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Resumo – Este artigo consiste em um estudo de caso realizado na Construtora JJ Ltda, 
empresa do setor de construção civil. O objetivo do estudo foi analisar a importância do 
sistema da qualidade no setor de suprimentos, objetivando um melhor desempenho 
organizacional. O resultado do estudo de campo revelou que os trabalhadores sentem-se 
satisfeitos com a ferramenta utilizada. Todos os elementos de Sistema da Qualidade 
investigado apresentam resultados satisfatórios. 
 

Palavras-Chave: Qualidade; trabalhadores; satisfação. 
 

 Abstract – This article presents a study conducted at the home builder jj Ltda, 
a company in the construction industry. The aim of this study is to analyze employee 
satisfaction and the quality system on a daily basis in the supply sector, identifying best 
performance organizational. O result of field study shows that workers feel satisfied with the 
ferment used. All elements of System ad Qualidade investigated show satisfactory results.  
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1. Introdução 

 
Os últimos anos têm se caracterizado por rápidas mudanças com a maior preocupacão das 

empresas com a qualidade do sistema de trabalho, a fim de acompanhar a evolução sócio-

organizacional, notada através de modificações nas relacões tecnológica, econômica e política, 

gerada pela globalização. Estas transformações de escala mundial aguçaram ainda mais a percepção 

das empresas para a preocupação com a qualidade na oferta de seus produtos ou serviços.  

O objetivo desse trabalho é analisar a importância do sistema da qualidade no setor de 

suprimento da empresa Construtora JJ. 

Atualmente, muitas empresas procuram implantar programas de sistema de qualidade 

aliados aos programas inovadores. Da mesma forma, a evolução do macro ambiente influencia as 

organizações que, para sobreviverem em meio a tal turbulência, precisam aperfeiçoar, 

constantemente, seus processos de gestão, canalizando esforços para otimização de seus recursos e 

o atendimento a clientes cada vez mais exigentes. 

Conforme Robles (2008, p.25), “O Sistema de gestão da qualidade é um conjunto de ações 

dirigidas a fim de se obter características dos produtos ou serviços com capacidade de satisfazer 

plenamente as necessidades e expectativas do cliente, consumidor, atingindo o que se conhece 

como qualidade”. 

O que motivou a construir este artigo sobre a gestão de qualidade da Construtora JJ foi a 

curiosidade de ver na prática como funciona e são cumpridas as normas estabelecidas pelo sistema 

da qualidade em um dos setores importantes da empresa, uma vez que foi concedida a ela o 

certificado da ISO - 9001. 

 O problema observado é a falta de planejamento do setor administrativo da obra na 

solicitação de material para as obras realizadas pela Construtora JJ, pois tal solicitação é recebida 

muitas vezes quando ocorre a necessidade do material em falta, o que denota uma carência de 

planejamento que pode ser altamente prejudicial à organização. No dia em que precisa ser usado o 

material na obra é que o pedido chega ao setor de suprimento, ocasionando paralisação da obra a 

espera de material. Foi constatado através de documentação (solicitação de pedido) que o setor de 

suprimento tem dificuldades com o cumprimento das normas da qualidade devido à falta de 

planejamento do setor técnico e da administração da obra, chegando a depender dos dois setores 

para a realização de suas atividades. 

Neste sentido, observar o sistema de qualidade adotado pela Construtora JJ será importante, 

considerando que atuar no ramo da construção civil exige cada vez mais qualidade nos produtos 

oferecidos aos clientes. 
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A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo foi a análise de documentos e a 

observação, além da pesquisa bibliográfica. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 
A gestão da qualidade consiste numa estratégia da Administração orientada a criar 

consciência de qualidade a todos os processos organizacionais. É referida como “total”, uma vez 

que seus objetivos e sua implicação envolvem não apenas aos altos escalões de uma organização, 

mas também da organização estendida, ou seja, seus fornecedores e clientes, distribuidores e demais 

parceiros do negócio. 

A preocupação do sistema da qualidade da Construtora JJ é atingir a perfeição nas atividades 

da empresa e diminuir os erros. Pode-se definir qualidade como a forma pela qual se realiza a 

prestação do serviço, identificando as características que possui o produto quando entrega ao 

cliente. Na obtenção de determina, quais são as necessidades, desejos e expectativas dos 

consumidores, convertendo-se essas especificações e finalmente estabelecendo normas ou 

parâmetros de qualidade permitindo controlar da produção no sentido de que a mesma se ajuste às 

especificações da qualidade.  

Caravantes et al. (1997, p.63) comenta que, para um bom entendimento do sistema da 

qualidade, faz-se necessário que clarifiquemos seus conceitos, já que qualidade contínua é um 

termo facilmente mal entendido.  

De acordo com Garvin (1992, p.58), os sinônimos de qualidade vão desde luxo e mérito até 

excelência e valor. Ele afirma que como conceito, a qualidade existe há muito tempo, mas apenas 

recentemente emergiu como uma forma de gestão. Esta nova abordagem é resultante de um 

processo evolutivo e vem passando por uma revolução considerável nas organizações do primeiro 

mundo. 

Já Oakland (1997, p.58) afirma que “A noção de qualidade depende fundamentalmente da 

percepção de cada um. O que tem qualidade para uns pode não atender às necessidades para outros. 

Assim, o primeiro conceito a ser entendido é que a noção de qualidade depende da percepção de 

cada indivíduo”. 
 

Juran (1993, p.16) diz que qualidade é “fitness for use” – é adequação ao uso querendo dizer 

que o usuário de produto ou serviço pode contar com o mesmo para desempenhar o que a este foi 

determinado.  

As definições da palavra qualidade incluem certas palavras-chaves que, segundo o autor, 

requerem elas próprias, definições tais como: 

 Produto: É a saida de qualquer processo, principalmente de bens, software e serviços.  
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 Característica do produto: uma característica de produto é uma propriedade possuída por um 

produto com a intenção de atender a certas nessecidades dos clientes e, dessa maneira, 

prover satisfação ao mesmo. 

 Satisfação com produto e satisfação do cliente: atinge-se a satisfação com o produto quanto 

às características do mesmo respondem às necessidades do cliente.   

 Cliente: É qualquer um que recebe ou é afetado pelo produto ou processo. Os clientes podem 

ser: internos, que são afetados pelo produto e também são membros da empresa que fabrica 

o produto; externos, que são afetados pelo produto, mas não são membros da empresa que o 

produz. 

 Deficiências: deficiência de um produto é a falta de um item ou aspecto que resulta na 

insatisfação com o produto.    

Quando falamos em qualidade nos vem à mente algo como o selo de certificação do Inmetro 

para os produtos e os materiais com que são elaborados, seu design e durabilidade. Já no sentido das 

normas como ISO 9001/2000, falamos da satisfação do cliente. Assim, qualidade torna-se um 

conceito totalmente subjetivo que não mais tem haver com qualidade do produto e serviço, mas sim 

com a sua capacidade de atender aos desejos, expectativas e necessidade dos clientes, sejam eles 

internos ou externos às organizações. 

Assim, entendemos que qualidade é a ferramenta que dá a empresa a capacidade de atender às 

necessidade e aos desejos dos clientes e com uma margem mínima de erro.  
 

2.1 Histórico da Empresa 
 

A Construtora JJ foi fundada em 20 de fevereiro de 1991. Situada à rua Rafael de Aguiar, 

realiza a execução de obras de edificações, construções, sistema de abastecimento de água, adução, 

captação, rede de água, reservatórios e rede de energia elétrica de alta e baixa tensão e construção 

de estradas. 

A Construtora J.J. Ltda tem um compromisso com o futuro e uma política orientada para a 

qualidade. 

O ano de 1999 foi marcado por grandes transformações na empresa, onde o marco inicial foi 

a implementação do sistema de gestão da qualidade. O trabalho desenvolvido foi voltado para a 

melhoria da capacitação dos colaboradores através dos treinamentos, da sensibilização com as 

diversas dinâmicas de grupos que foram aplicadas. Em decorrência desta política voltada para a 

qualidade, a Construtora JJ obteve a certificação da ISO 9001.  
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A ISO 9001 tem o modelo de garantia da qualidade para projeto, desenvolvimento, 

produção, montagem e prestadores de serviços, geralmente aplidada em empresas como a 

Construtora JJ que tem o foco voltado para a criação de novos produtos. 

O sistema da qualidade da construtora JJ LTDA. Contempla os seguintes elementos, que 

coincidem com os requisitos da NBR ISO 9001-2000: 

 Manual de qualidade; 

 Controle de registro; 

 Responsabilidade da administração; 

 Sistema da qualidade; 

 Gestão de recursos; 

 Realização de produtos; 

 Medição, análise e melhoria. 

O sistema apoia-se em procedimentos padronizados e documentados, projetos preliminares, 

básicos e executivos, memoriais desritivos das obras. Sua operação se fez através do treinamento de 

pessoas, aplicação dos procedimentos, projetos e preventivas em caso de não-conformidade. 

Todas as obras que fazem parte do escopo da empresa são objeto de um plano da qualidade 

que define a estrutura organizacional para a qualidade no âmbito interno da obra e descreve a 

aplicação no manual da quealidade adotada pela empresa. 

O sistema da qualidade apoia-se em procedimentos padronizados e documentados, 

envoldidos um deles é o manual da qualidade, que descreve o sistema da empresa em função de sua 

política da qualidade e os objetivos nela estabelecidos. Também descreve o sistema da empresa em 

relação à norma NBR ISO 9001 e seus procedimentos.  

O objetivo da aplicação do sistema foi difundir entre os colaboradores a importância da 

avaliação dos fornecedores e a comunicação permanente em busca de bons parceiros. 

A melhoria contínua pode ser observada no desenvolvimento de inovações praticadas pela 

empresa, o que demonstra a disposição em buscar novas tecnologias, garantindo ao cliente o melhor 

desempenho dos imóveis. Esta melhoria pode ser relatada, no esforço que vem sendo colocado para 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Faculdade São Luís de França – 2009 
 

 6

ampliação no controle de obras executadas por esta empresa, não só em obras executadas, mas 

também em obras de saneamento. 

O sistema implementado retrata a busca constante em satisfazer o cliente, pois este 

representa o seu foco principal, a estabilidade e a vida da empresa. Empreendimentos imobiliários 

de grande sucesso foram lançados, inovando o conceito de morar bem com qualidade de vida.  

A política de trabalho da empresa traduz de maneira muito clara seu objetivo: "Construir 

com qualidade, buscando a satisfação do cliente”. Seu compromisso é melhorar cada vez mais seus 

produtos e serviços e, conseqüentemente, a satisfação dos seus clientes. 

2.2 O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade Habitacional (PBQP-H) 

Outra forma de certificação obtida pelas empresas de construção civil dá-se através do 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade Habitacional (PBQP-H). Os Estados da 

Federação foram mobilizados a alcançarem esta certificação, com seus acordos setoriais já 

firmados, ou em fase avançada de formalização, diante da tendência em se estabelecerem dois tipos 

de empresas do setor de construção civil no país: as empresas qualificadas no Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade Habitacional (PBQP-H), caracterizadas por sua gestão moderna, e as 

não qualificadas. 

A adesão do organismo de financiamento e o exercício do poder de compra do Governo 

Federal e do mercado estão obrigando as empresas construtoras a buscarem essa certificação como 

forma de manutenção de sua atuação no mercado. 

O Qualihab é o Programa de Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São Paulo 

que foi elaborado para qualificar as empresa que participarem de concorrência de obra pública para 

a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano). 

Utilizando o seu poder de compra junto ao mercado da construção civil, a CDHU, através do 

Qualihab, vem induzindo os segmentos do meio produtivo a estabelecerem com o estado acordos 

setoriais que visam o desenvolvimento de programa da qualidade para os setores da cadeia 

produtiva da construção. O Qualihab é uma adaptação das normas ISO 9000 para a contrução civil, 

com uma diferença: sua certificação ocorre em diferentes níveis evolutivos. 

Robles Jr (2008, p.13) fala que a construção civil vem sofrendo muitas mudanças 

tecnológicas no campo da engenharia civil e a rápida evolução dos métodos e processos executivos 

obrigam a uma especialização crescente, acarretando uma organização cada vez mais complexa nas 
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obras. Há, então, a necessidade de dedicar esforços à gestão da qualidade, na busca constante da 

correta execução desses novos processos. 

Segundo Oliveira (2009, p.63), as empresas não costumam executar seus produtos sem a 

utilização de fornecedores externos de materiais e serviços. Assim, faz-se necessário que exista um 

setor na empresa responsável diretamente pela escolha e interação com os fornecedores. Esse setor, 

normalmente conhecido como de suprimento ou de compras, está diretamente relacionado à 

estrutura administrativa da empresa. 

2.3 A Implementação da Qualidade no Setor de Suprimento da Construtora JJ 

Foi implantado o sistema da qualidade no setor de suprimento, buscando atingir padrões de 

excelência. Com o resultado desta política voltada para a qualidade, a Construtora JJ LTDA obteve 

a Certificação ISO 9001, em 13 de novembro de 2000. 

É de responsabilidade do gerente de suprimentos garantir o bom desenvolvimento do setor, 

dando treinamento e acompanhando toda sua equipe. 

O setor de suprimentos é o responsável direto pela relação comercial entre fornecedores e 

consumidor. Essa relação envolve diversos agentes, tornando-se bastante complexa. Por isso, deve 

merecer atenção especial por parte das empresas, pois o agente fornecedor é quem subsidiará – no 

prazo, custo e qualidade esperados – os insumos utilizados nos produtos. 

Os fornecedores devem atender aos requisitos da avaliação de desempenho estabelecidos na 

norma e estar adaptados a suprir as necessidades de cada empresa, caso contrário, podem vir a se 

tornar um grande problema para ela, gerando aumento de custos dos serviços levando uma não-

conformidade. 

O setor de suprimentos da Construtora JJ é de importância fundamental no cumprimento das 

normas da ISO 9001 Se esse setor não estiver atuando com regularidade, surgirão problemas como: 

queda da produtividade, devido à ausência dos insumos no momento de sua utilização; diminuição 

da motivação do operário que, na ausência dos insumos, tem de ficar trocando de serviço até que o 

material esteja disponível; baixa qualidade do produto, ocasionada pela falta de um controle de 

qualidade eficiente dos insumos desde o projeto até a entrega do produto final. Por isso a empresa 

aplica ações corretivas e preventivas descritas no seu procedimento com a finalidade de definir a 

metodologia usada visando eliminar as causas da não-conformidade. 

As etapas mais críticas para uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos são: 

especificação dos materiais, fluxo de suprimentos, fornecedores, negociação, comunicação e 

informações. Verifica-se a preocupação dos agentes envolvidos quanto a análise sistêmica do 
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processo de aquisição de suprimentos, principalmente em relação à aquisição de suprimentos, 

principalmente em relação à gestão integrada da qualidade. 

Os suprimentos também pode ser classificados como: 

 Matérias-primas necessárias para fabricação de um produto; 

 Equipamentos ou peças de composição de um produto; 

 Peças de reposição de um equipamento; 

 Mix de produto de um varejista; 

 Materiais de apoio da produção; 

 Informação; 

 Mão de obra; 

 Alimentos; 

 Material para reciclagem; 

 Materiais não-produtivos. 

Podemos definir suprimentos como um processo composto por diversos outros 

subprocessos. A construtora JJ pode ser dividida em Suprimentos, Produção e Distribuição. Onde 

termina o processo de distribuição de uma organização começa o processo de suprimentos da 

organização seguinte. 

Suprimentos também podem ser considerados as informações para prestação de serviços; 

exemplo da construtora e o call certer através do “atendendo as necessidades do cliente”.  

Os subprocessos mais comuns de um processo de suprimentos são: 

 Gestão de transporte; 

 Gestão de compras e aquisição; 

 Movimentação e alimentação da linha de produção. 
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DIVISÃO DE PROCESSOS 

 

   

 

   

 

Figura 1. Divisão de Processos, FONTE: Manual da construtora JJ, 1999. 
 

 

Os modelos estratégicos de administração de empresa mais utilizados demonstram que a 

capacidade que ela tem de fazer acordos comerciais está muito condicionada à cadeia de negócios 

em que está inserida. Por isso, a melhoria da competitividade empresarial só pode ser alcançada se 

todo o conjunto de empresas envolvidas no processo de produção estiver comprometido com o 

objetivo comum. Além disso, o correto conhecimento de suas responsabilidades e da cadeia de 

relacionamento cliente-fornecimento é também um auxilio no desenvolvimento do sentimento de 

grupo. 

O custo da qualidade encontrado nas empresas pode ser decorrente de não conformidade de 

fornecedores de materiais, produtos e serviços, Assim, deve-se também analisar na composição dos 

custos os possíveis atrasos de fornecimento, o não atendimento da especificação da mão-de-obra, a 

impossibilidade de produção dos lotes pedidos, a quantidade elevada dos retrabalhos, as 

dificuldades financeiras do fornecedor, entre outras situações. Portanto, devem ser tomadas medidas 

que minimizem ou evitem esse problema. 

 

 

 

 

 

           
 
             DESTRIBUIÇÃO 

 
PRODUÇÃO 

 
 
SUPRIMENTOS 
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3. Considerações finais  

A gestão da qualidade torna-se uma estratégia para cumprir com todas as normas da 

organização, com um bom desenvolvimento nas atividades, contribuindo para minimizar os custos e 

erros operacionais sendo umas das ferramentas essenciais na eficácia e na tomada de decisões das 

organizações. Com isso, os pedidos de compra deixam de ser encarados como simples atividades de 

suprir a necessidade da obra para se tornar um elo estratégico, entre fornecederes e funcionários, ou 

seja, a fronteira de custos da empresa. 

Pode-se dizer que o objetivo do trabalho foi realizado a contento, pois as operações 

estratégicas da gestão da qualidade têm-se tornado um diferencial para a Construtora JJ Ltda. 

A qualidade hoje possui um papel importante na busca da perfeição de serviços e fabricação 

de produtos tornando-se bastante flexivel no conjunto de ferramentas utilizada pela empresa na 

busca de espaço no mercado globalizado. 

As organizações que se propõem a programar uma política de gestão voltada para a 

"qualidade" têm consciência de que a sua trajetória deve ser reavaliada. As mesmas precisam pôr 

em prática atividades que visam estabelecer e manter um ambiente no qual as pessoas, trabalhando 

em equipe, consigam um desempenho eficaz na busca das metas e estratégias da organização. 

Portanto, pode-se concluir que o sistema da qualidade no setor de suprimentos está 

diretamente relacionado com a organização, como toda a Construtora. É importante ressaltar o 

impacto que esta política tem para o desenvolvimento das atividades da empresa, e que é 

significante ter pessoas satisfeitas e motivadas que conseqüentemente produzam mais e que 

contribuam para o crescimento e desenvolvimento da organização. A Construtora reflete 

satisfatoriamente a utilização da qualidade no ramo de construção civil unificando todas as 

informações e envolvendo toda a equipe na sua operação. 
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