborado pela autora (2021) 

 

Na primeira etapa, é abordado o Seiri, que se refere ao senso de organização, utilização 

e seleção dos materiais e informações inseridas no ambiente de trabalho. De modo a facilitar a 

execução e controle das atividades, é primordial que se mantenham neste local apenas os 

elementos considerados importantes no cotidiano da organização (CARPINETTI, 2012). 

A partir dos elementos que foram categorizados como importantes, entra-se na 

segunda etapa, identificada pelo conceito Seiton, que se refere à classificação e ordenação 

destes materiais (o local para onde serão alocados também está intrínseco a esta etapa) 

(CARPINETTI, 2012). 

Segundo Carpinetti (2012), no terceiro passo (Seiso), os cuidados voltam-se para a 

limpeza do local de trabalho, onde “o objetivo é criar uma cultura de zelo pelos equipamentos 

e ambientes utilizados”. 

O quarto passo remonta ao senso de integridade (Seiketsu). Nesse passo, a saúde e a 

higiene são peças fundamentais, onde busca-se promover ambos os fatores, aliados aos já 

citados (CARPINETTI, 2012). 

O quinto e último passo, conforme Carpinetti (2012), se refere à aplicação de todas as 

etapas anteriores em conjunto, a fim de que se cumpram os padrões estabelecidos pela 

organização. 

A partir da descrição do método, conclui-se que a ferramenta 5S não atua 

especificamente nas causas de não-conformidade dos produtos, mas serve para facilitar e 

organizar os processos internos das organizações. Para Carpinetti (2012), a utilização desta 

ferramenta contribui para a “redução de desperdícios e a melhoria da produtividade, já que deve 

haver uma redução de tempos improdutivos”, além de propiciar “melhoria da saúde e segurança 

no trabalho”. 

 

Diante dos métodos e técnicas levantadas na seção 2.1.5, entende-se que as 

organizações, dependendo de seu foco produtivo e das análises que desejam realizar, devem 

optar pelas ferramentas que melhor se aplicam em cada caso. 
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A partir da implementação das ferramentas de controle de qualidade desejadas, é 

esperado que a organização realize o levantamento dos resultados obtidos com essa 

implantação, para que possa agir de forma eficaz na promoção do aumento da qualidade de seus 

produtos e processos. Conclui-se, diante do exposto, que as organizações devem dispor de 

dados palpáveis e concretos sobre a alternativa que propuseram. 

Conforme Costa et. al. (2005), “uma das principais deficiências da medição de 

desempenho é que os indicadores utilizados em muitas organizações são raramente integrados 

ou alinhados com o processo de negócio”. Ressalta-se, portanto, a necessidade de escolher 

elementos de medição que estejam de acordo com o ramo de negócio e com as metas e objetivos 

estabelecidos pelas empresas no processo de fomentação da qualidade dos serviços ofertados. 

Além do acompanhamento manual dos processos e produtos quando essa atividade é 

viável, o que pode resultar em histogramas ou diagramas de Pareto, por exemplo, outros 

artifícios podem contribuir para a análise e aferimento da qualidade dentro das empresas, tais 

como o levantamento e quantificação de indicadores.  

No segmento da qualidade, englobando também a produtividade, existem os 

indicadores de qualidade e produtividade propriamente ditos. Conforme Lantelme (1994), o 

indicador de qualidade está relacionado à satisfação do cliente frente ao produto e/ou serviço, 

enquanto o indicador de produtividade se refere à “eficiência do processo na obtenção dos 

resultados esperados”. 

Nesse processo, segundo Costa et. al. (2005), a avaliação deve identificar as relações 

existentes entre a causa e o efeito. Dessa forma, entende-se que uma avaliação correta retorna 

e promove a identificação de oportunidades de melhoria e necessidades de reestruturação e 

revisão dos procedimentos das organizações.  

  

2.3 PEÇAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO 

 

No que tange à indústria da construção civil propriamente dita, o presente TCC visa 

abordar as estruturas de concreto pré-fabricadas. Conforme El Debs (2000), o uso desse tipo de 

peça, que passou a ser impulsionado principalmente após a Segunda Guerra Mundial, pode se 

dar em diversas configurações estruturais, que abrangem desde edificações residenciais 

unifamiliares, até pontes e estádios, passando por hospitais, usinas e até reservatórios de água.  
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Nesta subseção, estão abordadas as definições, componentes e processos produtivos 

destes elementos, bem como as vantagens do uso e os controles de qualidade associados, 

levando em consideração as Normas Técnicas da ABNT NBR 9062:2017 – Projeto e execução 

de estruturas de concreto pré-moldado e NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto, e 

o livro “Concreto pré-moldado: fundamentos e aplicações”, do professor Mounir Khalil El Debs 

(2000), professor referência nesta área de conhecimento. 

2.3.1  Definição 

 

As estruturas de concreto utilizadas em uma obra podem ser produzidas fora ou 

diretamente no local de sua instalação. Quanto às estruturas fabricadas fora do canteiro, elas 

são classificadas como elementos pré-moldados ou pré-fabricados. Reforçando essa 

classificação, para El Debs (2000), os pré-moldados de concreto são definidos como “elementos 

de concreto moldados fora de sua posição definitiva de utilização na construção”. T. Koncz, no 

livro de Fernández Ordóñez, citados por El Debs (2000) definem pré-fabricação como “um 

método industrial de construção”, onde as peças são produzidas em larga escala e “montados 

na obra, mediante equipamentos e dispositivos de elevação”.  

Conforme a NBR 9062:2017 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-

moldado (ABNT, 2017), os pré-fabricados são elementos pré-moldados cuja execução se dá 

em fábrica especializada na produção deste tipo de produto – portanto, sendo confeccionados 

fora do canteiro da obra onde serão instalados –, cujos controles de produção e qualidade são 

mais rigorosos quando em comparação aos elementos pré-moldados.  

Ainda conforme a NBR 9062:2017, as estruturas podem ser consideradas pré-

fabricadas quando atenderem a determinados requisitos. Estes requisitos são compostos por 

características tais quais: 

a) Fabricação por mão de obra treinada e especializada;  

b) As indústrias produtoras dispõem de instalações próprias para controle de 

qualidade, laboratório e inspeção, “a fim de assegurar que o produto colocado 

no mercado atende aos requisitos desta Norma e estão em conformidade com 

os valores declarados ou especificados”;  

c) A conformidade das peças é confirmada pelo “atendimento às Normas 

Brasileiras de projeto ou por ensaios de avaliação da capacidade experimental 

(…) e pelo controle de produção de fábrica, incluindo a inspeção dos 
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produtos”. Essa inspeção pode apresentar frequência variável, que deve ser 

definida de modo a garantir a conformidade dos produtos; 

d) A produção é realizada com utilização de maquinário e equipamento específico 

que “racionalizam e qualificam o processo”; 

e) A cura é realizada em ambiente com temperatura controlada. 

A partir do exposto, pode-se considerar que a diferença entre os pré-moldados e pré-

fabricados está relacionada ao controle de qualidade que os segundos apresentam com relação 

aos primeiros. No entanto, apesar disso e de modo geral, as peças são compostas pelos mesmos 

materiais e passam pelo mesmo “esqueleto” de processo produtivo, e ambas podem apresentar 

diversas aplicações e assumir variadas formas estruturais.  

As peças pré-fabricadas tratadas neste TCC são constituídas de concreto armado. 

Conforme a NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento (ABNT, 

2014), os elementos de concreto armado são “aqueles cujo comportamento estrutural depende 

da aderência entre concreto e armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das 

armaduras antes da materialização dessa aderência”. 

 

2.3.2  Tipos de peças pré-fabricadas de concreto 

 

Conforme o texto introdutório desta subseção, os pré-fabricados podem ser utilizados 

em diversos tipos de obras. Em geral, estas construções são compostas por pilares, vigas, chapas 

e placas pré-fabricadas de concreto, os quais podem se traduzir em elementos estruturais ou 

constituir sistemas de fechamento/vedação. Cabe destacar que o dimensionamento das peças 

deve ser realizado conforme as normativas vigentes específicas para tal. 

 

2.3.2.1  Pilares 

 

De acordo com a NBR 6118:2014 (ABNT, 2014), os pilares são “elementos lineares 

de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são 

preponderantes”. Conforme El Debs (2000), o mais comum é que os pilares apresentem seção 

transversal constante. 

A Figura 13 ilustra os tipos de seção transversal mais usuais de pilares. 
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Figura 13 – Seções transversais de pilares 

 
Fonte: EL DEBS (2020) 

 

Conforme pode ser observado na Figura 13, existem diversas configurações de seção 

transversal para pilares. Cabe ao projetista responsável definir qual o tipo mais adequado à obra 

que está realizando, levando em consideração os fatores ambientes, os esforços atuantes, o 

material, a disponibilidade de formas, custo, entre outros. 

 

2.3.2.2  Vigas  

 

Na NBR 6118:2014 (ABNT, 2014), as vigas são definidas como elementos lineares 

onde o esforço de flexão é dominante frente às demais solicitações.  

Os tipos de vigas mais utilizadas podem ser visualizados na Figura 14. 
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Figura 14 – Tipos de vigas pré-moldadas 

 
Fonte: EL DEBS (2000) 

 

Da Figura 14, conforme El Debs (2000), depreende-se que os tipos mais comuns de 

vigas são as de seção retangular, as de seção I, as de seção T invertido e as de seção L. Da 

mesma forma que os pilares e os elementos discutidos nas subseções 2.3.2.3 e 2.3.2.4, o 

dimensionamento e escolha dos tipos de vigas devem ser definidos pelo projetista, de modo a 

atender às normas e às necessidades dos clientes.  

 

2.3.2.3  Placas 

 

Conforme a NBR 6118:2014 (ABNT, 2014), as placas são elementos de superfície 

plana, cujos esforços agem predominantemente normalmente (90°) a seu plano, sendo 

usualmente conhecidas como lajes. 

A Figura 15 ilustra diversos tipos de lajes. 
Figura 15 – Tipos de lajes 

 
Fonte: Adaptado de EL DEBS (2000) 

 

A partir da Figura 15, conclui-se que as lajes podem ser constituídas pela associação 

de diversos elementos de placas, que devem estar em conformidade com o projeto. 
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2.3.2.4 Chapas 

 

As chapas estão definidas na NBR 6118:2014 também como elementos de superfície 

plana tais quais as placas, porém, neste tipo de elemento, as ações principais estão contidas no 

plano da estrutura. Dependendo das dimensões, as chapas podem ser conhecidas como vigas-

parede (ABNT, 2014). Conforme El Debs (2000), “os elementos dos sistemas de paredes podem 

fazer parte dos sistemas estruturais de parede portante, de sistema de contraventamento como 

núcleos e paredes ou como elementos de fechamento”. 

Dois exemplos de paredes pré-moldadas podem ser visualizados na Figura 16. 
 

Figura 16 – Exemplos de paredes pré-moldadas 

 
Fonte: EL DEBS (2000) 

 

Observa-se, na Figura 16, a utilização de paineis do tipo duplo T, utilizados como 

fechamento. 

 

2.3.3  Materiais empregados 

 

Para El Debs (2000), os materiais utilizados na Construção Civil devem apresentar, 

entre outras, as características de durabilidade, resistência ao fogo, elevada resistência mecânica 

e estabilidade volumétrica. De modo a facilitar a industrialização do setor, o autor considera 

úteis as seguintes características: “facilidade de ser executado por meios mecânicos”, 
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“possibilitar ligações de forma fácil e simples” e “desempenhar simultaneamente as funções de 

estrutura e de fechamento”. 

Para a produção dos elementos pré-fabricados de concreto armado, são empregados 

materiais que devem atender às suas normas específicas, para garantir, em conjunto, a qualidade 

da peça final. O Quadro 1, cujos pressupostos foram retirados da ABNT NBR 9062:2017, traz 

os principais materiais empregados neste uso, as NBRs relacionadas a cada um deles e quais 

ensaios e verificações são necessários para que o material seja qualificado para o uso. 
Quadro 1 – Materiais empregados em pré-moldados e pré-fabricados de concreto armado 

Material Especificação Normativa Ensaios e verificações 

Aço ABNT NBR 7480; 

ABNT NBR 7481; 

ABNT NBR 7482; 

ABNT NBR 7483. 

Ensaio de tração; 

Ensaio de dobramento;  

Verificação do desbitolamento. 

Agregado 

miúdo 

ABNT NBR 7211. Análise granulométrica; 

Determinação do teor de matéria orgânica; 

Verificação da presença de materiais 

deletérios; 

Presença de torrões de argila e materiais 

friáveis, bem como do teor de materias 

pulverulentos. 

Agregado 

graúdo 

ABNT NBR 7211. Verificação da sanidade da rocha; 

Análise granulométrica; 

Determinação do teor de material 

pulverulento;  

Verificação da forma dos fragmentos; 

Verificação da presença de torrões de argila;  

Verificação da presença de materiais 

deletérios. 

Cimento ABNT NBR 5732; 

ABNT NBR 5733; 

ABNT NBR 5735; 

ABNT NBR 5736; 

Verificação do tempo de início e fim de 

pega; 

Determinação da resistência à compressão. 
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ABNT NBR 5737; 

ABNT NBR 11578; 

ABNT NBR 12989; 

ABNT NBR 13116. 

 

Análise da 

água de 

massamento 

Não especificado pela 

ABNT NBR 9062:2017. 

Não especificado pela ABNT NBR 

9062:2017. 

Elastômeros Não especificado pela 

ABNT NBR 9062:2017. 

Não especificado pela ABNT NBR 

9062:2017. 
Fonte: ABNT (2017)  

 

Do Quadro 1, depreende-se que cada material constituinte do concreto armado 

apresenta sua especificação e controle de qualidade. 

 

2.3.4  Vantagens do uso de pré-moldados/pré-fabricados 

 

Conforme El Debs (2000), o uso de peças pré-moldadas proporciona a racionalização 

das estruturas de concreto armado. Além de poder atuar na redução dos custos relacionados aos 

materiais componentes e também na redução do tempo de construção, uma das grandes 

vantagens do uso dessas peças é “relativa às fôrmas e ao cimbramento, normalmente de maior 

peso no custo do concreto armado”, visto que as peças já estão curadas e prontas para uso 

quando chegam ao local de instalação. 

Outra vantagem da utilização de pré-moldados é a flexibilidade do uso. As peças de 

concreto pré-moldado podem ser empregadas tanto em residências uni e multifamiliares, bem 

como em hospitais, aeroportos, terminais rodo-ferroviários, construções pesadas, infraestrutura 

urbana – pontes, túneis, galerias, reservatórios de água –, obras portuárias, usinas de geração 

de energia elétrica e estádios (EL DEBS, 2000). 

A produção desse tipo de peça se torna ainda mais vantajosa em larga escala, quando 

desempenhada em indústria especializada. Nesse caso, são apontados como benefícios por El 

Debs (2000) a “grande reutilização das fôrmas, emprego da protensão com armadura pré-
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tracionada, emprego de seções com melhor aproveitamento dos materiais, maior produtividade 

da mão-de-obra e maior controle de qualidade”. 

O emprego de pré-moldados também contribui para “maior oferta de equipamentos, 

valorização da mão-de-obra e exigências mais rigorosas em relação à qualidade dos produtos” 

(EL DEBS, 2000). 

As vantagens acimas são mencionadas para pré-moldados, conforme os autores 

citados. No entanto, como exposto no capítulo introdutório deste TCC e nesta subseção, os pré-

fabricados são pré-moldados produzidos com maior controle de qualidade. Portanto, os 

benefícios associados ao uso de pré-moldados também se aplicam aos pré-fabricados. 

 

2.3.5  Planejamento e produção das peças 

 

Além dos desenhos técnicos do projeto, a NBR 9062:2017 (ABNT, 2017) dispõe que, 

“na execução de elementos pré-fabricados, (…) os encarregados da produção e do controle de 

qualidade devem estar de posse de manuais técnicos”, os quais devem apresentar, “pelo menos”, 

as seguintes especificações e procedimentos:  
Fôrma: montagem, desmontagem, limpeza e cuidados; 
Armadura: diâmetro dos pinas para dobramento das barras, manuseio, transporte, 
armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados;  
Concreto: dosagem, amassamento, consistência, decarga da betoneira, transporte, 
lançamento e adensamento;  
Protensão: forças iniciais e finais, medidas das forças e alongamentos, manuseio, 
transporte, armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados com os fios, barros 
ou cabos de protensão; 
Liberação da armadura pré-tracionada: método de liberação da armadura de seus 
apoios independentes e de seccionamento da armadura exposta entre elementos 
dispostos em linha, no caso de pistas de protensão na produção de elementos de 
concreto pré-fabricados protendidos por pré-tração, cuidados e segurança contra 
acidentes;  
Manuseio e armazenamento dos elementos: utilização de cabos, balancins ou outros 
meios para suspensão dos elementos, pontos de apoio, métodos de empilhamento, 
cuidados e segurança contra acidentes; 
Tolerâncias dimensionais e em relação a defeitos aparentes das fôrmas e da armadura, 
tolerâncias quanto à variação da consistência e defeitos aparentes do concreto fresco, 
tolerâncias quanto à discrepância entre a medida do alongamento e da força aplicada 
à armadura protendida, tolerância em relação às resistências efetivas do concreto, 
tolerâncias de abertura de fissuras, tolerâncias dimensionais e em relação a defeitos 
aparentes dos elementos pré-fabricados acabados (ABNT, 2017, pg. 76).  

 

Conforme El Debs (2000), “os sistemas estruturais devem ser concebidos tendo em 

vista os aspectos construtivos e os aspectos estruturais”. Para o caso das peças de concreto pré-

moldado (e, entende-se que, para peças pré-fabricadas de concreto, também), os aspectos 
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construtivos podem se sobressair. A razão disto é o projetista e/ou a fábrica produtora visar uma 

produção que resulte em elementos que sejam fáceis de trabalhar (manusear) e de transportar, 

bem como apresentem facilidade de montagem.  

Nesta seção, não são abordadas as questões técnicas de dimensionamento das 

estruturas de concreto pré-fabricado. No entanto, é válido ressaltar que, diferente dos elementos 

de concreto armado moldados in loco, o dimensionamento das peças pré-moldadas ou pré-

fabricadas leva em consideração também os esforços de situações transitórias como a 

desmoldagem, armazenamento, transporte e montagem e a verificação das ligações entre os 

elementos pré-fabricados. Por outro lado, de maneira equivalente aos sistemas montados no 

local de instalação, “devem ser levadas em conta as tolerâncias e folgas” (EL DEBS, 2000). 

Para El Debs (2000), “a produção das estruturas de concreto pré-moldado engloba 

todas as atividades compreendidas entre a execução dos elementos pré-moldados e a realização 

das ligações definitivas” e depende “do tipo de concreto pré-moldado empregado”. No caso dos 

pré-moldados em fábrica, a produção engloba as etapas de “execução do elemento, transporte 

da fábrica à obra, montagem e realização das ligações”. 

Tendo em vista o escopo definido no presente trabalho, o mapeamento dos processos 

de produção neste TCC fica restrito aos aspectos qualitativos referentes à etapa de execução e 

às atividades anteriores e posteriores àquela fase, que El Debs (2000) considera as “linhas 

gerais”do processo produtivo dos pré-moldados de fábrica (e, por conseguinte, dos pré-

fabricados). A Figura 17 ilustra os processos englobados nas etapas supracitadas, conforme a 

classificação do autor. 
  



60 

 

 
Figura 17 – Atividades preliminares, posteriores e de execução de pré-moldados 

 
Fonte: Adaptado de EL DEBS (2000). Elaborado pela autora (2021) 

 

As atividades preliminares correspondem às etapas que precedem a execução 

propriamente dita dos elementos de concreto pré-moldado de fábrica. Nesta etapa, entra “o 

armazenamento das matérias-primas, a dosagem e mistura do concreto, o preparo da armadura 

(corte e dobramento) e a montagem da armadura, quando for o caso” (EL DEBS, 2000).  

No que tange ao concreto, este pode ser feito em usina específica para produção do 

material e, portanto, chegar à fábrica de pré-moldados/pré-fabricados pronto ou semi-pronto 

para uso. Segundo El Debs (2000), para uso nesse tipo de produto, o concreto deve apresentar 

elevada resistência e, usualmente, apresentar “menores relações água/cimento”. 

Quanto à armadura, nos casos de elementos de pequeno porte, ela pode ser realizada 

em estações de trabalho adequadas a essa finalidade, com auxílio de gabaritos, e posteriormente 

colocada nas formas. Para as armaduras de maior porte, a montagem da armadura pode ser 

realizada diretamente na própria forma ou nas proximidades da mesma. É válido destacar que 

existem equipamentos específicos para corte e dobra de fios, o que pode automatizar e 

racionalizar ainda mais a produção (EL DEBS, 2000). 

A NBR 9062:2017 (ABNT, 2017) destaca ainda o cuidado no manuseio e transporte 

das armaduras, para que se mantenham íntegros os espaçamentos e as posições definidos 
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previamente. Além disso, ressalta que armazenamento também deve ser realizado de modo a 

“evitar a formação de pilhas que prejudiquem a conformação das armaduras pré-montadas”. 

Outra atividade que compõe as etapas preliminares à execução, segundo El Debs 

(2000), é o transporte dos materiais até o local de trabalho. Essa etapa se refere ao transporte 

do concreto e da armadura até à forma onde serão depositados. 

Para El Debs (2000), a execução propriamente dita do concreto pré-moldado se inicia 

na preparação da forma. Nessa fase, é realizada a limpeza da forma (que, conforme a NBR 

9062:2017 (ABNT, 2017), deve ser realizada antes de cada uso) e posterior aplicação do 

desmoldante, utilizado para promover facilidade na retirada da peça de concreto da forma que 

a comporta assim que estiver pronta para tal.  

Conforme consta na NBR 9062:2017 (ABNT, 2017), as formas podem ser constituídas 

por materiais tais como aço, alumínio, concreto ou madeira e “devem adaptar-se às (…) 

dimensões das peças pré-moldadas”. Além disso, “o projeto e a execução das fôrmas devem 

atender a todas as condições para fácil desmoldagem, sem danificar os elementos concretados”. 

Após o desmoldante, está liberada a colocação da armadura dentro da forma, 

juntamente com as peças complementares, tais como os insertos metálicos. Conforme a NBR 

9062:2017 (ABNT, 2017), a armadura deve se manter na posição pré-definida em projeto 

durante a disposição do concreto. Para isso, podem ser utilizados tarugos de aço e/ou espaçados 

de argamassa, concreto ou de material plástico. 

Estando a armadura já posicionada conforme a necessidade, é feito o lançamento e 

adensamento do concreto. O adensamento, que pode ser realizado através de vibração, 

centrifugação, prensagem ou vácuo, é uma atividade de grande relevância na produção das 

estruturas de concreto pré-moldado ou pré-fabricado, tendo em vista o tipo de concreto com 

que se trabalha, e que pode afetar diretamente a qualidade do produto final e a produtividade 

do processo (EL DEBS, 2000). A NBR 9062:2017 (ABNT, 2017) reforça o cuidado nessa etapa, 

para que o concreto cubra todas as peças da forma e que não haja formação de ninhos ou 

segregação de materiais. 

Assim que as etapas de lançamento e adensamento são finalizadas, inicia-se o processo 

de cura do concreto, que corresponde “ao período em que o elemento moldado fica na forma 

até atingir a resistência adequada” (EL DEBS, 2000). Enquanto essa resistência não for 

atingida, “o concreto deve ser protegido contra agentes prejudiciais como mudanças bruscas de 

temperatura, secagem, chuva forte, (…), bem como choque e vibrações (…) que possam 
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produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura” (ABNT, 

2017).  

Conforme cita El Debs (2000), na produção de pré-moldados e pré-fabricados se busca 

agilidade no processo de cura, no intuito de liberar a forma o mais rápido possível e iniciar a 

produção de outra peça. Para atingir esse objetivo, existem determinadas alternativas, dentre as 

quais pode-se citar a utilização de aditivos, o uso de cimento com alta resistência inicial (ARI) 

e aumento da temperatura. No caso desta última opção, a preocupação é em não promover a 

perda excessiva de água do concreto, pois pode acarretar na fissuração da peça, o que acaba 

reduzindo sua resistência.  

Atingida a resistência adequada, é realizada a desmoldagem da peça, i. e., a retirada 

do elemento da forma. A título de curiosidade para este TCC, há indícios práticos de que a 

resistência do concreto no momento da desmoldagem deve ser metade da resistência de projeto. 

Caso a peça seja retirada ainda com pouca resistência, pode haver problemas tais quais 

“deformações excessivas”, “perda de resistência proveniente de fissuração prematura” e 

“quebras de cantos e bordas” (EL DEBS 2000).  

Os tipos mais comuns de desmoldagem são através do içamento da peça – com 

possibilidade de retirar (ou não) as partes laterais da forma –, por tombamento da forma ou por 

separação separação dos elementos (quando utilizadas formas do tipo “bateria”, empregadas na 

produção de paineis de concreto). Segundo El Debs (2000), há também a possibilidade de 

desmoldagem a partir do emprego de macacos hidráulicos ou a ar comprimido.  

Finalizada a desmoldagem, iniciam-se as atividades posteriores, que compreendem o 

transporte interno, os acabamentos finais e o armazenamento. Quanto ao transporte interno, ele 

se refere à transferência das peças das áreas de moldagem e desmoldagem até as áreas 

específicas para armazenamento ou acabamento (dependendo da necessidade), realizado com o 

auxílio de equipamentos e/ou dispositivos com esta finalidade, ou ainda manualmente – caso 

seja viável esta operação (EL DEBS, 2000). O translado das peças é facilitado pela presença de 

elementos contidos nas peças, tais como os laços ou chapas chumbados e orifícios. 

Externamente, o transporte é promovido com equipamentos como balancins e braços 

mecânicos.  

No que tange aos acabamentos finais, El Debs (2000) os define como a etapa em que 

são realizados “eventuais remendos e maquiagem” dos elementos, com o intuito de incobrir as 

falhas resultantes do processo produtivo.  
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Por fim, tem-se o armazenamento das peças. Essa etapa corresponde à disposição das 

estruturas em locais específicos para tal, onde os elementos terão sua resistência aumentada e 

aguardarão o transporte até a obra em que estão alocados (EL DEBS, 2000). O correto 

armazenamento se faz necessário para que não haja problemas tais como “deformações 

excessivas devido à pouca idade do concreto” e “estufamentos devido à variação de temperatura 

e às retrações diferenciadas nas faces de paineis”. Conforme a NBR 9062:2017 (ABNT, 2017), 

“a descarga dos elementos pré-moldados deve ser feita com os mesmos cuidados do manuseio”. 

A referida Norma ainda explicita que “o armazenamento deve ser efetuado sobre dispositivos 

de apoio, assentes sobre terreno plano e firme”. 

 

2.3.6  Controles de qualidade da produção 

 

A NBR 9062:2017 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado – traz 

requisitos que devem ser observados quando da fabricação de pré-moldados e pré-fabricados. 

Conforme a referida norma (ABNT, 2014), “os elementos devem ser identificados 

individualmente e, quando conveniente, por lotes de produção”. Além disso, são pontos 

explicitados por esta Norma:  
12.1.5 Na inspeção e no controle de qualidade dos elementos, devem ser utilizadas as 
especificações e os métodos de ensaios das Normas Brasileiras. Na eventual falta 
dessas normas, permite-se que seja aprovada a metodologia a ser adotada, em comum 
acordo entre o proprietário e o fabricante ou a fiscalização e o construtor.  
12.1.6 Para a definição dos parâmetros de inspeção e recepção quanto à aparência, 
cantos, cor, rebarbas textura, baixos-relevos e assemelhados, o fabricante ou o 
construtor deve apresentar amostras, representativas da qualidade especificada, que 
devem ser aprovadas pelo proprietário pela fiscalização e constituir o termo de 
comparação para o controle da qualidade do produto acabado. 
(…) 
12.1.9 A eventual utilização na obra de elementos fora das tolerâncias estabelecidas, 
desde que não compometa o desempenho estrutural, arquitetônico ou a durabilidade 
da obra como um todo, deve ser devidamente aprovada antes da montagem e 
documentada pelas partes envolvidas no processo (ABNT NBR 9062:2017). 

 

Da NBR 9062:2017 (ABNT, 2017), depreende-se que, no caso específico das peças 

pré-fabricadas, “a inspeção das etapas de produção compreende pelo menos a confecção da 

armadura, as formas, o amassamento e lançamento do concreto, o armazenamento, o transporte 

e a montagem”. Esta inspeção deve ser documentada por escrito, contendo dados de 

identificação da peça analisada, bem como “a data de fabricação, o tipo de aço e de concreto 

utilizados” e apresentando a assinatura e liberação dos inspetores responsáveis.  
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Consta, ainda na NBR 9062:2017 (ABNT, 2017), o controle de qualidade e inspeção 

dos elementos e das etapas envolvidas na produção das peças pré-moldadas e pré-fabricadas. O 

Quadro 2 contém as verificações a serem realizadas nos elementos constituintes e nas etapas de 

fabricação deste tipo de produto.  
Quadro 2 – Elementos e etapas de fabrição dos pré-moldados e pré-fabricados e suas verificações 
Elemento Verificações a serem realizadas 

Armadura passiva Da limpeza e oxidação; 

Das dimensões de corte e dobramento e atendimento às tolerâncias 

especificadas; 

Dos tipos, quantidades, dimensões e locações das barras conforme 

desenhos de projeto; 

Das deformações e torções no armazenamento das armações 

prontas e na posição final nas fôrmas; 

Dos tipos, quantidades, dimensões e locações de insertos metálicos 

especificados no projeto e daqueles eventualmente destinados à 

identificação dos elementos. 

Armadura ativa Da limpeza e oxidação; 

Dos tipos, quantidades, dimensões e locações de fios e cordoalhas 

e respectivas tolerâncias; 

Das dimensões, locações, tolerâncias e estanqueidade dos 

isolamentos de fios e cordoalhas especificados no projeto; 

Dos dispositivos de ancoragem e tração dos fios e cordoalhas; 

Das dimensões e posição dos calços e outros dispositivos de 

manutenção da pré-tração dos fios ou cordoalhas; 

Da força de tração aplicada e da deformação dos fios e cordoalhas 

de acordo com as especificações de projeto e respectivas 

tolerâncias; 

Das condições de alívio da fixação das ancoragens, conforme o 

item 9.2.5.3 da referida Norma. 

Sistema de fôrmas Da dimensão e conformidade com as tolerâncias especificadas, 

conforme item 5.2.2 da referida Norma; 
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Da posição de furos, insertos, alças de içamento, recortes, 

saliências e assemelhados e das respectivas dimensões e 

tolerâncias especificadas; 

Do travamento e da estanqueidade; 

De deslocamentos ou deformações, quando do lançamento e 

adensamento do concreto. 

Concreto Do teor de umidade dos agregados; 

Da massa específica; 

Das condições de armazenamento dos materiais componentes do 

concreto; 

Da sequência e tempo da mistura; 

Da trabalhabilidade; 

Da resitência do concreto e do módulo de elasticidade para 

liberação e transferência da protensão ou para içamento e 

manuseio do elemento. 

Concretagem e cura Da trabalhabilidade do concreto; 

De altura, quantidade e tempo de lançamento; 

Da energia, alcance e tempo de adensamento; 

Da cura, conforme disposto no item 9.6 da referida Norma. 

Produto acabado Do atendimento de todas as condições especificadas para içamento 

e manuseio dos elementos, incluída a sua identificação correta, 

conforme disposto no item 10.1 da referida Norma; 

Das condições de armazenamento, conforme disposto no item 10.2 

da referida Norma; 

Das dimensões dos elementos, dos insertos e de recortes ou 

saliências e respectivas tolerâncias; 

Da existência de falhas ou defeitos de lançamento ou adensamento 

do concreto;  

Da eventual presença de fissuras; 

Da aparência do elemento quanto a rebarbas, cantos quebrados, 

lascas ou defeitos semelhantes, conforme o item 12.1.7 da referida 

Norma; 
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Da aparência do elemento quanto à homogeneidade de cor e 

textura da superfície do concreto, conforme o item 12.1.7 da 

referida Norma;  

Do elemento quanto às tolerâncias em relação a distorções, não-

linearidades, flechas e contraflechas.  
Fonte: ABNT (2017)  

 

No que tange às estruturas de concreto, conforme a NBR 6118:2014 (ABNT, 2014), 

alguns requisitos compõem a análise da qualidade da estrutura e a avaliação da conformidade 

do projeto. A referida Norma cita que: 
As estruturas de concreto devem atender aos requisitos mínimos de qualidade (…), 
durante sua construção e serviço, e aos requisitos adicionais estabelecidos em 
conjunto entre o autor do projeto estrutural e o contratante (ABNT, 2014).  

 

Os requisitos de qualidade da estrutura correspondem à “capacidade resistente”, ao 

“desempenho em serviço” e à “durabilidade”. A capacidade resistente se refere à segurança no 

que tange à ruptura da estrutura; o desempenho em serviço está associado à “capacidade da 

estrutura manter-se em condições plenas de utilização durante sua vida útil” sem que apresente 

danos que comprometam seu uso; e a durabilidade se refere à resistência da peça frente aos 

fatores externos ambientais – a estrutura deve conservar “sua segurança, estabilidade e aptidão 

em serviço durante o prazo correspondente à sua vida útil”. 

Por sua vez, os requisitos de qualidade do projeto são a “qualidade da solução 

adotada”, as “condições impostas ao projeto” e a “documentação da solução adotada”. No que 

tange à qualidade da solução, os projetos devem atender às normativas técnicas vigentes de 

resistência, desempenho e durabilidade, levando em consideração diversas disciplinas, tais 

como as “condições arquitetônicas, funcionais, construtivas (...), estruturais e de integração com 

os demais projetos”. As condições impostas ao projeto tratam dos estabelecimentos alinhados 

“entre o autor do projeto estrutural e o contratante”, como exigências particulares e 

suplementares do projeto. Por fim, a documentação se refere aos documentos propriamente 

ditos do projeto, os quais podem conter “desenhos, especificações e critérios”, devendo também 

abordar “informações claras, corretas, consistentes entre si e com as exigências estabelecidas”. 

A NBR 6118:2014 (ABNT, 2014) estabelece ainda que, para promover a qualidade do 

projeto, é preciso agir preventivamente desde o início da execução da estrutura de uma obra, 

através da “discussão e aprovação das decisões tomadas”, as quais devem ser repassadas à 
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equipe multidisciplinar para alinhamento entre todas as partes envolvidas, bem como pelo 

cumprimento da programação do projeto, que deve, por sua vez, respeitar as redes de 

precedência das atividades. Além dos controles durante a fase de projeto e execução da 

estrutura, é necessário, por parte do usuário, que o mesmo utilize a estrutura em questão de 

acordo com o uso para que foi projetada, e promova a realização das inspeções e manutenções 

preventivas necessárias, para que se garanta a durabilidade da estrutura. 

Para El Debs (2000), existe ainda a preocupação com a aparência da peça de concreto, 

que pode apresentar maior ou menor relevância. Conforme o autor, “em menor grau seria 

basicamente por meio de dosagem adequada para evitar falhas superficiais e eventual 

maquiagem posterior”. Por outro lado, em maior grau, seria através do “emprego, combinado 

ou não, dos recursos citados, como, por exemplo, acabamentos com agregado exposto, 

polimento, tijolo cerâmico, pedra, bem como o emprego de relevos”. 
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3  METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, são referenciados os diversos tipos de pesquisa, bem como a alocação 

deste trabalho dentro daqueles. São abordados os procedimentos que levam ao resultado final 

do relatório e retomado o escopo que delimita a pesquisa da autora. 

Levando em consideração os objetivos propostos e a intenção da autora quanto ao 

TCC, destaca-se que o presente trabalho foi elaborado a partir da combinação entre a 

bibliografia existente acerca dos temas abordados, e levantamento de dados e entrevista em 

empresa de fabricação de pré-fabricados de concreto. 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Conforme Gil (2002), a pesquisa é "o procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos". Nesse sentido, 

entende-se que, para responder à pergunta que motivou o presente trabalho de conclusão de 

curso, deve-se seguir um determinado processo para chegar ao resultado esperado, o que se 

traduz na pesquisa em si. 

As pesquisas podem se apresentar de diversos tipos, abordando diferentes critérios que 

as classificarão conforme a categoria discutida. Bortoloti (2015) classifica as pesquisas como 

esquematizado no Quadro 3.  
Quadro 3 – Tipos de pesquisa (segundo BORTOLOTI) 

Tipos de pesquisa 

Segundo os 

objetivos: 

Exploratória; 

Descritiva; 

Experimental; 

Explicativa. 

Segundo os 

procedimentos 

de coleta: 

Experimento; 

Levantamento; 

Estudo de caso; 

Bibliográfica; 

Documental; 

Participativa. 
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Segundo as 

fontes de 

informação: 

Campo; 

Laboratório; 

Bibliográfica; 

Documental. 

Segundo a 

natureza dos 

dados: 

Quantitativa; 

Qualitativa. 

Fonte: Bortoloti (2015) 
 

Levando em consideração os tipos de pesquisa levantados por Oliveira e Giraldi [202-

?], tem-se as seguintes classificações: 
Quadro 4 – Tipos de pesquisa (segundo OLIVEIRA e GIRALDI) 

Tipos de pesquisa 

Quanto à 

utilização dos 

resultados: 

Pesquisa pura; 

Pesquisa aplicada. 

Quanto à 

natureza do 

método: 

Qualitativa; 

Quantitativa. 

Quanto aos 

fins: 

Exploratória; 

Descritiva; 

Explicativa; 

Intervencionista. 

Quanto aos 

meios: 

Pesquisa de campo; 

De laboratório; 

Documental; 

Bibliográfica; 

Experimental; 

Ex post facto; 

Participante;  

Pesquisa-ação; 

Levantamento (survey); 
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Estudo de caso. 
Fonte: Oliveira e Giraldi, [202-?] 

 

Tendo em mente os objetivos geral e específicos deste trabalho, e segundo os critérios 

estabelecidos no Quadro 3 e no Quadro 4, optou-se por realizar uma pesquisa do tipo descritiva, 

com informações coletadas a partir da bibliografia existente e de levantamento de dados, por 

meio da revisão bibliográfica propriamente dita e de entrevista e coleta de dados e imagens, 

visando informações de natureza predominantemente qualitativa. 

Em relação ao caráter descritivo da pesquisa, citando autores tais como Cervo & 

Bervian e Diehl & Tatin, Bortoloti (2015) se refere a este modelo como o tipo de pesquisa que 

exibe as características do tema ou objeto analisado, onde são apontados dados sem 

manipulação – i. e., que refletem a realidade. A pesquisa descritiva, portanto, se preocupa, como 

remete o próprio nome, em descrever o objeto de estudo. 

Bortoloti (2015) define pesquisa bibliográfica como aquela de onde as informações 

provém de materiais de diversos autores, “consistindo em livros, teses (…) e artigos 

científicos”, entre outros, que retrata a principal parte deste trabalho. A bibliografia vigente, 

portanto, é utilizada para elucidar conceitos e servir como base teórica para o modelo de 

governança proposto. 

Em conjunto à pesquisa bibliográfica, é realizado um levantamento de dados, o qual é 

utilizado para complementar a resposta do questionamento inicial e, portanto, servirá como 

ponto de partida de referencial prático para a elaboração do modelo de governança proposto. 

Com relação às fontes de onde se coletam as informações transcritas sobre o 

levantamento de dados, tem-se a ida à campo, onde são realizadas entrevista e coleta de dados 

e imagens, que, portanto, contribuem para a confecção desta seção.   

Seguindo a classificação de Bortoloti (2015), a pesquisa se dá com dados de natureza 

qualitativa, onde a apresentação e estudo do tema ocorre primordialmente de forma descritiva. 

Oliveira e Giraldi [202-?] ainda definem a pesquisa qualitativa como sendo aquela não utiliza 

a abordagem estatística e que responde às motivações “o que”, “por que” e “como”, trazendo 

uma avaliação mais detalhada e aprofundada do caso, onde a análise dos dados se dá a partir da 

interpretação. 

Quanto à utilização dos resultados proposta por Oliveira e Giraldi [202-?], a pesquisa 

pode ser pura, visando a resolução de problemas em natureza teórica, ou aplicada, quando 

possui “ênfase prática na solução de problemas”. Visto que o objetivo desta pesquisa é 
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promover um modelo de governança de qualidade para empresas de pré-fabricados de concreto, 

que funcione na prática, promovendo a melhoria das peças em questão, a pesquisa pode ser 

classificada como aplicada.  

Para fechamento desta subseção, conclui-se que a pesquisa apresenta as seguintes 

características: 

a) Quanto aos fins e objetivos: descritiva;  

b) Quanto aos meios e procedimentos de coleta: bibliográfica aliada com 

levantamento de dados; 

c) Quanto às fontes de informação e obtenção de dados: bibliográfica e pesquisa 

em campo; 

d) Quanto à natureza dos dados e métodos: qualitativa; 

e) Quanto à utilização dos resultados: aplicada. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, estão descritos os procedimentos metodológicos realizados pela autora 

para a elaboração deste TCC. Visto que, conforme a seção 3.1, a pesquisa está classificada 

como uma coleta de dados de cunho bibliográfico aliada com levantamento de dados, são 

abordadas nesta seção as sequências produtivas de ambas as linhas de estudo supracitadas.   

Tratando diretamente deste trabalho, tendo em vista a pergunta de pesquisa e os 

objetivos definidos pela autora, com auxílio do professor orientador, levantou-se a estrutura de 

tópicos que foram abordados para chegar ao produto final do TCC. Delimitando também o 

escopo da pesquisa, a autora optou por mencionar, na pesquisa bibliográfica, elementos 

associados:  

a) À qualidade, tais quais sua definição e importância, bem como os sistemas de 

gestão e controle da qualidade;  

b) Ao planejamento e gestão de processos e produtos, englobando desde o 

planejamento dos projetos, até à fabricação das peças em questão, passando 

pela gestão de processos;   

c) Às estruturas pré-fabricadas propriamente ditas, onde se realizou a definição e 

classificação das peças, abordando também as vantagens do uso dos pré-
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fabricados, o planejamento e processo produtivo das peças e os controles 

associados à qualidade da produção. 

Com a oportunidade de visitar uma empresa especializada na produção desse tipo de 

elemento estrutural, a autora decidiu aliar a pesquisa bibliográfica a um levantamento de dados 

realizado em campo, visando o alinhamento entre teoria e prática e buscando identificar 

oportunidades de melhoria em ambos os seguimentos: tanto no que se adota em teoria, quanto 

o que se adota na prática.  

No levantamento de dados, é realizada, portanto, visita técnica ao chão de fábrica da 

empresa estudada, que engloba entrevista com um dos engenheiros responsáveis, além de coleta 

de imagens da produção e estoque das peças pré-fabricadas, no intuito de ilustrar os conceitos 

abordados neste TCC. 

A partir da combinação das formas de coleta de dados adotadas no trabalho, é possível 

analisar os resultados obtidos e propor um modelo de governança de qualidade, voltado 

especificamente às empresas que produzem pré-fabricados de concreto. 

Pode-se apresentar o processo produtivo deste TCC conforme o fluxograma a seguir. 
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 Figura 18 – Fluxograma da pesquisa 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Sabendo do processo de produção do trabalho como um todo, pode-se detalhar o 

procedimento de coleta de informações utilizado pela autora para elaboração das seções de 

pesquisa bibliográfica e do levantamento de dados. 

 

3.2.1 Nota sobre a revisão bibliográfica 

 

Em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), que assola o mundo desde 

o final de 2019, vem ocorrendo o fechamento de diversos tipos de estabelecimentos, inclusive 

das Universidades Federais brasileiras e suas respectivas bibliotecas.  

Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), as aulas presenciais e o 

funcionamento da Biblioteca Universitária, bem como outros serviços, foram suspensos ainda 

em março de 2020. Por conta disso, a pesquisa da autora se limitou aos materiais disponíveis 
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de maneira gratuita na internet, o que explica a elevada reincidência de alguns dos autores 

citados, como Daniel e Murback (2014), e a baixa variedade de fontes consultadas.  

É de conhecimento da autora que a revisão bibliográfica deve conter diversos autores, 

para que se possa exibir a relevância e analisar de maneira mais assertiva e eficaz os temas 

abordados em um trabalho de conclusão de curso. No entanto, tendo em vista o exposto acima, 

o acesso às obras ficou restrito ao meio online, o que comprometeu a coleta de dados realizada 

na revisão bibliográfica.  

 

3.2.2  Levantamento de dados 

 

Para o levantamento de dados em questão, foi realizada visita técnica na empresa de 

pré-fabricados estudada. Na visita, realizou-se uma entrevista estruturada em forma de bate-

papo com um dos engenheiros responsáveis, onde o mesmo responde a algumas perguntas e 

mostra à entrevistadora e autora deste TCC o chão de fábrica. Além das respostas obtidas 

através da entrevista, a autora realizou registros em arquivos, na forma de imagens, para 

ilustração dos processos produtivos e das peças de concreto pré-fabricado. 

A visita iniciou com uma entrevista estruturada ao engenheiro, na qual o mesmo 

abordou a sequência dos processos de fabricação das peças, os principais problemas e outras 

informações relacionadas aos pré-fabricados que casam com o tema da pesquisa. Na sequência, 

a autora foi convidada a visitar as estações de trabalho físico (barracões de montagem) da 

empresa, onde pode verificar parte dos trabalhos que estavam em andamento, bem como o 

estoque da produção. A entrevista pode ser visualizada no APÊNDICE B – Entrevista realizada 

com engenheiro civil encarregado na empresa estudada. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após o levantamento teórico e de observação em visita à empresa de pré-fabricados 

analisada, pode-se compilar e analisar os resultados obtidos, no intuito de chegar à resposta da 

pergunta de pesquisa. Assim, após definições gerais sobre qualidade, planejamento e gestão de 

processos e produtos e peças pré-fabricadas de concreto, o estudo passa a ser direcionado para 

o tema e objetivo propostos. 
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Na seção 4 do presente trabalho, foi elaborado o diagnóstico deste TCC, que tem como 

função alinhar a pesquisa bibliográfica com o levantamento de dados realizado. Para tanto, a 

autora utiliza as definições, conceitos e métodos levantados no capítulo 2, dando enfoque na 

aplicação dos mesmos às peças pré-fabricadas de concreto propriamente ditas e ao seu processo 

produtivo. 

Cabe lembrar que a pesquisa possui limitações. Conforme citado na seção 1.5, o 

presente modelo de governança é proposto para empresas que produzem pré-fabricados de 

concreto, nas quais o concreto já vem testado e aprovado de fábrica. Reitera-se que o foco são 

os processos de produção e controle de qualidade das peças até o seu armazenamento, não 

abordando, portanto, questões relacionadas à processos anteriores, como especialização da mão 

de obra e quanto ao concreto usinado recebido, bem como os processos realizados após o 

armazenamento, tais quais o transporte e a aplicação direta das peças in loco. 

 

3.4 RESULTADOS 

 

A partir dos modelos e ferramentas supracitadas, unindo a bibliografia pesquisada e os 

dados obtidos do levantamento de dados, foi possível elaborar os produtos deste trabalho. Em 

consonância com os objetivos citados na seção 1.3, são propostos a ficha de acompanhamento 

da produção e o modelo de governança, confeccionados para promover o alinhamento interno 

às empresas produtoras de peças de concreto pré-fabricadas, buscando nortear os processos e 

regimentos executivos e de controle para que se consiga promover o aumento da qualidade dos 

produtos finais, a nível, primordialmente, de produção. 

Após a elaboração do modelo de governança citado, o framework passou por um pré-

teste, sendo encaminhado ao engenheiro entrevistado. Mediante avaliação do engenheiro, que 

possui a expertise e conhecimento técnico acerca das normas da produção dos pré-fabricados 

de concreto, o modelo proposto foi validado. 

A ficha de acompanhamento pode ser vista no APÊNDICE A – Ficha de 

Acompanhamento para produção de peças pré-moldadas de concreto. O modelo de governança 

será descrito e detalhado no capítulo 4.  
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4 DIAGNÓSTICO 

 

Neste capítulo, são relembrados de maneira enxuta os conceitos abordados na revisão 

bibliográfica deste trabalho, bem como são apresentados pontos pertinentes do levantamento 

de dados realizado em empresa produtora de peças pré-fabricadas de concreto armado, levando 

em consideração os processos de produção desse tipo de estrutura.  

 

4.1 DISCUSSÃO SOBRE A LITERATURA 

 

Conforme consta na seção 2 Fundamentação Teórica, as empresas buscam se destacar 

frente aos seus concorrentes através da promoção de serviços e produtos de qualidade, dentro 

dos prazos estabelecidos em contrato com os clientes, atendendo às necessidades dos 

solicitantes da melhor forma possível. Para atingir esses objetivos, em especial ao que se refere 

à qualidade, destacam-se, na literatura estudada, o planejamento, a gestão e o controle da 

produção, independente do tipo de produto e do serviço ofertado. 

De modo geral, o planejamento e gestão dos processos e da empresa como um todo 

visam promover o cumprimento das metas e objetivos propostos, a otimização dos recursos 

empregados, a redução dos custos e consequente aumento dos lucros, entre outros benefícios 

para a organização. Entende-se, portanto, que a gestão e planejamento ineficazes resultam no 

lado oposto da moeda, trazendo problemas internos e externos, tais como má qualidade do 

trabalho e insatisfação dos clientes. 

Para planejar e gerir um projeto é necessário saber as etapas que o compreendem, bem 

como os recursos empregados, o capital, ferramentas e tecnologias disponíveis e os objetivos e 

metas da empresa, para que todos os componentes da organização atuem em conjunto, 

propiciando um ambiente fluido e que produza resultados de qualidade e adequados à realidade 

em que estão inseridos. Assim, através de iniciativas como o mapeamento dos processos, é 

possível extrair informações e identificar a sequência de entradas e saídas que culminam no 

produto final, inclusive os pontos atenção e de possíveis oportunidades de melhoria.  

Ainda, a partir do conhecimento das etapas que se analisa, é possível prever falhas e 

atuar preventivamente, evitando situações prejudiciais quando o processo está em andamento, 

bem como replicar de maneira mais fácil os modelos adotados na organização para os novos 

colaboradores e possíveis novas filiais.  
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É válido relembrar, no entanto, que mesmo que um processo se mostre satisfatório em 

uma determinada época de análise, ele pode se tornar obsoleto e inadequado em outra, tendo 

em vista a velocidade da disseminação do conhecimento nos dias atuais e a variabilidade dos 

anseios do mercado consumidor. 

No que tange à qualidade, parte de sua definição está associada ao atendimento aos 

clientes. Além deste, a qualidade tem como pilares constituintes a adequação ao uso, a 

homogeneização e padronização da produção para otimização da produtividade e redução de 

custos, e a melhoria contínua dos serviços prestados. 

De modo a promover a integração dos elementos e agentes das organizações, tendo em 

vista as metas e objetivos dessas entidades, surge o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 

Conforme exposto na seção 2, o SGQ permite identificar, analisar, mapear, controlar e sugerir 

oportunidades de melhoria dentro do projeto que se estuda. A partir do levantamento desses 

dados, é possível definir planos de ações que culminem no aumento da qualidade dos produtos 

e serviços ofertados. Dentro dos SGQs, pode-se implantar ferramentas para controle da 

qualidade, que variam conforme a realidade analisada, e que possuem as funções de identificar 

problemas, definir e implantar soluções e/ou verificar os resultados.  

Quanto às peças de concreto armado pré-fabricadas, suas definições e especificações 

estão contidas nas normas elaboradas e dispostas pela ABNT, primordialmente na ABNT NBR 

9062:2017 e na ABNT NBR 6118:2014. Seu emprego permite a flexibilidade dos projetos, a 

racionalização e otimização dos recursos utilizados, maior controle de qualidade e redução no 

tempo de construção das edificações.  

É importante relembrar que, na produção desse tipo de estrutura, devem ser levadas 

em consideração as matéria-prima e a mão de obra disponíveis e os fatores de dimensionamento 

dos elementos, bem como se atentar ao processo produtivo correto para obtenção de resultados 

satisfatórios. Obedecer às normas de dimensionamento e seguir, de maneira ordenada, as 

atividades que compõem o processo de fabricação dessas peças é essencial para produzir 

elementos adequados às normas, que conseguem cumprir com suas funções estruturais, 

garantindo a segurança e conforto do usuário. 
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4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Visto que um dos principais focos deste TCC é elencar oportunidades de melhoria para 

uma empresa que lida diretamente com estruturas de concreto pré-fabricadas, através da 

verificação dos processos, critérios e controles de qualidade, conforme descrito no Capítulo 3, 

que aborda a metodologia, a autora visitou uma fábrica produtora deste tipo de peça e realizou 

entrevista com um dos engenheiros responsáveis. Os resultados obtidos dessa pesquisa são 

apresentados a seguir.  

  

4.2.1  Caracterização da empresa 

 

A empresa estudada se trata de uma fábrica de pré-fabricados de concreto que atua há 

20 anos em seis estados brasileiros, realizando desde projeto, até fabricação e montagem de 

estruturas de pré-fabricados. Tendo sede localizada em Castro, no Paraná, a empresa possui 

obras em Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e no estado onde está 

instalada (Paraná). 

A missão da organização consiste em suprir às necessidades de seus clientes, 

procurando atendê-los com qualidade e com preços competitivos para sua satisfação, através 

dos produtos e serviços prestados. Como visão, valores e princípios, a empresa busca o 

melhoramento contínuo, através de investimentos na infraestrutura e no controle dos processos, 

e preza pelo trabalho em equipe, responsabilidade profissional e valorização de clientes e 

colaboradores (GRUPO JMR, 2021a). Percebe-se, em seu planejamento estratégico, que alguns 

dos conceitos da Qualidade se fazem presentes, destacando-se o vetor: melhoria contínua. 

 Atualmente, 72 pessoas fazem parte do quadro de funcionários da empresa, estando 

divididos entre os serviços de administração, contabilidade, engenharia e limpeza, bem como 

nos setores de fabricação, montagem e transporte de pré-fabricados. 

 

4.2.2  Caracterização dos serviços 

 

Os pré-fabricados produzidos pela empresa em questão figuram entre diversos tipos 

de obra, sendo usados em residências, pontes, galpões logísticos e empresariais, barracões, 
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prédios, indústrias e muros. Atualmente, a maior parte dos projetos realizados e em andamento 

da empresa se referem à estruturas para criação animal, como aviários e chiqueiros. 

A Figura 19 esquematiza os tipos de estruturas produzidas pela empresa.  
Figura 19 – Tipos de estrutura produzidos pela empresa estudada 

 
Fonte: Grupo JMR ([2021b]) 

 

A partir da Figura 19, depreende-se que podem ser produzidos vários tipos de 

estruturas, que serão alocadas em cada obra conforme a necessidade.   

 

4.2.3 Produção das peças de concreto pré-fabricadas 

 

Na companhia estudada, o projeto e a produção das peças de concreto pré-fabricadas 

partem da solicitação dos clientes. O consumidor chega até o setor comercial da empresa, 

levantando suas necessidades e solicitando serviços, com o intuito de suprir suas demandas. Em 

entrevista, é definida a finalidade (rural, comercial, residencial, entre outros), bem como 

aspectos fundamentais para o planejamento da obra, tais quais o espaço disponível para a 

construção, a disponibilidade de acesso para caminhões e as condições do trabalho. 

A concepção e elaboração do projeto propriamente dito, realizadas pelo engenheiro 

responsável, englobam o dimensionamento das peças, o projeto arquitetônico, o estrutural, entre 
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outros documentos, e leva em consideração as solicitações e informações prévias fornecidas 

pelo cliente, bem como as normativas vigentes e o estoque da produção (caso existam peças já 

finalizadas sobrando, se possível, elas serão alocadas no projeto a ser iniciado). A depender da 

obra, é necessário também estudo do solo da região, para definição de pontos importantes como 

o tipo de fundação a ser realizado.  

Finalizada a concepção inicial do projeto, traduzida, em resumo, nas pranchas de 

projeto arquitetônico e estrutural, é realizado novo alinhamento junto ao cliente, para verificar 

se há ou não a aprovação do mesmo. Caso o cliente não esteja de acordo com o projeto 

elaborado, pode solicitar novas propostas, até que a concepção esteja a seu contento. Tendo o 

aceite do cliente, são elaborados os documentos restantes, como as pranchas de fundação, de 

montagem, cortes, planta de cobertura, planilha de controle e planilha de custo. 

Com a aprovação do cliente e a documentação finalizada, começa o planejamento da 

produção e montagem da estrutura, levando em conta o cronograma da obra em questão, das 

obras que já estão em andamento e daquelas que ainda estão para acontecer. Além de levar em 

consideração o cronograma prévio, o planejamento da produção deve se atentar ao número de 

formas e à área de armazenamento disponíveis, visto que ambos os fatores são limitados e, 

portanto, limitantes da produtividade. Dessa forma, é necessário seguir à risca o planejamento 

e as programações estipuladas, para mitigar a possibilidade de atrasos na entrega dos produtos 

finais.  

Chegada a hora de iniciar a produção, o primeiro passo é encaminhar o projeto das 

peças aos setores da ferragem (armaduras) e da concretagem que serão os primeiros 

colaboradores a lidar com o processo produtivo das estruturas de concreto armado pré-

fabricadas.  

A equipe da armadura é a responsável pelo manuseio e manutenção dos vergalhões e 

malhas de aço utilizados nas estruturas. Por sua vez, a equipe da concretagem é responsável 

pelas seguintes atividades: remoção das peças curadas, limpeza e impermeabilização das 

formas, ajustes nas formas para produção de novas estruturas, acompanhamento da deposição 

e adensamento do concreto e do processo de cura deste material.  

Cada uma das equipes em questão recebe uma via do projeto das estruturas, para que 

possa analisá-lo e discuti-lo dentro do seu setor e, posteriormente, com a outra equipe. É feito 

o alinhamento entre ambas, para garantir que todos tenham interpretado o projeto da forma 

correta. Caso haja dúvidas, as equipes se direcionam diretamente ao engenheiro responsável, 
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que irá realizar os devidos esclarecimentos para mitigar possíveis problemas na elaboração das 

peças. Não havendo mais questionamentos, pode-se dar início à produção efetiva das peças. 

A Figura 20 sintetiza os processos prévios à produção propriamente dita das estruturas 

de concreto pré-fabricadas na empresa estudada.  
Figura 20 – Fluxograma das atividades anteriores à produção propriamente dita dos pré-fabricados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Da Figura 20, depreende-se que há diversos agentes envolvidos nos projetos de obras 

onde se utilizam peças de concreto pré-fabricadas. A comunicação entre estes agentes permite 

que se mantenham alinhados os objetivos do projeto e a qualidade das estruturas. 

A Figura 21 ilustra o fluxograma da produção efetiva das peças de concreto armado 

pré-fabricadas, que não apresentam protensão e/ou outros detalhamentos especiais. O esquema 

proposto é referente ao processo cíclico de uma única forma.   
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Figura 21 – Fluxograma da produção das estruturas de concreto armado pré-fabricadas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Conforme pode ser visualizado na Figura 21, o início da produção se dá em duas 

frentes: uma na equipe da concretagem e outra na equipe da ferragem, levando em consideração 

as responsabilidades de cada uma dessas equipes. É válido destacar que, na empresa estudada, 

existem responsáveis por integração, que vão introduzindo os processos e regras aos novos 

colaboradores, através de treinamentos dinâmicos e acompanhamento das atividades.  

O setor da ferragem (armadura) inicia seus trabalhos realizando a montagem das 

armaduras das peças que serão concretadas no dia. Esse processo engloba o transporte dos 

vergalhões e malhas de aço de sua alocação prévia, em galpão específico para tal, até às mesas 
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de montagem, onde estes elementos serão manusedos e agrupados, para dar forma à armaduras 

a serem utilizadas nas estruturas. A Figura 22 ilustra o espaço destinado à equipe da armadura. 
Figura 22 – Galpões de armazenamento e manuseio dos elementos de aço utilizados nas estruturas 

 
Fonte: Foto tirada pela autora, in loco (2021) 

 

Na Figura 22, é possível identificar, em um primeiro plano, o galpão utilizado para o 

armazenamento dos materiais de aço. Ao fundo, está localizado o barracão de montagem das 

armaduras. 

Por sua vez, a Figura 23 mostra o local de armazenamento das armaduras já 

finalizadas, com o espaçamento, estribos e demais elementos definidos no projeto, levando em 

consideração as normas vigentes específicas para tal.  
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Figura 23 – Armazenamento das armaduras já finalizadas 

 
Fonte: Foto tirada pela autora, in loco (2021) 

 

É importante ressaltar que, no armazenamento das armaduras de aço, é necessário se 

atentar para a disposição das mesmas, para que não haja sobrepeso e consequente 

desalinhamento do arranjo que possa prejudicar a peça final. 

Concomitantemente ao trabalho da equipe da ferragem, a equipe da concretagem 

desempenha suas atividades para iniciar a produção diária. Parte deste setor fica responsável 

pela remoção das peças concretadas no dia anterior e transportá-las até a área de destino 

seguinte. A Figura 24 ilustra uma forma após a remoção de peça já curada. 
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Figura 24 – Forma após a retirada de peça já curada 

 
Fonte: Foto tirada pela autora, in loco (2021) 

 

Para o caso de peças finalizadas, aprovadas sob inspeção visual, elas são encaminhadas 

diretamente ao estoque, onde ficam por volta de 20 dias, até atingirem a resistência ideal e 

serem encaminhadas para a obra onde serão alocadas. A Figura 25 ilustra parte do estoque de 

peças já finalizadas existentes na empresa. 
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Figura 25 – Parte do estoque de peças finalizadas da empresa 

 
Fonte: Foto tirada pela autora, in loco (2021) 

 

Por outro lado, caso seja necessário realizar algum acabamento, as estruturas são 

encaminhadas para a área destinada para esse fim. Esse acabamento é feito por uma terceira 

equipe, especializada nessa etapa. Para o acabamento, podem ser utilizados pó de marmore, 

cimento branco ou cimento comum. A Figura 26 ilustra pilares nos quais é visível a necessidade 

deste acabamento. 
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Figura 26 – Detalhamento de pilares onde é visível a necessidade de acabamento 

 
Fonte: Foto tirada pela autora, in loco (2021) 

 

Há ainda um terceiro destino às peças curadas: apesar de ser um evento raro, caso 

constatado que a peça não está em conformidade e, portanto, não adequada ao uso, ela é 

quebrada e depositada na caçamba para coleta do resíduo sólido. Se possível, a armadura será 

reutilizada para funções não estruturais.  

A Figura 27 exibe o local para depósito dos resíduos sólidos da produção.  
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Figura 27 – Locais destinados ao descarte de resíduos sólidos da fábrica 

 
Fonte: Foto tirada pela autora, in loco (2021) 

 

Assim que as formas são desocupadas, outra parte da equipe da concretagem entra em 

ação realizando a limpeza das mesmas para novo uso. Após a remoção de sujeiras e dos restos 

das peças anteriores, é passado desmoldante por toda a extensão da forma, para reduzir a 

aderência entre este suporte e o concreto a ser depositado. Além disso, visto que as formas são 

metálicas e ajustáveis, a equipe responsável realiza os ajustes necessários para produção das 

novas peças conforme estipulado em projeto. 

A Figura 28 ilustra parte do galpão destinado para as formas e concretagem das peças.  
Figura 28 – Parte do galpão utilizado para a produção das estruturas de concreto pré-fabricadas 

 
Fonte: Foto tirada pela autora, in loco (2021) 
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O concreto utilizado na produção das peças de concreto pré-fabricado da empresa em 

questão é feito em fábrica especializada e é do tipo autoadensável, cujas especificações são CP 

V ARI (Cimento Portland de alta resistência inicial). O traço é definido pelo engenheiro 

responsável da empresa de pré-fabricados que, com determinada frequência (que varia entre 15 

dias e 30 dias), se desloca até à empresa de concreto, para conferência das produções. 

Diariamente, três caminhões-betoneira chegam à empresa de pré-fabricados para serem 

utilizados na produção das peças. Em todo o descarregamento, é realizado teste de slump e 

produzidos corpos de prova, para que se possa verificar se o concreto recebido está de acordo 

com os estudos realizados e propício para a utilização nas peças pré-fabricadas. Também são 

realizados relatórios diários, que auxiliam no controle da produção, e que serão abordados 

novamente neste TCC. 

Os trabalhos internos na empresa de pré-fabricados são ordenados e coordenados para 

que as formas estejam completamente prontas para a deposição do concreto recebido. Assim, 

entende-se que todo o processo de limpeza, impermeabilização com desmoldante e o ajuste da 

forma já estão finalizados quando o caminhão-betoneira chega para abastecer essas formas. 

Sendo o concreto autoadensável, não há necessidade de depositá-lo na forma 

utilizando métodos como a vibração – entende-se, portanto, que o concreto se espalha sozinho. 

Essa disposição, no entanto, é acompanhada pelo supervisor da concretagem, para garantir que 

todo o espaço da forma seja preenchido uniformemente pela mistura, de modo a evitar 

patologias nas peças, como bicheira, e para que a velocidade de deposição seja controlada, no 

intuito de mitigar a criação de bolhas no interior da peça. Com o concreto já assentado, são 

colocados elementos adicionais, tais como chumbadores e alças para içamento, que serão 

utilizados nas etapas posteriores. 

Com base na expertise da empresa, que já atua há diversos anos na produção dos pré-

fabricados, as peças ficam em torno de 22 horas no processo de cura, até que estejam resistentes 

o bastante para serem içadas e depositadas nos locais apropriados. A Figura 29 ilustra uma 

forma de vigas com concreto armado já adensado, em processo de cura. 
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Figura 29 – Forma com vigas sendo curadas na fábrica 

 
Fonte: Foto tirada pela autora, in loco (2021) 

 

A Figura 30, por sua vez, mostra parte do estoque já removido da forma e com os 

devidos elementos adicionais (neste caso, alças e chumbadores). 
Figura 30 – Estruturas já curadas e com alças e chumbadores após içamento 

 
Fonte: Foto tirada pela autora, in loco (2021) 
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É importante ressaltar que, na empresa estudada, não há estufa térmica para a cura do 

concreto. No entanto, os colaboradores da fabricação se atentam às variações térmicas da região 

e atuam conforme a necessidade. Em casos de dias mais quentes, por exemplo, para evitar a 

rápida saída de água do concreto (exsudação) que pode gerar fissuras e retração na peça, é 

aplicado produto químico sob a superfície, criando uma espécie de camada protetora. 

Visto que são três caminhões-betoneira que chegam à empresa por dia, esse processo 

se repete três vezes diariamente. A distribuição das formas é setorizada dentro do galpão da 

concretagem, para que não haja risco de confusão e remoção de peças que ainda estão em 

processo de cura. 

Passadas 22 horas (com variações de até mais duas horas em processo de cura, 

atingindo, portanto, 24 horas de descanso), as peças são removidas e um novo ciclo de produção 

se inicia. 

Conforme informado por um dos engenheiros responsáveis, a produção das peças 

obedece à sequência lógica de disposição das mesmas em obra. Isto é: primeiramente, são 

concretados os pilares; em um segundo momento, são concretadas as vigas; depois, concretam-

se os demais elementos. 

Nas obras onde são utilizados pré-moldados e/ou pré-fabricados, pode ser necessário 

o uso de tirantes de aço, que possuem a função de aumentar a estabilização das estruturas. A 

Figura 31 ilustra parte do estoque de tirantes. 
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Figura 31 – Parte do estoque de tirantes  

 
Fonte: Foto tirada pela autora, in loco (2021) 

 

A utilização dos tirantes é definida pelo engenheiro responsável, que optará pelo seu 

uso ou não, levando em consideração os esforços atuantes nas estruturas e os dimensionamentos 

realizados em projeto.  

 

4.2.4  Controles de qualidade adotados na produção 

 

Conforme exposto, as atividades de preparação da forma, colocação da armadura na 

forma, concretagem e cura são supervisionadas por profissionais qualificados, que possuem 

conhecimento prático para identificar problemas e corrigi-los, quando for o caso. 

Além disso, são preenchidos relatórios diários, que contém informações importantes 

sobre a produção das peças, tais quais a mão de obra utilizada, informes sobre paralisações e o 

resumo das atividades da sequência produtiva. Um exemplo de relatório diário pode ser 

visualizado no ANEXO A – Relatório Diário de Obras disponibilizado pela empresa estudada. 
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É válido relembrar que, entre as equipes da armadura e da concretagem, são realizadas 

reuniões de alinhamento, para garantir que as peças estejam em conformidade com o projeto. 

Uma vez que visam a produção correta das estruturas, é importante ressaltá-las nesta subseção. 

 

4.2.5  Oportunidades de melhoria indicadas pelos colaboradores  

 

Conforme relatado pelo engenheiro entrevistado, um dos principais problemas na 

produtividade da empresa é referente à limitação do espaço para armazenagem e produção das 

estruturas de concreto. Segundo ele, o que poderia ser feito para melhorar qualidade do trabalho 

e, consequentemente, das peças, seria aumentar o espaço físico, para melhor distribuição de 

peças. A disponibilidade de formas e a necessidade de adequação das mesmas também são 

apontados como fatores limitantes. 

Também acontecem problemas de erro na locação de furos e consoles, que podem 

resultar em problemas de montagem quando da instalação das peças. A Figura 32 ilustra a 

localização dos furos em uma das formas metálicas da empresa. 
Figura 32 – Furos realizados em forma metálica 

 
Fonte: Foto tirada pela autora, in loco (2021) 

 

É possível depreender, da Figura 32, que, caso os furos tenham sido realizados em 

local errado, prejudicarão não apenas a peça que está sendo produzida, mas também a forma 
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que dará o formato da estrutura. Além de ficar imprópria para uso em outras estruturas, a forma 

não estará adequada à replica de um mesmo lote, o que pode interferir na produtividade da 

empresa e consequente necessidade de reprogramação do restante das obras.  

 

4.3 PROPOSTA DE MODELO DE GOVERNANÇA PARA A QUALIDADE  

 

Nesta subseção, é exibido o modelo de governança para a qualidade nas empresas 

produtoras de pré-fabricados de concreto proposto pela autora. Este modelo foi elaborado 

levando em consideração a pesquisa bibliográfica realizada, bem como as informações 

coletadas na empresa de pré-fabricados estudada. 

As sequências produtivas e os processos de controle nesta seção definidos foram 

elencados com o intuito de promover a qualidade em empresas desse segmento, através de 

observações e controles para evitar erros, fomentar a organização das empresas, uniformizar os 

processos e promover a melhoria contínua dos produtos e serviços prestados. 

 

4.3.1  Definição do ciclo de vida de uma obra composta por pré-fabricados 

 

Para as obras onde serão utilizadas estruturas de concreto pré-fabricadas, o trabalho 

das empresas especializadas nesse tipo de material começa na venda do produto e do serviço 

ao cliente, e finaliza na montagem das peças in loco, o que compõe o ciclo de vida deste tipo 

de projeto. A Figura 33 esquematiza a sequência de atividades constituintes do ciclo de vida de 

uma obra de pré-fabricados, compreendidas entre as duas etapas mencionadas. 
Figura 33 – Ciclo de vida de uma obra composta por pré-fabricados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Conforme pode ser observado na Figura 19, a etapa “Venda” constitui o início do ciclo 

de vida do projeto; a etapa “Projeto” corresponde à fase de organização e preparação, prévia à 

produção propriamente dita; as etapas “Produção”, “Transporte” e “Montagem” correspondem 
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à execução do trabalho e, quando a montagem está finalizada, é encerrado o ciclo de vida do 

projeto. 

 

4.3.2  Definição das escalas de processo 

 

A partir das definições contidas na seção 2, a autora optou por dividir o tema abordado 

em diferentes níveis de processo. A Figura 34 esquematiza essa divisão. 
Figura 34 – Escalas de processos 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Da Figura 34, depreende-se que as etapas componentes do ciclo de vida de uma obra 

feita de pré-fabricados, explicitadas na seção 4.2.1, estão definidas como constituintes do 

macroprocesso, apresentando uma visão global dos processos envolvidos.  

Cada um dos tópicos contidos no macroprocesso foi definido, por si próprio, como um 

processo. Visto que o enfoque deste TCC é o processo de produção, essa etapa se encontra 

destacada das demais na Figura 34, para elucidar o conceito. 

Os processos, por sua vez, são compostos por diversos microprocessos, que podem ou 

não ser controlados e que, após executados, levarão ao resultado final.  

Diante do exposto, é possível observar que quanto menor a escala do projeto, maior o 

nível de detalhamento das atividades desempenhadas. 
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4.3.3  Composição do macroprocesso 

 

Partindo do ciclo de vida definido previamente e levando em consideração a escala de 

processo definida anteriormente, o macroprocesso deste TCC está definido conforme ilustra a 

Figura 35.  
Figura 35 – Macroprocesso de uma obra composta por pré-fabricados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

 

Conforme pode ser observado na Figura 35, os processos envolvendo as obras 

constituídas por pré-fabricados começam na venda do produto e do serviço pela empresa 

especializada. Nesse primeiro momento, é realizado o alinhamento entre a prestadora de serviço 

e o cliente, para que se definam as funcionalidades que o consumidor deseja, e para que se possa 

integrar a esse fator as opções de projeto e produção disponíveis, bem como os objetivos 

definidos pela empresa em seu planejamento estratégico.  

Assim que o contrato é firmado entre a prestadora de serviço e o cliente, é possível 

prosseguir para a fase de concepção e elaboração do projeto propriamente dito. Nesta etapa, 

serão confeccionados os documentos do projeto que ditarão às equipes técnicas como as 

estruturas pré-fabricadas deverão ser confeccionadas e dispostas no canteiro de obras. Além 

disso, serão realizadas atividades tais como a elaboração dos instrumentos necessários para 

liberação da obra, como obtenção de licenças e alvarás, definição do cronograma da produção 

e implantação e funções administrativas pertinentes.  

É importante relembrar que, para a elaboração do projeto, os dimensionamentos e 

considerações realizadas devem estar de acordo com as normas vigentes que se aplicam a cada 

situação, para garantir segurança, durabilidade e qualidade dos produtos.   

A produção das estruturas pré-fabricadas começa quando as etapas anteriores foram 

concluídas, conforme o calendário da produção estipulado previamente. O fluxograma das 

atividades, bem como os microprocessos e controles que compõem essa etapa estão descritos 

nas subseções 4.2.4 e 4.2.5.   

Assim que a produção estiver finalizada, seguindo as definições do cronograma de 

obra elaborado na segunda macroetapa, as estruturas podem ser transportadas até o local onde 
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serão instaladas. O transporte deve levar em conta a correta disposição das estruturas no veículo 

carregador, a segurança do motorista, a disponibilidade da mão de obra, entre outros. 

Com as peças já no canteiro da obra onde serão alocadas, a equipe da montagem pode 

prosseguir com a instalação das estruturas no local definido, observando as recomendações 

técnicas e demais fatores que forem necessários à implantação.  

 

4.3.4  Fluxograma dos processos iniciais e da produção 

 

Nesta subseção, encontra-se o fluxograma da produção elaborado pela autora, a partir 

dos estudos realizados, voltado para a execução de peças simples (sem protensão e/ou outras 

características especiais).  

Visto que um dos pilares da qualidade é promover a satisfação do cliente, a autora 

optou por englobar, também no referido fluxograma e, consequentemente, no modelo de 

governança, as etapas prévias à produção propriamente dita, conforme pode ser observado a 

seguir.  

A Figura 36 ilustra o fluxograma das atividades que compõe os processos de 

concepção do projeto e de produção das peças de concreto pré-fabricadas, partindo da etapa de 

solicitação do cliente (venda) até a liberação das estruturas para o estoque. Cabe destacar que, 

apesar de comporem o macroprocesso de uma obra com pré-fabricados, as etapas de transporte 

até à obra, montagem e finalização das estruturas não constam neste fluxograma. 
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Figura 36 – Fluxograma dos processos iniciais e da produção 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 
O ponto de partida de uma obra composta por pré-fabricados, no modelo proposto, 

começa na solicitação do cliente à prestadora de serviço, conforme supracitado na seção 4.2.3. 

O cliente traz sua demanda à empresa especializada, para que possam ajudá-lo conforme suas 

necessidades. É fundamental, portanto, a sensibilidade e atenção no atendimento ao cliente, 

para garantir que os serviços a serem prestados estejam em conformidade com a solicitação do 

contratante. 

É realizado o levantamento dos requisitos do cliente, através de reuniões e conversas, 

para que a organização possa avaliar as necessidades e montar um projeto e um plano de ação 
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para atingir ao objetivo proposto. Este estudo inicial trata-se da concepção do projeto, que 

corresponde à segunda atividade elencada no fluxograma da Figura 36. 

Concluída a concepção inicial, é o momento de realizar novo alinhamento com o 

cliente, para que o mesmo possa avaliar se a solução encontrada satisfaz às suas necessidades. 

Caso haja necessidade de alteração do projeto, o cliente e a empresa manterão contato até que 

se encontre a solução final, seja ela de acordo ou rescisão do contrato de prestação de serviço. 

O presente TCC considera a situação em que o contrato foi firmado entre ambas as partes. 

Assim, entende-se que tendo a aprovação do cliente, pode-se prosseguir à etapa seguinte. 

É realizada a conclusão dos estudos prévios e das documentações referentes ao projeto, 

que englobam desde memorial técnico descritivo e pranchas de projeto até às questões 

administrativas internas à empresa, passando pelas solicitações aos órgãos reguladores e 

aprovação nos mesmos. É complementado também o plano de ação e o cronograma das 

atividades, para que tudo esteja em conformidade para dar início à produção. 

Os controles de qualidade e as ações posteriores a eles, definidos no presente TCC, 

começam a ser aplicados a partir do início da produção propriamente dita. A ficha de 

acompanhamento da produção, proposta pela autora e disponível no Apêndice 1, deve começar 

a ser preenchida pelo supervisor juntamente com os passos iniciais do processo produtivo, visto 

que tem como objetivo contribuir para o controle da produção das estruturas pré-fabricadas. 

Para o fluxograma da Figura 36, foi considerada uma equipe multidisciplinar, que 

possui conhecimento técnico e prático do projeto e de todas as etapas da produção, para mitigar 

a possibilidade de erro na execução das peças por falta de concordância entre as equipes 

envolvidas. No entanto, a multidisciplinariedade da equipe não exime a realização de reuniões 

de alinhamento entre os colaboradores da fábrica e o corpo de engenheiros responsáveis quando 

as mesmas se fizerem necessárias.  

Além disso, é importante destacar que o fluxograma elaborado é aplicado para formas 

reutilizáveis e ajustáveis, quando as estruturas concretadas previamente já foram removidas de 

seu interior. 

O início da produção se dá em duas frentes: parte da mão da obra prepara a armadura 

a ser utilizada, enquanto outra equipe atua diretamente nas formas. Para cada um dos ramos 

citados, deve haver supervisão pelo encarregado para tal para conferência dos serviços que estão 

sendo realizados, os quais serão definidos na seção seguinte. 
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No que tange à armadura, a mesma deve ser montada seguindo o projeto elaborado 

pelo engenheiro responsável, a partir do material disponível para a confecção. Assim que 

finalizada, a armadura deve ser estocada em local específico para tal, com identificação, até que 

seja, por fim, disposta na forma a ser concretada.  

No que tange à forma, deve-se realizar primeiramente a limpeza da mesma, para evitar 

a presença de sujeiras e outros elementos que possam prejudicar a nova estrutura a ser 

produzida. Deve-se utilizar material específico para promover a limpeza de maneira satisfatória, 

tais como vassouras, buchas de pedreiro e produtos limpantes líquidos. Assim que a forma já 

estiver livre das sujidades, pode-se aplicar o desmoldante por todas as suas superfícies internas, 

o que contribuirá para a posterior remoção da nova peça. Por fim, nesta etapa, considerando a 

ajustabilidade das formas, deve-se realizar a adequação das dimensões da forma e conferências 

finais, as quais serão abordadas na seção 4.2.5. 

Com ambos os elementos já apropriados para uso, é hora de inserir a armadura dentro 

da forma a ser concretada. Essa também é uma etapa que exige controle, visto que a posição da 

armadura deve estar de acordo com o projeto, para que o cobrimento e distribuição dos esforços 

se deem conforme o projetado. 

Conferida a etapa da deposição da armadura na forma, pode-se prosseguir para a 

concretagem.  

É importante relembrar que, neste TCC, o concreto considerado é produzido em 

empresa especializada nesse tipo de material. Além disso, a autora optou por considerar para 

esta análise o mesmo tipo de concreto utilizado na empresa estudada; i. e., um concreto de alta 

resistência inicial autoadensável, o que faz com que não seja necessária, por exemplo, a 

vibração para adensamento do concreto.  

A etapa de concretagem, conforme pode ser observado na Figura 36 e como será 

exposto na seção seguinte, também será controlada. 

Feito o devido assentamento do concreto na forma e os demais controles associados a 

esta etapa, a peça passará pelo processo de cura. Conforme a ABNT NBR 9062:2017 (ABNT, 

2017), a cura deve ser realizada em estufa térmica, para que se tenha maior controle da produção 

e dos efeitos que uma cura acelerada ou retardada pode causar. 

Quando a estrutura estiver curada e conforme as especificações do responsável técnico, 

pode-se realizar a remoção da forma através de maquinário específico, como guindaste. Assim 

que removida, prossegue-se à inspeção visual e de nivelamento da estrutura, que por si só já 
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correspondem a um processo de controle de qualidade. Através da observação e da utilização 

de nível (de bolha, por exemplo), o supervisor, com base em sua experiência e nos limites 

adotados na produção pela gestão da empresa, irá definir o destino da peça: acabamento, 

estoque ou descarte. 

Se a peça for removida já em condições de ser utilizada na obra, seguirá diretamente 

para o estoque, onde irá aguardar o seu transporte ganhando resistência. Caso seja necessário 

realizar algum ajuste, a peça será encaminhada ao setor de acabamento, onde serão 

regularizadas as imperfeições encontradas na inspeção anterior. Assim que as alterações forem 

finalizadas, é realizada nova inspeção. O processo se repete até que a inspeção seja aprovada e 

a estrutura seja também encaminhada ao estoque. 

Caso o supervisor se depare com problemas da produção que inviabilizam a utilização 

da estrutura na obra à qual seria destinada, deve-se realizar o descarte da peça, seguindo as 

políticas de descarte de resíduos da empresa e dos órgãos reguladores. 

 
4.3.5  Controle das atividades 

 

4.3.5.1  Ficha de acompanhamento da produção 

 

Conforme citado na seção anterior, os controles da produção definidos e sugeridos 

neste TCC iniciam juntamente com o início da produção, que é também o momento de iniciar 

o preenchimento da ficha de acompanhamento elaborada pela autora, disponível no Apêndice 

1. 

Conforme pode ser observado na referida ficha, o acompanhamento da produção é 

realizado por caminhão-betoneira que chega à empresa. Isto é: o lote considerado para 

preenchimento desta ficha é aquele produzido por um mesmo carregamento de concreto.  

A ficha contém os dados gerais da obra, tais como o nome do cliente, a localização e 

o responsável técnico, bem como a data e período de recebimento do material. Há campo para 

a anotação das informações referentes à alocação dos recursos, que pode servir futuramente 

para previsões na elaboração de cronogramas, produtividade e custo da empresa.  

Além disso, devem ser especificados, para casos de necessidade de controles 

posteriores ou problemas na produção, as condições climáticas e as informações técnicas acerca 

do concreto recebido e dos ensaios realizados com este material.  
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Os campos para preenchimento com as informações supracitadas e outras informações 

solicitadas podem ser visualizadas na Figura 37, que exibe a parte superior da ficha de 

acompanhamento.    
Figura 37 – Parte superior da ficha de acompanhamento proposta 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Na parte inferior da ficha de acompanhamento elaborada, exibida na Figura 38, estão 

os tópicos que possuem maior relevância para o controle da qualidade da produção. Nesta seção, 

podem ser anotadas informações importantes tais como paralisações realizadas, não-

conformidades observadas e a realização dos controles da produção. 
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Figura 38 – Parte inferior da ficha de acompanhamento proposta 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

As seções de “Paralisações” e “Observações/Informações importantes” devem ser 

preenchidas com frases claras e objetivas, para que quem receber a ficha, consiga entender 

prontamente as anotações realizadas. 

A seção de “Produção”, com exceção da coluna “Peça”, é preenchida com símbolo de 

liberação da etapa que se analisa, para cada elemento produzido. Assim, entende-se que há, 

primeiramente, a necessidade de identificação das peças confeccionadas. Para cada estrutura, 

após a realização da verificação informada, o supervisor pode colocar um símbolo padronizado, 

para informar se a peça atende ou não aos critérios de projeto e se foi realizado o controle da 

etapa analisada. Caso o símbolo inserido seja de não-conformidade, é necessário, antes de 

enviar a peça para expedição, analisá-la com maior rigorisadade para ter a certeza de que estará 

apta a desempenhar sua função. Se não estiver, a peça poderá ser readequada até a aprovação, 

ou descartada. 

 

4.3.5.2  Controle dos microprocessos da produção 

 

Associado ao uso da ficha de acompanhamento, para que o processo produtivo resulte 

na menor quantidade de erro possível, foram definidos controles dos microprocessos de 

montagem da armadura, ajuste da forma e aplicação de desmoldante, colocação de armadura 
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na forma, concretagem, cura, inspeção visual e de nivelamento e deposição no estoque. Os 

controles a serem adotados podem ser vistos no Quadro 5. 
Quadro 5 – Controles da produção de pré-fabricados 

Controles da produção de pré-fabricados 
1. Montagem da armadura 

1.1. Verificação da integridade dos vergalhões e malhas 
1.2. Conferência com os dimensionamentos de projeto (espaçamentos, cortes, dobras, etc) 
1.3. Manter conformidade da estrutura no manuseio, transporte e armazenamento 
1.4. Etiquetagem para identificação da alocação após a conclusão da inspeção 

2. Ajuste da forma + aplicação do desmoldante 
2.1. Verificação da estanqueidade da forma 
2.2. Verificação do alinhamento da forma 
2.3. Conferência da limpeza 
2.4. Aplicação do desmoldante de maneira uniforme, sem excessos, e por toda a extensão da forma 

3. Colocação da armadura na forma 
3.1. Verificação da conformidade da armadura 
3.2. Aplicar corretamente os dispositivos para manter a armadura no local, como espaçadores de 
concreto 

4. Concretagem 
4.1. Acompanhamento visual da deposição do concreto na forma 
4.2. Controle da velocidade do lançamento 
4.3. Verificação visual do adensamento uniforme, por toda a extensão da forma 

5. Cura 
5.1. Controle da temperatura de cura, podendo aumentar ou diminuir (conforme a necessidade) 
5.2. Aplicação de produtos para evitar exsudação (se necessário) 

6. Inspeção visual e de nivelamento (mesmo controle para a etapa "Nova Inspeção") 
6.1. Verificação da presença de trincados, lascados, vazios não-desejados e outras patologias 
6.2. Verificação do alinhamento da estrutura com uso de nível  
6.3. Análise da cor da peça 
6.4. Análise do aspecto da peça 

7. Estoque 
7.1. Deposição das peças de modo a garantir a conformidade das mesmas 
7.2. Identificação dos lotes 
7.3. Delimitação do estoque por obra 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Conforme pode ser observado no Quadro 5, os processos destacados demandam de 

controles internos específicos para cada qual, para que o produto final esteja em conformidade 

com as normas vigentes e com as especificações do projeto e, dessa maneira, consiga 

desempenhar a funcionalidade para que a peça foi destinada. 
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Além dos processos de controle descritos no Quadro 5, para o caso de empresas que 

adquirem a matéria-prima de fornecedores terceirizados, as organizações devem avaliar e 

controlar constantemente também estes materiais.  

Os controles descritos nesta subseção servem para manter a produção dentro dos 

padrões de qualidade estabelecidos pela empresa e pelas normas vigentes, para que as estruturas 

possam ser utilizadas de maneira satisfatória e segura nas obras às quais serão alocadas.  

Caso sejam observadas não-conformidades nos elementos produzidos, erros e/ou 

atrasos no processo, ou ainda, problemas posteriores à instalação das peças na obra, deve ser 

aberto um inquérito para averiguar o ocorrido, junto aos responsáveis técnicos e equipes 

envolvidas na situação, que terá como produto a elaboração de um relatório técnico, que 

identifique o problema ocorrido, a origem do mesmo, o que ele ocasionou, entre outros itens 

que a organização julgue pertinentes. 

 

4.3.6  Relatório de verificação de não-conformidades 

 

Para evitar custos desnecessários, retrabalhos, perda de materiais, entre outros 

elementos que podem ser prejudiciais à empresa, as organizações podem elaborar, a partir dos 

inquéritos supracitados, relatórios de verificação das não-conformidades observadas.  

Neste TCC, o modelo de governança proposto conta com um relatório de verificação 

produzido no Excel, que leva em conta o número total de peças confeccionadas dentro do 

intervalo de análise, o número de não-conformidades, os limites de tolerância para as 

verificações necessárias, os dados observados, os motivos, frequências e consequências das 

não-conformidades. Os dados inseridos geram Gráficos de Controle e Diagramas de Pareto, 

duas das ferramentas da qualidade abordadas na seção 2. 

O modelo de relatório para verificação de não-conformidades pode ser observado na 

Figura 39. 
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Figura 39 – Relatório de verificação de não-conformidades 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

 

As ferramentas da qualidade propostas no relatório e ilustradas na Figura 39 tem como 

objetivo identificar se as peças estão ou não estão cumprindo os requisitos da produção e 

qualidade, conforme pode ser observado no gráfico de controle, e quais os motivos e número 

de ocorrências das não-conformidades, conforme o Diagrama de Pareto. O uso dessas 

ferramentas permite que a administração da empresa tenha conhecimento dos problemas que 

estão ocorrendo e possa atuar para mitigá-los.   

 

4.3.7  Ações posteriores à identificação das não-conformidades 

 

Após a identificação das não-conformidades, para promover a melhoria contínua e, 

por conseguinte, elevar a qualidade de seus produtos e dos serviços prestados ao consumidor, 

a empresa deve montar planos de ação e controle voltados aos processos desempenhados.  

Nesse sentido, a alta administração deve utilizar as ferramentas da qualidade para a 

elaboração e implementação de soluções, tais quais o Ciclo PDCA e a metodologia 5W1H, 
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citadas na seção 2, para criar novas estratégias de controle e melhoria que estejam adequadas à 

sua realidade, missão, visão e valores. 

Definido o plano de ação, a empresa deve colocá-lo em prática, comunicando a todos 

os colaboradores, para que estejam cientes das transformações e novos controles a serem 

adotados. Essas novas definições, assim como as antigas, devem ser avaliadas para que haja 

constante lapidação, evolução e melhoria dos processos realizados, constituindo, portanto, um 

ciclo de melhoria contínua.    
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5 CONCLUSÃO 

 

Nesta seção, são descritas as conclusões observadas a partir da elaboração do presente 

Trabalho de Conclusão de Curso, após análise da bibliografia disponível, do levantamento de 

dados realizado e do modelo de governança proposto. 

 

5.1 SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E O LEVANTAMENTO DE DADOS  

 

Diante dos fundamentos teóricos abordados neste TCC e como reforçado em diversos 

trechos ao longo do presente estudo, verifica-se a qualidade como uma das características 

capazes de contribuir para o destaque das empresas que a promovem frente ao mercado 

consumidor.  

A qualidade, conforme pode ser observado na seção 2, precisa se moldar à realidade 

de aplicação, e possui amplo significado e abrangência. Apresentar produtos e serviços de 

qualidade não se refere apenas ao conceito estético. Produzir com qualidade significa também 

atender de forma eficaz às necessidades dos consumidores, através da confecção de produtos e 

realização de serviços executados em conformidade com as normas vigentes, que garantam 

conforto e segurança ao usuário, e que apresentam durabilidade e funcionalidade satisfatórias, 

onde se busca a melhoria contínua.  

Os sistemas de gestão da qualidade (SGQs), que correspondem ao conjunto das 

técnicas, estratégias e conceitos referentes a esse tema, podem ser inseridos ao planejamento 

estratégico das empresas para proporcionar constante evolução dos modelos e processos 

produtivos, administrativos, financeiros e outros que componham a organização. Quando 

instituídos, os SGQs devem ser analisados continuamente e, a partir dos resultados obtidos nesta 

análise, a organização poderá atuar para mitigar os problemas existentes, para evitar o 

aparecimento de novas situações problemáticas e para melhorar nos quesitos possíveis. 

As empresas podem, além de implantar técnicas de gestão e controle da qualidade, 

munir-se de estratégias e ferramentas de planejamento de projetos e produtos, o que contribuirá 

ainda mais para a melhoria da organização e dos serviços e produtos ofertados. Nesse segmento, 

o mapeamento dos processos esclarece as atividades envolvidas, as sequências produtivas e 

pode ser redesenhado, no intuito de se obter um processo mais adequado e otimizado à situação 

analisada.  
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É também sob a ótica de planejamento e gestão de processos e produtos que surgem 

os modelos de governança. Esses modelos correspondem às técnicas e mecanismos que 

conduzem as organizações, traduzindo-se em estruturas que permitem padronizações, 

cumprimento de metas estratégicas e operacionais e orientação às atividades de gerenciamento 

de projeto e produto, com o objetivo de nortear a obtenção dos resultados esperados pela 

organização. 

É importante relembrar que tanto as técnicas e ferramentas de planejamento e gestão, 

como as de qualidade, devem se adequar à realidade da organização que está sendo analisada, 

para que possam trazer resultados válidos e relevantes para a empresa. Caso isso não seja feito, 

as análises, controles e estratégias podem prejudicar ainda mais o processo e os dados obtidos 

podem não guiar às soluções necessárias. 

Com relação às estruturas de concreto pré-fabricadas, foram analisadas as normas 

vigentes da ABNT NBR 9062:2017 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado 

e NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto, bem como o livro “Concreto pré-

moldado: fundamentos e aplicações”, do professor Mounir Khalil El Debs (2000). Por meio 

destes materiais, pode-se observar aspectos técnicos, definições, os processos de produção e os 

controles associados à fabricação desse tipo de estrutura.  

Conclui-se que as peças de concreto pré-fabricadas são confeccionadas a partir de 

processos e controles normativos e de qualidade mais rigorosos do que as peças de concreto 

pré-moldado, e mais ainda do que as estruturas de concreto moldadas in loco.  

Entende-se que, considerando a segurança que o método de produção proporciona, a 

rapidez para a confecção das peças pré-fabricadas, bem como a velocidade elevada observada 

nos processos de montagem das mesmas, optar por esse tipo de estrutura pode reduzir o tempo 

de conclusão da obra, os custos associados às formas e ao cimbramento na produção 

convencional e, para as empresas que as produzem, menor perda de matéria-prima e de geração 

de resíduos. 

Com o levantamento de dados, foi possível observar na prática os conceitos teóricos 

abordados nas seções anteriores de planejamento, gestão, qualidade e das estruturas de concreto 

pré-fabricadas propriamente ditas.  
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5.2 SOBRE O MODELO DE GOVERNANÇA PROPOSTO 

 

Os modelos de governança, conforme citado na subseção 2.1.3. e reforçado na seção 

5.1., são instrumentos de gerenciamento que possuem como finalidade promover a integração 

entre a organização e os colaboradores, através da definição de padronizações, orientação dos 

trabalhos a serem realizados e condução de todos os agentes aos mesmos objetivos e metas 

organizacionais.  

A proposta de modelo de governança contido neste TCC foi elaborada com o intuito 

de nortear os processos de gestão da qualidade, especialmente no que tange à produção de 

estruturas de concreto pré-fabricadas, com vistas à promoção da melhoria dos produtos e 

serviços ofertados pelas organizações que atuam neste segmento. Para tanto, foram elencadas 

ferramentas de gestão da qualidade, bem como controles associados e sequências produtivas, 

que, em conjunto, deram forma ao modelo apresentado.   

Considerando as ferramentas de controle de qualidade apontadas na seção 2 e o escopo 

deste TCC, a autora considera as mais relevantes como sendo os gráficos de controle, o 

diagrama de Pareto, reuniões de brainstorming, o ciclo PDCA e a ferramenta 5W1H. Dentre 

elas, a autora destaca o diagrama de Pareto, onde é possível identificar as causas de não-

conformidade e a frequência com que ocorrem, o que o torna um ótimo norteador de planos de 

ação para melhorias, principalmente quando aliado a reuniões de brainstorming. Para 

elaboração e implementação de soluções, quando é necessária uma ação mais imediata, a autora 

sugere a utilização da metodologia 5W1H para solucionar o problema e, mais adiante, a 

elaboração e manutenção do Ciclo PDCA; quando a ação requerida não precisa ser tão imediata, 

a autora sugere diretamente a elaboração e manutenção do Ciclo PDCA. 

É importante ressaltar que para a obtenção de resultados e controles satisfatórios, 

devem ser definidos os responsáveis pelos processos de análise, gestão e definição dos planos 

de ação a serem adotados, que devem comunicar as alterações e novas definições aos membros 

da equipe que julgarem necessários. 

Apesar deste TCC abordar principalmente o processo de produção de pré-fabricados 

de concreto para empresas especializadas, cada organização pode montar o seu próprio modelo 

levando em consideração seu nicho de atuação, os objetivos e metas e as demais definições que 

regem a organização, tais como a missão, a visão e os valores. 
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Para promoção da melhoria contínua, a autora sugere também coletar feedback dos 

clientes. Apesar de não ser abordada na bibliografia vigente como uma ferramenta de controle 

e gestão da qualidade, esse tipo de técnica pode levantar oportunidades de melhoria antes 

desconhecidos ou inexplorados pela organização, vistos de uma outra perspectiva. 

  

5.3 SUGESTÕES AOS INTERESSADOS EM APLICAR O MÉTODO 

 

Juntamente às disposições, controles e processos contidos no modelo de governança 

para a qualidade proposto, a autora sugere a elaboração do Ciclo PDCA como norteador dos 

indicadores e planos de ação a serem realizados pelas empresas para promover a melhoria 

contínua dos produtos e dos serviços prestados. O ciclo deve ser atualizado em um intervalo de 

tempo que faça sentido para a organização e/ou quando forem identificadas novas não-

conformidades nos processos analisados. 

Quanto às soluções a serem adotadas para mitigar os problemas, a autora sugere para 

que as empresas as mantenham registradas documentalmente, em local de fácil acesso, e que 

contenham tanto o problema ocorrido, quanto a ação tomada, os responsáveis, entre outros itens 

que a empresa julgar pertinente, para que possam ser utilizados como base teórica frente às 

adversidades que a organização pode vir a enfrentar futuramente. 

Na era digital que a sociedade está inserida atualmente, as empresas podem utilizar a 

tecnologia em seu favor e otimizar ainda mais os processos dispostos neste modelo. Pode-se, 

por exemplo, juntar todas as informações em um aplicativo de celular ou software de 

computador que gere gráficos e sugira soluções para cada tipo de fraqueza encontrada. 

 

5.4 SUGESTÕES À EMPRESA ESTUDADA 

 

Conforme a autora pode observar na entrevista realizada com um dos engenheiros civis 

encarregados, os problemas na produção dos pré-fabricados na empresa estudada não são 

comuns. Parte desse fato é justificado pelo processo de produção dos pré-fabricados que, por si 

só, possui um controle de qualidade elevado quando em comparação aos pré-moldados e às 

estruturas convencionais moldadas in loco.  

Apesar disso, tendo em vista a bibliografia abordada e o levantamento de dados 

realizado, bem como o modelo de governança proposto, a autora sugere o estudo e possível 
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aplicação de um novo layout para o canteiro da fábrica, de modo a organizar melhor a produção, 

podendo separar as peças e os setores de forma mais satisfatória, que atenda às necessidades da 

empresa. Junto a esse estudo, a empresa pode verificar a disponibilidade de compra ou aluguel 

dos terrenos adjacentes, o que promoveria a ampliação do canteiro e mitigaria os problemas 

associados à falta de espaço relatada pelo engenheiro. 

A autora sugere também a promoção da multidisciplinariedade da equipe, de modo a 

deixar todos os colaboradores envolvidos no processo produtivo cientes das etapas anteriores e 

posteriores às que executam usualmente. Dessa forma, espera-se que os problemas de 

compatibilização entre os setores da armadura e da concretagem sejam reduzidos. No entanto, 

a multidisciplinariedade não deve excluir a especialização dos funcionários em sua respectiva 

equipe. 

Conforme a ABNT NBR 9062:2017, a cura das peças pré-fabricadas deve ser realizada 

em estufa. O fato de a empresa estudada não possuir o equipamento para a realização desse 

processo pode se constituir em uma fragilidade, apesar dos controles já adotados. Nesse sentido, 

se abre a necessidade de um acompanhamento estatístico das peças produzidas que considere o 

processo de cura das mesmas. O emprego da estufa, no entanto, possibilitaria maior controle 

desta etapa e não deixaria a atividade tão exposta à variação das condições climáticas do local 

onde a empresa se encontra. 

O último ponto sugerido é a implementação de controles mais rígidos e ferramentas 

de qualidade para identificar possíveis falhas no processo de planejamento e produção dos pré-

fabricados, o que, consequentemente, levaria à identificação de oportunidades de melhoria 

contínua sobre os produtos e serviços prestados.  

Apesar de não ser considerada uma sugestão, a autora, levando em consideração 

experiências prévias diante da construção convencional, no sentido de encontrar diversas 

disparidades entre execução, projeto e regimentos normativos, ressalta que não esperava que os 

processos dos pré-fabricados em uma empresa especializada nessa produção fossem seguidos 

próximos às normas vigentes e apresentassem poucos erros, conforme informado pelo corpo 

técnico da organização analisada.  
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5.5 SOBRE OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A motivação para a elaboração do presente estudo, tendo em vista a relevância, 

oportunidade e viabilidade acerca do tema abordado, foi descobrir quais são os processos, 

estratégias e demais elementos que podem ser incorporados às empresas produtoras de pré-

fabricados de concreto, para promover a melhoria da qualidade final dos produtos e serviços 

ofertados. Dessa forma, as metas deste estudo foram formuladas no intuito de responder, a quem 

interessar possa e à própria autora, à pergunta de pesquisa.  

Assim, foi definido como objetivo geral deste TCC a elaboração de uma proposta de 

modelo de governança para otimização dos processos de produção e controle das estruturas de 

concreto pré-fabricadas, com o intuito de promover a melhoria da qualidade dos produtos 

confeccionados.  

Para elaboração deste modelo, foi realizada a pesquisa bibliográfica e o levantamento 

de dados, conforme descrito no capítulo que aborda a metodologia utilizada. Conclui-se, 

portanto, que o objetivo geral foi atendido. 

Quanto aos objetivos específicos, os mesmos foram definidos na seção 1.3.2. do 

capítulo introdutório, e correspondem aos seguintes itens: 

a) Identificar e mapear os principais processos de planejamento e de produção de 

pré-fabricados de concreto; 

b) Elencar ferramentas de controle e análise de qualidade; 

c) Identificar conceitos de planejamento de projetos e produtos; 

d) Elencar oportunidades de melhoria em empresa de fabricação de pré-

fabricados do Paraná; 

e) Propor modelo de governança para a qualidade, levando em consideração 

estratégias de planejamento e gestão. 

Para cumprir ao item a), a autora utilizou a bibliografia vigente disposta na ABNT 

NBR 9062:2017 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldados e na ABNT NBR 

6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto, conforme pode ser observado na seção 2.3.5 

Planejamento e produção das peças. Além disso, os processos de planejamento e de produção 

dos pré-fabricados foram abordados também no levantamento de dados realizado, que está 

disposto na seção 4.1.3. Produção das peças de concreto pré-fabricadas. 
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O objetivo específico abordado no item b) foi atendido na seção 2.2. Qualidade onde, 

entre outras definições e tópicos, foram expostas algumas das ferramentas para análise e 

controle da qualidade disponíveis na bibliografia existente. 

Com vistas ao cumprimento do objetivo c), a autora pesquisou e apresentou os 

conceitos e outros elementos associados ao planejamento de projetos e de produtos, conforme 

pode ser observado na seção 2.1. Planejamento e Gestão de Processos. 

As oportunidades de melhoria, obtidas após estudo e avaliação da bibliografia e do 

levantamento de dados, foram tratadas na seção 5.4 Sugestões à empresa estudada. 

Por fim, o modelo de governança foi proposto na seção 4.2. Proposta de Modelo de 

Governança para a Qualidade, tendo como base os conceitos, estratégias e normas vigentes 

definidos e abordados ao longo do desenvolvimento deste trabalho.  

Conclui-se, portanto, que todos os objetivos iniciais, tanto o geral como os específicos, 

foram cumpridos. 

 

5.6 CONCLUSÕES FINAIS 

 

Para promover a melhoria contínua, as organizações podem se guarnecer de técnicas, 

estratégias e ferramentas associadas ao planejamento e gestão de seus projetos, bem como dos 

controles, análises e cuidados associados à qualidade dos processos e dos produtos, sempre 

buscando atualizar suas diretrizes, com vistas aos objetivos e metas definidos em parte do 

planejamento estratégico da empresa (no que diz respeito à produção). 

O uso de estruturas de concreto pré-fabricadas em obras sintetiza as definições e 

melhorias descritas acima. Esse sistema, que já apresenta um processo de qualidade intrínseco 

à sua produção, enseja a otimização da construção civil, possibilitando o aumento da 

produtividade e da qualidade, bem como a redução de resíduos e a redução de custos. 

 

5.7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Considerando o avanço tecnológico e os anseios de otimização e agilidade que regem 

parte da sociedade moderna, o uso dos pré-fabricados tende a se tornar mais comum dentro da 

construção civil. Desta forma, são justificados estudos posteriores e a busca pelo 

aprimoramento das técnicas, controles e estratégias associados a este tipo de estrutura. 
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Para trabalhos futuros, a autora sugere implementar o modelo de governança elaborado 

no presente TCC em empresas produtoras de estruturas de concreto pré-fabricadas, partindo da 

hipótese de que, com as ferramentas, definições processuais e controles elencados no modelo, 

haverá oportunidade de melhorias com vistas à qualidade dos produtos e serviços ofertados.  

Além disso, pode ser elaborado um modelo de governança para peças especiais, tais 

como para estruturas protendidas, que possuem processos e controles adicionais. 
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APÊNDICE A – Ficha de Acompanhamento para produção de peças pré-moldadas de 

concreto 
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APÊNDICE B – Entrevista realizada com engenheiro civil encarregado na empresa 

estudada 

Entrevistado: Charles Grondek; 

Data: 08/01/2021; 

Local: Empresa de pré-fabricados estudada; 

Função: Engenheiro civil.  

 

1. Como é a concepção do projeto? Leva em conta necessidades do cliente, terreno, peças 

disponíveis, etc? 

A primeira atividade a realizar é entrevista com o cliente, para ver qual a necessidade 

do mesmo (obra comercial, rural, etc); definir qual a finalidade. Depois, precisa-se verificar o 

terreno e a localidade para obra, acesso para o caminhão e condições de trabalho. Tendo essas 

informações, o setor de vendas vai oferecer a ideia e montar um croqui. Tentam adequar o 

estoque já existente em novos projetos. 

A depender da obra precisa de estudo de solo, verificar a região, o nível da água. A 

empresa também faz a fundação, que normalmente é o furo da obra. Apesar disso, compensa o 

cliente gastar o estudo do solo. 

 
2. Quais são os documentos do projeto que a empresa faz? 

Na venda, faz o projeto arquitetônico. O cliente aprova e as documentações seguem. 

Prancha de fundação, de montagem, cortes, fechamento de placa; planta de cobertura; 

planilha de controle, planilha de custo; memorial descritivo. 

É gerada prancha de cada item. Cada pilar é representado em uma prancha, por 

exemplo. São escritas informações como a quantidade de concreto e do aço.  

A sequência de produção é definida conforme os elementos serão instalados na obra: 

primeiro os pilares, depois as vigas, e depois o resto. 

 

3. Mão de obra é qualificada? Treinada e especializada? 

É qualificada. Existe sempre um responsável, que faz a integração com os novos 

funcionários e vai repassando os métodos, procedimentos e regras. 

Para operação de alguns equipamentos, os funcionários que mexem diretamente com 

eles recebem treinamento específico.  
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4. A supervisão da produção é feita? Por quem? Como fazem e em que etapa? Em todos os 

lotes? 

Sempre há um responsavel para conferir a produção. Na fábrica, os elementos 

verificados são a  armadura, o concreto, o adensamento, a cura e o transporte interno. 

Em todos os lotes, isto é, de todo caminhão-betoneira que chega à empresa, são 

retirados os corpos de prova. Se necessária, é realizada a adequação do traço do concreto para 

posterior liberação.  

Quanto ao concreto, foram realizados estudos para se chegar ao traço desejado. É 

utilizado retardador enquanto o concreto vem da fábrica de concreto até à empresa de pré-

fabricados, para que não haja risco do concreto grudar no interior do caminhão. Em dias mais 

quentes, para evitar a retração do concreto, é passado produto químico em cima da peça, para 

formar uma camada protetora. 

 

5. O layout da fabrica está adequado? 

Existem problemas de falta de espaço. As peças do cliente A ficam em um lugar; as 

de B, em outro. Já aconteceu de haverem peças misturadas. Seria mais fácil e melhor se 

houvesse mais espaço, para resolver essa questão. 

 

6. A separação de lotes para controle se dá pelo caminhão recebido? 

 Sim. Existem os relatórios diários para ajudar a controlar.  

Caso a peça não tenha atingido qualidade satisfatória, a estrutura é quebrada e busca-

se reutilizar a armadura.  

 

7. Fazem os projetos de acordo com as normas vigentes?  

Sim. Já aconteceu de terem que barrar as vontades dos clientes pois as mesmas iam em 

desencontro com as normativas. Quando isso acontece, são explanadas ao cliente as demais 

possibilidade, para que ele possa optar como deve prosseguir.  

 

8. Quanto ao concreto que vem usinado de empresa, recebem as especificações? Fazem testes? 

O engenheiro responsável elaborou o traço, rodou o traço, fez estudos e, para melhorar 

a qualidade e acabamento, decidiram optar por determinada mistura. O engenheiro faz um 
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acompanhamento junto à fábrica que produz o concreto também, para confirmar a constância 

do traço.  

É realizado teste de slump e retirada dos corpos de prova, para romper com 7, 14 e 28 

dias. Caso seja concreto protendido, há necessidade de romper com 48 horas também. 

 

9. Qual é o passo a passo da produção? 

Depois da liberação pelo cliente, é impressa uma via do projeto (dos detalhamentos 

das peças) para cada uma das equipes: a da ferragem e da concretagem. 

Quantos às armaduras, algumas são feitas à mão. Há também máquina que faz estribos 

e dobra as armaduras principais. É colocado espaçador aqui na ferragem, podendo ser ele de 

plástico, de concreto ou outros. Assim que finalizada, a armadura é estocada ao lado do barracão 

da ferragem.   

A equipe da concretagem vai chegar na forma tirando a peça que estava curando do 

dia anterior. É uma função que demanda de uma empilhadeira, um operador e um ajudante. As 

peças são encaminhadas a outro setor: se não tiver defeito, já vai diretamente para o estoque; 

se precisar, pode ir para o acabamento (inserção de console também é feita aqui).   

A equipe da montagem da forma chega na forma onde houve a remoção da peça, para 

realizar a limpeza da mesma com auxílio de vassoura, estopa, brocha de pedreiro, entre outros. 

Feita a limpeza, é passado desmoldante vegetal por toda a extensão da forma, através do uso de 

bombas pulverizadoras. 

Assim que finalizado esse processo, a equipe vai pegar a armadura e colocar na forma, 

fazendo todos os travamentos e verificações necessárias.  

Nisso, o concreto já chegou na fábrica e está pronto para ser depositado na forma recém 

untada. São três caminhões-betoneira que chegam à empresa por dia. O processo vai se 

repetindo. O responsável acompanha a deposição do concreto, mas por ser autoadensável, não 

há muito risco de criar bicheira. Precisa controlar, no entanto, a velocidade da deposição, para 

que não sejam criadas bolhas de ar dentro da estrutura. 

Depois que o concreto já está assentado, colocam-se os chumbadores (se necessário), 

as alças para içamento, e outros acessórios que precisar. 

Após esse processo, a peça fica em descansando por volta de 22 a 24 horas.  

Se estiver tudo certo visualmente e não apresentar problemas na retirada e içamento, a 

peça vai direto para o estoque. Quem tira a peça da forma já sabe o aspecto visual que ela 
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precisa ter. Se for necessário, a peça pode ser encaminhada para acabamento, onde há uma 

equipe especializada para tal. Esse acabamento é feito com pó de mármore, cimento branco ou 

cimento comum (esse, desenvolvido na empresa mesmo).  

 

10. Como funciona o acabamento? Onde faz? Com o que? Se tiver bicheira, por exemplo, o que 

acontece? Se ocorrer envergadura? Se ocorrer luxação? Concreto trincado? 

Se a trinca for pequena, cura com epoxi e faz o acabamento. 

Se tiver muita trinca, a peça é descartada. Se quebrou ou foi muito danificada, idem.  

 

11. Quais são os problemas na fabricação? 

O principal gargalo da fábrica é adequação das formas quando o projeto exige. Para 

barracões de aviário, por exemplo: todos os pilares são iguais. Em obras comerciais, podem 

existir diversos tipos de pilares diferentes.  

Pode acontecer das equipes errarem o local do console, de furo, etc, por falta de 

alinhamento das equipes. Para evitar esse problema, tanto a equipe da ferragem como da 

concretagem devem conversar entre si e, em caso de dúvidas, entrar em contato com o 

engenheiro responsável. 

 

12. Quanto tempo, em média, as peças ficam paradas no estoque? 

Em torno de 20 dias, para atingir a resistência. Assim, as estruturas vão acumulando 

na área do estoque.  

 

13. Fazem controle de conclusão dos lotes de fabricação para identificar problemas e propor 

melhorias?  

São feitos os relatórios diários, que funcionam como um mapa da produção.  

Podem surgir problemas pontuias na produção diária. Quando ocorrem, são tomadas 

as medidas necessárias. Pode ser necessário mudar até o projeto, mas por meio de conversas 

entre a equipe técnica, vão conversando.  

 

14. O que poderia ser feito para melhorar a qualidade das peças e produtos?  

Os pontos de maior destaque seriam arranjar mais espaço fisico pra distribuir melhor 

as peças e não manter o número de funcionários limitado.  
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