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RESUMO 
 
 

GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL A gestão da qualidade total, como ficou 
conhecida essa nova filosofia gerencial, marcou o deslocamento da análise do produto ou 
serviço para a concepção de um sistema de qualidade. Em relação ao conceito da palavra 
qualidade, esse se relaciona ao atendimento das exigências dos clientes. A implantação do 
Sistema da Qualidade em uma empresa de construção civil tem como objetivo assegurar que 
seus processos e produtos satisfaçam às necessidades e às expectativas dos clientes externos 
e internos, construtores, consumidores, fabricantes de materiais, profissionais envolvidos e a 
sociedade de forma geral. Diretamente, o setor da construção civil é o mais interessado e sem 
dúvida o maior beneficiado pela Gestão da Qualidade, que acaba sendo uma estratégia de 
diferenciação das empresas que atuam na construção civil. Porém, a implantação de 
programas de qualidade nesse ramo ainda é um grande desafio. Hoje independe do porte e 
atuação da Construtora, se faz necessário investimentos na Gestão de Qualidade, para se 
obter maior produtividade. Além deste ganho, fica evidenciada também a preocupação com a 
melhoria dos produtos e serviços fornecidos. A qualidade será considerada como “adequação 
ao uso” e como Satisfação total dos clientes externos e internos da empresa. A melhoria 
contínua é um processo de aumento da eficiência da organização para cumprir a política e os 
objetivos da qualidade. Os procedimentos de controle e gerenciamento de materiais, serviços e 
níveis evolutivos de certificação é cada vez mais necessário para uniformização neste 
segmento.A Política da qualidade deve refletir a especificação da empresa e ser amplamente 
difundida e discutida com todos os colaboradores da organização. Uma estratégia decorrente 
do conceito da qualidade enquanto satisfação total do cliente interno é o exercício de parcerias 
entre os diversos agentes dos processos de construção ou da empresa, visando aperfeiçoar 
seu trabalho e obter produtos com níveis de qualidade adequados ao cliente. É preciso 
reformular o sistema de gerenciamento das operações e da mão de obra, eliminar a 
interferência corporativa. Há uma crescente consciência de que bens e serviços de alta 
qualidade podem dar uma organização uma considerável vantagem competitiva. Boa qualidade 
reduz custos de retrabalho, refugo e devoluções e, mais importante, boa qualidade gera 
consumidores satisfeitos. Portanto, é possível concluir que o investimento em uma certificação 
é o mesmo que estruturar a empresa a fim de que ela alcance uma melhor produção, 
canalizando seus esforços no atendimento ao cliente, dando maior ênfase à sua satisfação e 
buscando sempre uma melhoria contínua; objetivando aumentar as vendas e 
conseqüentemente o lucro. Palavras-chave: Qualidade, Gestão da Qualidade e Construção 
Civil.  


