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RESUMO
Este trabalho apresenta os principais elementos relacionados à concepção e
implantação de um Sistema de Gestão Integrada (SGI) em empresas construtoras
de edificações, tendo como referência as normas NBR ISO 9001:2008, NBR ISO
14001:2004, BSI OHSAS 18001:2007 e NBR 16001:2004.
Fundamentado em revisão bibliográfica, foram identificados os requisitos de
cada sistema de gestão, o que permitiu a discussão do tema através de entrevistas
e o estabelecimento de um modelo estrutural, com foco na prevenção e na melhoria
contínua do desempenho da empresa em relação à conformidade da obra, à
satisfação dos clientes, ao respeito às partes interessadas, à preservação do meio
ambiente e à segurança dos trabalhadores.
As recomendações apresentadas ao longo deste trabalho contribuem para que
as empresas abordem, com maior ênfase e eficácia, as questões relacionadas com
a qualidade, sustentabilidade, saúde e segurança no trabalho, produtividade,
inovação e responsabilidade social, em um Sistema de Gestão Integrada (SGI).

Palavras-chave: sistema de gestão integrada; qualidade; gestão ambiental; saúde e
segurança no trabalho; responsabilidade social.

ABSTRACT
Recomendations for the implementation of Integrated Management
System (IMS) in building construction companies.
This paper presents the main elements related to the conception and
implantation of an Integrated Management System (IMS) in building construction
companies, based on NBR ISO 9001:2008, NBR ISO 14001:2004, BSI OHSAS
18001:2007 and NBR 16001:2004 standards.
Based on bibliographic revision, requirements of each management system
were identified, which allowed the analysis of the subject through interviews and the
establishment of a standard focused on prevention and continuos improvement of
company performance related to clients quality, environment prevention and labour
safety.
The recommendations presented in this paper contribute to give more enphasis
to questions related to quality, labour environment, health and safety work,
productivity, innovation and social accountability in Integrated Management System
(IMS).

Keywords: integrated management system; quality; environmental management;
health and safety work; social accountability.

Lista de Ilustrações
Figura 1

Modelo estrutural do Sistema de Gestão Integrada

23

Figura 2

Melhoria contínua do SGI baseado no PDCA

25

Figura 3

Evolução das normas no mundo

34

Figura 4

Estrutura do QUALIHAB

42

Figura 5

Relação das organizações com o meio ambiente

83

Figura 6

Fluxograma preliminar das atividades de concepção e
implantação do SGI

105

Figura 7

Fluxograma preliminar das atividades de concepção e
implantação do SGI (continuação)

106

Figura 8

Fluxograma das atividades de concepção e implantação do SGI 109

Figura 9

Fluxograma das atividades de concepção e implantação do SGI 110
(continuação)

Figura 10

Fluxograma das atividades de implantação do SGI em empresas 111
com SGQ

Figura 11

Fluxograma das atividades de implantação do SGI em empresas 112
com SGQ (continuação)

Figura 12

Modelo de organograma de empresa construtora de edificações 122

Figura 13

Modelo de macro-fluxograma de processos de uma construtora 123
de edificações

Gráfico 1

PBQP-H - Níveis evolutivos de certificação

38

Quadro 1

Principais elementos por sistema de gestão

19

Quadro 2

Aspectos e requisitos do SGI aplicáveis ao serviço de alvenaria

24

Quadro 3

Relação de serviços de execução controlados, segundo

39

exigências do regimento do SiAC do PBQP-H
Quadro 4

Atividades e requisitos do sistema por nível do programa

40

Quadro 5

Impactos ambientais relacionados às perdas nos processos

45

Quadro 6

Classificação de perdas com respectivos tipos e exemplos

46

Quadro 7

Exemplos de aplicação do JIT na construção civil

48

Quadro 8

Exemplos de situações de perigo, classificados por agentes
presentes nas atividades e no ambiente de trabalho da
construção civil

53

Quadro 9

Análise dos requisitos da BSI OHSAS 18001:2007 e exemplos
de aplicação na construção civil

54

Quadro 10

Principais Leis e Normas Regulamentadoras aplicáveis

65

à construção civil

Quadro 11

Dimensionamento da equipe do SESMT em função do n° de
funcionários da obra

69

Quadro 12

Caracterização de impactos ambientais significativos (IAS) e
exemplos de ocorrência

71

Quadro 13

Exemplos de aspectos e impactos ambientais presentes na
construção de um edifício

72

Quadro 14

Análise dos requisitos da NBR ISO 14001:2004 e exemplos de
aplicação na construção civil

73

Quadro 15

Principais leis e normas aplicáveis a construção civil

86

Quadro 16

Exemplos de aspectos e impactos de responsabilidade social
presentes em construtora

90

Quadro 17

Análise dos requisitos da NBR 16001:2004 e exemplos de
aplicação na construção civil

91

Quadro 18

Pontos críticos e dificuldades na implantação do SGI, sob a
ótica dos entrevistados

115

Quadro 19

Modelo parcial de diagnóstico do SGI, em relação aos
requisitos da NBR ISO 9001:2008

124

Quadro 20

Modelo parcial de diagnóstico do SGI, em relação aos
requisitos da NBR ISO 14001:2004

124

Quadro 21

Modelo parcial de diagnóstico do SGI, em relação aos
requisitos da BSI OHSAS 18001:2007

125

Quadro 22

Modelo parcial de diagnóstico do SGI, em relação aos
requisitos da NBR 16001:2004

125

Quadro 23

Modelo (parcial) de planilha de identificação e análise de
aspectos e impactos ambientais com exemplos de aplicação
na construção civil

127

Quadro 24

Modelo (parcial) de planilha de identificação de perigos de
análise de riscos à segurança e saúde ocupacional (SSO),
com exemplos de aplicação na construção civil

127

Quadro 25

Modelo (parcial) de planilha de identificação de aspectos da
responsabilidade social (RS) e análise de impactos, com
exemplos de aplicação na construção civil

128

Quadro 26

Exemplos de integração de critérios para avaliação de riscos e
de impactos

129

Quadro 27

Exemplo de matriz para determinação do nível de significância
dos impactos

130

Quadro 28

Modelo de planilha de identificação e análise de aspectos e
132
impactos ambientais, com exemplos de aplicação na construção
civil

Quadro 29

Modelo de planilha de identificação de perigos e de análise de
riscos à segurança e saúde ocupacional (SSO), com exemplos
de aplicação na construção civil

133

Quadro 30

Modelo de planilha de identificação de aspectos da
responsabilidade social (RS) e de análise de impactos,
com exemplos de aplicação na construção civil

134

Quadro 31

Modelo de planilha de avaliação do atendimento a requisitos
legais e outros pertinentes

135

Quadro 32

Requisitos para estabelecimento da política do SGI com
exemplo de uma construtora

138

Quadro 33

Exemplos de objetivos, metas e indicadores do SGI

140

Quadro 34

Questionário de diagnóstico e análise crítica de processo

142

Quadro 35

Questionário de diagnóstico e análise crítica de serviço

152

Quadro 36

Correlação dos processos com os requisitos das normas de
referência do SGI

173

Quadro 37

Questionário de diagnóstico e análise crítica de processo,
com exemplo de aplicação em suprimentos

180

Lista de Abreviaturas e Siglas
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

BSI

British Standards Institution

CTE

Centro de Tecnologia de Edificações

CONAMA

Conselho Nacional do Meio Ambiente

ETHOS

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social

IAS

Impacto Ambiental Significativo

IBAMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

ISO

Internacional Organization for Standardization

MTE

Ministério do Trabalho e Emprego

MMA

Ministério do Meio Ambiente

NBR

Norma Brasileira

NR

Norma Regulamentadora

OHSAS

Occupational Health and Safety Management Systems

OIT

Organização Internacional do Trabalho

PBQP-H

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

PCMAT

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção

PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PPRA

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

RD

Representante da Direção

SESMT

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho

SGA

Sistema de gestão ambiental

SGI

Sistema de gestão integrada

SGRS

Sistema de gestão da responsabilidade social

SGSST

Sistema de gestão da saúde e segurança no trabalho

SGQ

Sistema de gestão da qualidade

SiAC

Sistema de avaliação da conformidade de empresas de serviços
e obras da construção civil

SISNAMA

Sistema Nacional do Meio Ambiente

SiQ

Sistema de qualificação de empresas de serviços e obras

SMS

Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Social

SUMÁRIO
1.

INTRODUÇÃO.............................................................................................. 12

1.1

Contexto e justificativa da dissertação.......................................................... 12

1.2

Objetivo ........................................................................................................ 16

1.3

Metodologia .................................................................................................. 16

1.4

Estrutura do trabalho .................................................................................... 17

2.

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA .......................................................... 18

2.1

Gestão Estratégica do Negócio .................................................................... 29

2.2

Gestão da Qualidade .................................................................................... 30

2.2.1

ABNT NBR ISO 9001:2008 .......................................................................... 33

2.2.2

Programas setoriais da qualidade: PBQP-H (SiAC) ..................................... 36

2.2.3

Programas setoriais da qualidade: QUALIHAB ............................................ 42

2.3

Gestão da Produtividade .............................................................................. 44

2.4

Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho ................................................ 52

2.4.1

BSI OHSAS 18001:2007 .............................................................................. 63

2.4.2

Principais normas regulamentadoras aplicáveis à construção civil .............. 64

2.5

Gestão Ambiental ......................................................................................... 70

2.5.1

ABNT NBR ISO 14001:2004 ........................................................................ 81

2.5.2

Políticas públicas: Principais leis aplicáveis à construção civil ..................... 83

2.6

Gestão da Responsabilidade Social ............................................................. 88

2.6.1

ABNT NBR 16001:2004................................................................................ 88

2.6.2

Iniciativas da sociedade: Instituto ETHOS .................................................... 99

2.7

Gestão da Inovação.................................................................................... 100

3.

PESQUISA SOBRE PRÁTICAS ADOTADAS PELO MERCADO NA
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ........................ 102

3.1

Caracterização das empresas participantes da pesquisa........................... 102

3.2

Questionário ............................................................................................... 104

3.3

Resultados .................................................................................................. 107

4.

RECOMENDAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SGI ............................... 119

4.1

Recomendações para concepção do SGI .................................................. 119

4.2

Requisitos e recomendações aplicáveis aos principais processos ............. 144

4.2.1

Requisitos e recomendações de ordem comercial ..................................... 144

4.2.2

Requisitos e recomendações para o planejamento da obra ....................... 146

4.2.3

Requisitos e recomendações para projeto ................................................. 148

4.2.4

Requisitos e recomendações para suprimentos ......................................... 150

4.2.5

Requisitos e recomendações para recursos humanos ............................... 151

4.2.6

Requisitos e recomendações para produção da obra ................................ 151

4.2.7

Requisitos e recomendações para entrega e assistência técnica pós-entrega
.................................................................................................................... 154

4.3

Controles do SGI ........................................................................................ 156

4.4

Implantação e monitoramento do SGI ........................................................ 158

4.5

Verificação e ajustes do sistema ................................................................ 159

4.6

Certificação do sistema .............................................................................. 159

5.

CONCLUSÕES........................................................................................... 160

6.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 164

7.

APÊNDICES. .............................................................................................. 169

7.1

APÊNDICE A – Termos e definições segundo normas de referência ........ 169

7.2

APÊNDICE B – Correlação dos processos com os requisitos das normas de
referência.................................................................................................... 173

7.3

APÊNDICE C – Questionário de pesquisa ................................................. 174

7.4

APÊNDICE D – Questionário de diagnóstico e análise crítica de processo Exemplo de aplicação em Suprimentos ...................................................... 180

12
1.

INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA DA DISSERTAÇÃO
A indústria da construção civil, de acordo com os dados do CAGED - Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (MTE, 2007), é o setor de maior geração
de empregos no país.
As atividades ligadas ao setor demandam grandes quantidades de mão de
obra sujeita a alta rotatividade, que carrega em si, problemas de quebra de
qualidade, de produtividade, de aumento dos riscos à saúde e segurança dos
trabalhadores, e de insumos os quais em conjunto, são responsáveis por impactos
no meio ambiente e na sociedade.
O desenvolvimento sustentável através da otimização dos recursos naturais e
energéticos, é um desafio constante e premente, que as empresas do setor de
construção civil devem ter como meta em respeito ao cliente, ao colaborador, à
sociedade e à preservação do meio ambiente.
Estas questões carecem de gerenciamento sistêmico de todos os processos da
empresa, considerando aspectos relacionados à qualidade, produtividade, saúde e
segurança dos trabalhadores, redução do consumo de insumos, preservação do
meio ambiente e responsabilidade social, integrados em um Sistema de Gestão
Integrada.
Segundo Souza (2005) já é fato que a implantação de um sistema de gestão
da qualidade é uma das premissas para que empresas construtoras sejam
competitivas em um mercado com crescentes exigências, e obtenham resultados
positivos no negócio.
De acordo com Thomaz (2001), a implantação de sistemas da qualidade em
empresas construtoras visa regulamentar, documentar, controlar de forma planejada
e sistêmica a elaboração de projetos e execução de serviços, adequação de
recursos e insumos, melhorar a qualidade e produtividade dos serviços, reduzir
custos, otimizar relações com os clientes e melhorar a imagem da empresa.
No contexto da construção civil, programas da qualidade vêm atuando com
reconhecida eficácia, mobilizando o setor em torno da questão. Com abrangência
nacional, foi criado em 1992 o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
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Habitat

(PBQP-H).

Segundo

site

do

Programa

(disponível

em

http://www2.cidades.gov.br/pbqp-h/resultados.php, acesso em 08 Dez. 2008),
inicialmente pelo Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras (SiQConstrutoras) e, hoje, pelo Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de
Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC), já foram avaliadas em torno de 3000
construtoras.
É importante destacar também as iniciativas dos governos estaduais através
dos programas Pará Obras (PA), QUALIOBRAS (BA), e principalmente, o programa
QUALIHAB (SP) que foi criado em novembro de 1996, pela CDHU – Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, com objetivo de
aperfeiçoar a qualidade das habitações, abrangendo o projeto e a execução dos
empreendimentos, bem como materiais e componentes empregados, por meio de
parcerias com os segmentos do meio produtivo, firmando acordos setoriais que
abordem a implantação de programas da qualidade e produtividade, a maximização
da relação benefício/custo e a agregação de valores sociais, além de otimizar o
dispêndio de recursos humanos, materiais e energéticos (água/energia) nas
construções habitacionais, preservando o meio ambiente. (HINO, 2001).
Picchi (1993 apud Martines, 2007) relaciona a melhoria na produtividade dos
serviços com o desenvolvimento tecnológico, com o controle da qualidade e com a
forma de organização das equipes de produção.
Segundo Macedo (2001 apud Martines, 2007), fatores relacionados às relações
de trabalho, às condições de vida de seus trabalhadores e ao meio ambiente
influenciam diretamente na produtividade da empresa. Segundo estimativas da
Organização Internacional do Trabalho (Lima Júnior, 2005), dos aproximadamente
355 mil acidentes mortais que acontecem anualmente no mundo, pelo menos 60 mil
ocorrem em obras de construção civil.
De acordo com Benite (2004) grande parte das empresas do setor da
construção civil tem se limitado a cumprir somente a legislação pertinente, como as
normas regulamentadoras do MTE, em especial, a NR-18, Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, que prescrevem as principais
medidas de segurança que devem ser adotadas nos canteiros de obras. (MTE,
2007)
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O sistema de gestão de saúde e segurança do trabalhador está intimamente
relacionado com a gestão ambiental. Segundo a Resolução CONAMA n°001/86,
considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente que, direta ou indiretamente, afetam a
saúde, a segurança e o bem-estar da população, incluindo o trabalhador.
Dentro de um contexto de legislação cada vez mais exigente, de novas
políticas públicas, visando à proteção ao meio ambiente, e de uma crescente
preocupação e mobilização das partes interessadas em relação às questões
ambientais e ao desenvolvimento sustentável, muitas empresas têm buscado novas
metodologias de gestão, com elementos de um sistema de gestão ambiental eficaz,
que possam ser integrados a outros requisitos de gestão e auxiliá-las a alcançar
seus objetivos estratégicos. (NBR ISO 14001:2004)
Para Farah e Vittorino (2006) o conceito de sustentabilidade não se limita
somente à incorporação de cuidados ambientais na construção, de sistemas de
economia de água ou de energia elétrica, de utilização da água de chuva e de fontes
alternativas de energia. O processo de produção do edifício implica, ainda, em
impactos significativos à natureza que ficam evidentes através da análise de todas
as complexas cadeias produtivas associadas à construção civil, as quais incluem a
extração de diversas matérias-primas, fabricação de materiais e componentes
construtivos e seu transporte até o destino para aplicação final, a execução da obra,
o uso e a manutenção do edifício, consumindo energia em todas as etapas,
lançando efluentes e resíduos no meio ambiente.
“A busca da sustentabilidade deve ser baseada, entre outros aspectos, em
aperfeiçoamentos contínuos nas cadeias produtivas envolvidas, com a melhoria do
desempenho ambiental dos seus diversos elos”. (FARAH e VITTORINO, 2006)
De acordo com Felipe (2001), entre os maiores desafios das empresas, na
atualidade, está a questão da organização ser socialmente responsável e a definição
de um referencial de indicadores que possam caracterizar e mensurar a
responsabilidade social das empresas. As normas NBR ISO 9001:2008, NBR ISO
14001:2004 e BSI OHSAS 18001:2007 têm, entre seus requisitos, questões de
responsabilidade social que precisam ser caracterizadas.
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Dessa forma, a preocupação com a responsabilidade social já existe nesses
sistemas de gestão apesar de ser tratada em outra norma. No tocante às questões
sociais como sonegação de impostos, fraude, corrupção, trabalho infantil, trabalho
forçado, liberdade de associação, discriminação, práticas disciplinares, remuneração
e relações com a comunidade, tem-se como referencial a norma NBR 16001:2004.
Segundo Borges (2001 apud Benite, 2004), a atuação das empresas orientada
para a responsabilidade social não implica em que a gestão empresarial abandone
os seus objetivos econômicos e deixe de atender aos interesses de seus
proprietários e acionistas; pelo contrário, uma empresa é socialmente responsável
se desempenha seu papel econômico na sociedade produzindo bens e serviços,
gerando empregos, retorno para os seus acionistas, dentro das normas legais e
éticas da sociedade. Mas, cumprir o seu papel econômico não é suficiente; a gestão
das empresas é responsável pelos efeitos de sua operação e atividades na
sociedade.
Segundo o ETHOS (2007), a empresa é socialmente responsável quando vai
além da obrigação de respeitar as leis, pagar impostos e observar as condições
adequadas de segurança e saúde para os trabalhadores, fazendo isso por acreditar
que assim será uma empresa melhor e estará contribuindo para a construção de
uma sociedade mais justa.
Para a adoção dos princípios da construção sustentável, é necessário o
desenvolvimento de um sistema de gestão capaz de integrar qualidade,
produtividade e inovação tecnológica às questões ambientais, de saúde e segurança
no trabalho, incorporando princípios de ética corporativa e responsabilidade social,
baseados em normas reconhecidas.
Segundo De Cicco (2002 apud Benite, 2004), a sua integração pode ser vista
como uma oportunidade para reduzir custos com o desenvolvimento e manutenção
de diferentes sistemas ou de inúmeros programas e ações que, na maioria das
vezes, sobrepõem-se e acarretam gastos desnecessários.
A familiaridade do regimento do SiAC com a norma NBR ISO 9001:2008 e da
compatibilidade com as normas NBR ISO 14001:2004 (gestão ambiental), OHSAS
18001:2007 (gestão da saúde e segurança no trabalho) e NBR 16001:2004 (gestão
da responsabilidade social), dentro do processo de melhoria contínua do sistema de
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gestão da qualidade da empresa, facilita a implantação um Sistema de Gestão
Integrado (SGI) em empresas certificadas nesse regimento.
Neste contexto, serão tratadas as questões relacionadas com os principais
processos de uma empresa de construção civil, visando às recomendações para a
implantação de Sistema de Gestão Integrada (SGI).

1.2 OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo propor recomendações para a implantação do
Sistema de Gestão Integrada (SGI) em empresas construtoras de edificações,
incorporando questões relativas à qualidade, à produtividade, ao meio ambiente, à
saúde e segurança no trabalho, à inovação e à responsabilidade social,
considerando as normas técnicas aplicáveis, quando for o caso, como a ABNT NBR
ISO 9001:2008, ABNT NBR ISO 14001:2004, BSI OHSAS 18001:2007 e ABNT NBR
16001:2004.
As atividades correlatas à incorporação de empreendimentos e à gestão
financeira da empresa não serão abordadas nesta dissertação.

1.3 METODOLOGIA
Fundamentado em revisão bibliográfica, na capacitação e nas competências
deste autor (participação em cursos de formação de auditores com base em normas
técnicas

aplicáveis

a

sistemas

de

gestão

e

experiência

adquirida

no

desenvolvimento de atividades profissionais como consultor e auditor), foram
identificados os diversos sistemas integrantes do sistema de gestão integrada (SGI)
e seus requisitos, que permitiram a estruturação do modelo adotado no trabalho e a
formulação de recomendações para a implantação do SGI em empresas
construtoras de edificações.
O procedimento de implantação do SGI, proposto neste trabalho, foi
submetido, por meio de entrevistas, à análise crítica de profissionais que atuam na
coordenação de Sistemas de Gestão Integrada, em serviços de consultoria de SGI
para empresas construtoras, em auditorias de SGI na construção civil e na área de
ensino e pesquisa, a fim de identificar as oportunidades e dificuldades para a
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implantação do sistema e promover melhorias e ajustes na proposta inicialmente
elaborada por este autor.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
No capítulo 2, são abordados os elementos envolvidos no SGI e em cada
sistema de gestão que o compõe, com destaque para a apresentação das normas
aplicáveis, dos programas setoriais, das políticas públicas e da legislação pertinente.
No capítulo 3, é apresentada a pesquisa realizada sobre as práticas adotadas
no mercado na implantação do SGI com o objetivo de verificar se as situações
vivenciadas nas organizações estão coerentes com as práticas propostas neste
trabalho, possibilitando a análise crítica e considerações sobre o assunto.
No capítulo 4, com base na revisão bibliográfica e na pesquisa realizada, são
apresentadas as recomendações para a implantação do SGI em cada etapa do
projeto.
No capítulo 5, são apresentadas as conclusões deste trabalho.
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2.

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
Segundo a definição da NBR ISO 14001 (2004), sistema de gestão é o

conjunto de elementos inter-relacionados utilizados para estabelecer a política e os
objetivos da empresa e a forma de atingir esses objetivos, incluindo: estrutura
organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, rotinas,
procedimentos, processos e recursos. Enfim, é maneira pela qual a empresa
gerencia seus processos e suas atividades.
A decisão de implantar um Sistema de Gestão Integrada (SGI) é da alta
direção da empresa no momento da concepção do modelo de Gestão Estratégica do
Negócio (GEN), que abrange desde a sua definição (do negócio) até o
estabelecimento da missão, da visão e dos valores da organização, que, neste
trabalho, são balizadas

em princípios e valores de ética corporativa e

responsabilidade sócio-ambiental.
Tomada a decisão, são identificados os sistemas de gestão que compõem o
SGI, com a finalidade de estabelecer os objetivos, as metas e os indicadores, além
de identificar os requisitos necessários para o planejamento do sistema e para a
gestão dos processos.
Os sistemas de gestão abordados neste trabalho são relacionados à gestão da
qualidade, gestão da produtividade, gestão da saúde e segurança no trabalho,
gestão ambiental, gestão da responsabilidade social e gestão da inovação,
baseados nas normas NBR ISO 9001:2008, NBR ISO 14001:2004, BSI OHSAS
18001:2007 e NBR 16001:2004. Os principais elementos envolvidos nesses
sistemas são apresentados no quadro 1 a seguir:

19
SGI - Principais elementos por sistemas de gestão
Gestão da Qualidade
(GQ)

Gestão da
Produtividade (GP)

•

Foco na satisfação dos clientes, na conformidade das obras, na
eficácia e melhoria contínua dos processos e do sistema;

•

Política da qualidade;

•

Objetivos, metas e indicadores da qualidade;

•

Disponibilidade de recursos e comprometimento da alta direção;

•

Definição de responsabilidades e autoridades;

•

Abordagem, controle e monitoramento dos processos (comercial,
planejamento da obra, projetos, suprimentos, recursos humanos,
produção, entrega da obra e assistência técnica pós-entrega);

•

Determinação de critérios e de procedimentos documentados para
operação, controle, monitoramento, inspeção e ensaio;

•

Controle de documentos e registros do sistema;

•

Competência e treinamento dos colaboradores;

•

Qualificação e avaliação de fornecedores;

•

Documentação do sistema: manual da qualidade, plano de
qualidade da obra, procedimentos operacionais, procedimentos de
execução de serviço, documentos de apoio, formulários e registros;

•

Auditoria interna;

•

Avaliação da satisfação dos clientes;

•

Tratamento de não-conformidades e aplicação de ações
preventivas e corretivas;

•

Análise crítica do sistema e dos processos pela alta direção;

•

Foco na redução de perdas, no aumento do valor do produto, na
redução de tempo de ciclo, na eliminação das atividades que não
agregam valor e na melhoria da eficiência dos processos;

•

Controle e monitoramento das atividades críticas para o prazo da
obra e das atividades com alto desperdício;

•

Treinamento e competência da equipe;

•

Investimento em novos sistemas construtivos, em melhores
ferramentas e em tecnologia de informação
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SGI - Principais elementos por sistemas de gestão
Gestão da Saúde e
Segurança no
Trabalho (GSST)

Gestão Ambiental
(GA)

•

Foco na prevenção de lesões e doenças ocupacionais e na
melhoria contínua da gestão da saúde e segurança ocupacional
(SSO);

•

Política de SSO;

•

Objetivos, metas, indicadores e programas de SSO;

•

Identificação de perigos e avaliação de riscos das atividades;

•

Identificação e atendimento de requisitos legais de SSO;

•

Disponibilidade de recursos e comprometimento da alta direção;

•

Definição de responsabilidades e autoridades;

•

Determinação de controles operacionais para mitigação dos riscos;

•

Planos de preparação e respostas a emergências;

•

Controle de documentos e registros do sistema;

•

Competência, conscientização e treinamento dos colaboradores;

•

Documentação do sistema: Manual de gestão, procedimentos
operacionais, instruções de trabalho de segurança, documentos de
apoio, formulários e registros;

•

Verificação e monitoramento do desempenho dos controles e do
sistema;

•

Auditoria interna;

•

Investigação de incidente e de não-conformidade e aplicação de
ações preventivas e corretivas;

•

Foco na preservação do meio ambiente e na melhoria contínua da
gestão ambiental;

•

Política ambiental;

•

Objetivos, metas, indicadores e programas ambientais;

•

Identificação de aspectos e análise dos impactos ambientais das
atividades e produtos;

•

Identificação e atendimento de requisitos legais ambientais;

•

Disponibilidade de recursos e comprometimento da alta direção;

•

Definição de responsabilidades e autoridades;

•

Determinação de controles operacionais, para mitigação dos
impactos ambientais;

•

Planos de preparação e respostas a emergências;

•

Controle de documentos e registros do sistema;

•

Competência, conscientização e treinamento dos colaboradores;

•

Documentação do sistema: manual de gestão, procedimentos
operacionais, instruções de trabalho com controles ambientais,
documentos de apoio, formulários e registros;

•

Verificação e monitoramento do desempenho dos controles e do
sistema;

•

Auditoria interna;

•

Investigação de não-conformidade e aplicação de ações
preventivas e corretivas;
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SGI - Principais elementos por sistemas de gestão
Gestão da
Responsabilidade
Social (GRS)

Gestão da Inovação
(GI)

•

Foco nos trabalhadores da empresa e na sociedade, através da
promoção de ações de inclusão social e de combate ao trabalho
infantil, combate à corrupção e à discriminação de minorias,
colocando a ética como referencial das relações das empresas com
fornecedores, trabalhadores, colaboradores, clientes, governo,
comunidade e sociedade; e na melhoria contínua do sistema de
gestão;

•

Política de responsabilidade social;

•

Objetivos, metas, indicadores e programas de responsabilidade
social;

•

Identificação das partes interessadas e de suas percepções;

•

Identificação dos aspectos e análise dos impactos de
responsabilidade social em que a empresa tenha influência;

•

Identificação e atendimento de requisitos legais aplicáveis aos
aspectos de responsabilidade social;

•

Disponibilidade de recursos, estabelecimento de regras e
comprometimento da alta direção;

•

Definição de responsabilidades e autoridades;

•

Determinação de controles operacionais, para eliminação dos
impactos negativos;

•

Planos de contingência;

•

Controle de documentos e registros do sistema;

•

Competência, conscientização e treinamento dos colaboradores;

•

Documentação do sistema: manual de gestão, código de conduta,
procedimentos operacionais, instruções de trabalho, documentos
de apoio, formulários e registros;

•

Monitoramento e medição das características principais de suas
relações, processos, produtos e serviços que possam ter impactos
significativos;

•

Auditoria interna;

•

Identificação e investigação de não-conformidade, aplicação de
ações preventivas e corretivas;

•

Análise crítica do sistema e dos processos pela alta direção;

•

Foco na gestão do conhecimento dos colaboradores e na inovação
tecnológica;

•

Identificação de competências necessárias para as funções;

•

Cursos e treinamentos para capacitação dos colaboradores;

•

Aplicação de novas tecnologias (materiais, organizacionais,
sistemas construtivos, tecnologia da informação, etc.)

Quadro 1: SGI – Principais elementos por sistema de gestão
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A integração dos sistemas é possibilitada pela compatibilidade das estruturas
de suas normas de referência e pela similaridade de seus elementos, tais como:
• política de gestão;
• objetivos, metas e indicadores de gestão;
• controle de documentos e registros;
• definição de responsabilidades, funções e autoridades;
• análise de competências, promoção de treinamentos e de conscientização;
• plano de comunicação;
• controle operacional, medição e monitoramento;
• calibração de equipamentos;
• realização de auditorias internas;
• tratamento de não-conformidades, ações preventivas e ações corretivas;
• análise crítica do sistema pela alta direção da empresa.
Durante a execução das atividades relacionadas aos processos e aos controles
do SGI, são gerados dados e informações pertinentes à realização das atividades,
das medições e dos monitoramentos, das consultas e da comunicação com as
partes interessadas, das ocorrências de incidentes, dos impactos positivos e
negativos causados ao meio ambiente e às partes interessadas.
As oportunidades de melhoria e os desvios do sistema tais como incidentes e
não-conformidades são identificados, investigados e tratados pelo SGI com a
aplicação de ações adequadas, inclusive ações corretivas na causa dos problemas.
Os dados e informações resultantes dos trabalhos das auditorias, do
desempenho dos processos, da avaliação do atendimento aos requisitos legais, da
análise da política, das ações corretivas, das ações preventivas e das mudanças no
SGI dão embasamento à análise crítica do sistema pela alta direção da empresa,
possibilitando a tomada de ações necessárias para a sua melhoria contínua e para
os ajustes, tanto na gestão estratégica do negócio, como nos objetivos, nas metas e
no próprio sistema.
Para representar o SGI, foi idealizado um modelo estrutural que considera os
vários sistemas de gestão mencionados e a sinergia de informações entre eles,
como demonstrado na figura 1, a seguir:
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Figura 1 – Modelo estrutural do Sistema de Gestão Integrada
Legenda:

1

- Fluxo de dados e de informações do sistema
- Impacto dos processos nas partes interessadas1 e no meio ambiente2
GEN - Gestão Estratégica do Negócio
GQ
- Gestão da Qualidade
GP
- Gestão da Produtividade
GSST - Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho
GA
- Gestão Ambiental
GRS - Gestão da Responsabilidade Social
GI
- Gestão da Inovação

Partes interessadas: são os indivíduos ou grupos, internos ou externos ao local de trabalho,
interessados ou afetados pelas ações ou pelo desempenho ambiental e de SST da organização,
como, por exemplo, os trabalhadores, clientes, sociedade, governo, investidores e fornecedores (NBR
ISO 14001:2004, BSI OHSAS 18001:2007 e NBR 16001:2004).
2
Meio Ambiente: circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, flora,
fauna, seres humanos e suas inter-relações. (NBR ISO 14001, 2004).
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Neste modelo, os elementos apresentados no quadro 1, são integrados no SGI
para gestão dos processos de uma empresa construtora. Estes, interagem entre si
pelo SGI, principalmente o processo de recursos humanos que dá apoio a todos os
processos. Os dados e informações oriundos das partes interessadas e relativos aos
impactos no meio ambiente retroalimentam os processos e o SGI.
A integração dos sistemas é feita pela consideração dos aspectos e requisitos
do SGI nas atividades e rotinas de trabalho, conforme exemplo no quadro 2, abaixo:

Aspectos e requisitos do SGI relacionados ao serviço de alvenaria de vedação

Gestão da Qualidade (GQ)

Verificação dos materiais no recebimento (bloco, cimento, cal e areia);
Manuseio e armazenamento dos materiais no canteiro;
Projeto de elevação compatibilizado (elétrica, hidráulica e acabamentos);
Definição e validação de traços das argamassas (chapisco em contato com a
estrutura, argamassa de assentamento e argamassa para fixação ou
encunhamento da alvenaria na estrutura);
Controle da produção de argamassa;
Uso de gabaritos para execução dos vãos de portas e janelas;
Verificação do serviço nas etapas de execução (marcação, elevação e fixação):
dimensões de vãos, alinhamento, prumo, planicidade e atendimento ao projeto,
segundo desvios toleráveis;

Gestão da Produtividade
(GP)

Logística de distribuição dos materiais no canteiro (bloco e argamassa);
Ferramentas utilizadas no serviço (bisnaga, “meia-desempenadeira”,
“escantilhão”, pistola tipo “finca-pino”);
Identificação de perdas e planos de ação para reduzi-las;
Trabalho sobre andaime ou plataforma elevada;
Industrialização de componentes (vergas e contra-vergas);

Gestão da Saúde e
Segurança no Trabalho
(GSST)

Ergonomia;
Fadiga por trabalho prolongado;
Contato com poeira;
Contato com produto químico;
Exposição a ruído;
Possibilidade de queda;
Uso inadequado de ferramentas (pistola “finca-pino”, serra manual, etc);

Gestão Ambiental (GA)

Consumo de material, água e energia;
Geração de resíduos, reciclagem e reuso;
Geração de poeira;
Geração de ruído;

Gestão da
Responsabilidade Social
(GRS)

Respeito aos direitos do trabalhador;
Remuneração justa;
Práticas leais de concorrência;
Desenvolvimento profissional;
Analfabetismo;

Gestão da Inovação (GI)

Pesquisa, realização de testes e validação da aplicação de novas técnicas
executivas e de novos materiais.

Quadro 2: Aspectos e requisitos do SGI aplicáveis ao serviço de alvenaria de vedação
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O Sistema de Gestão Integrada proposto é baseado na “abordagem de
processo”, onde se consideram as diversas interfaces ou interações entre os
processos e de que forma é feita a gestão dos mesmos, de maneira a permitir o
controle contínuo não somente de cada processo isolado, mas também das diversas
interações.
A melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrada pode ser obtida pela
aplicação da metodologia PDCA (plan-do-check-act), ou seja, planejar, executar,
verificar e agir corretivamente, conforme modelo representado a seguir, na Figura 2:

Melhoria contínua

Política de Gestão
Integrada
Análise crítica pela
direção

Planejamento do SGI

Implementação e
operação

Verificação e ação
corretiva

Figura 2 – Melhoria contínua do SGI baseado no PDCA
Fonte: Adaptado da NBR ISO 14001:2004

Segundo as normas de referência deste trabalho, o modelo PDCA pode ser
descrito, resumidamente, como segue:
• plan (planejar): envolve os requisitos aplicáveis ao planejamento do SGI, tais
como:
o estabelecimento da política de gestão integrada, da missão, visão,
valores e código de conduta da organização;
o identificação

e

mapeamento

organizacional da empresa;

dos

processos

e

da

estrutura
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o levantamento dos aspectos, análise dos impactos ambientais e de
responsabilidade social nas partes interessadas e determinação dos
controles;
o identificação dos perigos3 envolvidos nas atividades, análise dos
riscos4 gerados às partes interessadas e determinação dos controles;
o identificação e análise da legislação aplicável à empresa;
o identificação dos serviços e materiais críticos para a qualidade;
o identificação dos serviços e dos fluxos de trabalho críticos para a
produtividade da empresa;
o estabelecimento dos objetivos, metas e indicadores de acordo com a
política, com os requisitos dos clientes e com os principais impactos
significativos e riscos gerados pelas atividades da organização;
• do (fazer): envolve os requisitos relacionados à implementação e operação do
SGI, tais como:
o destinação de recursos e indicação de responsabilidades no SGI,
principalmente as responsabilidades da alta direção e de seu
representante.
o identificação das competências e treinamentos necessários para cada
função;
o estabelecimento

de

procedimentos

para

treinamentos

e

conscientização dos envolvidos;
o comunicação

com

as

partes

interessadas,

participação

dos

trabalhadores e consulta aos terceirizados;
o documentação do SGI (manual de gestão, plano de gestão da obra,
procedimentos operacionais, procedimentos de execução de serviços,
instruções de trabalho e formulários);

3

Perigo: Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de
lesão ou doença ou uma combinação destas. (BSI OHSAS 18001, 2007)
4
Risco: Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição
com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição. (BSI
OHSAS 18001, 2007)
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o controle dos documentos requeridos pelo SGI;
o estabelecimento dos procedimentos operacionais de cada processo
(comercial, planejamento, projeto, suprimentos, recursos humanos,
produção, entrega e assistência técnica);
o procedimentos de execução dos serviços controlados;
o estabelecimento dos controles operacionais e dos planos de
atendimento a emergências, necessários para o atendimento aos
requisitos do SGI;
• check (checar): envolve os requisitos aplicáveis às atividades de verificação e
monitoramento do SGI, tais como:
o realização da medição e monitoramento dos processos, por meio dos
indicadores de desempenho estabelecidos;
o inspeção e monitoramento de materiais e serviços controlados;
o monitoramento da eficácia dos controles operacionais;
o calibração e verificação de equipamentos de medição;
o avaliação periódica do atendimento a requisitos legais aplicáveis à
empresa;
o investigação da causa de incidentes;
o tratamento de não-conformidades e aplicação de ações corretivas e
preventivas;
o controle de registros;
o auditorias internas, para verificação da eficácia do sistema e
identificação de desvios no atendimento aos requisitos do SGI, aos
procedimentos e à política da empresa;
o avaliação da satisfação dos clientes;
•

act (retroalimentar): envolve os requisitos aplicáveis à análise crítica de
dados, de processos e do SGI, tais como:
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o realização da análise crítica do SGI pela alta direção da empresa, em
intervalos

planejados,

para

garantir

sua

contínua

adequação,

pertinência e eficácia;
o executar ações preventivas e corretivas necessárias para correção de
desvios e para promover, continuamente, a melhoria do SGI e dos
processos.
O SGI tem foco na prevenção, ou seja, durante o planejamento do sistema,
promove a identificação prévia dos aspectos e impactos ambientais e sociais, dos
perigos e riscos na segurança do trabalho e dos requisitos legais aplicáveis para
definição dos objetivos, metas, programas, controles operacionais e planos de
atendimento a emergências para mitigação dos impactos e perigos.
Por meio do monitoramento do sistema, do tratamento de não-conformidades,
da aplicação de ações corretivas na causa dos problemas e com a análise crítica do
sistema, o SGI promove a melhoria contínua do desempenho da organização em
relação à conformidade do produto, à satisfação dos clientes, ao respeito às partes
interessadas, à preservação do meio ambiente e à segurança do trabalhador.
Para a realização das atividades propostas no SGI, é fundamental que os
colaboradores envolvidos sejam treinados e selecionados por meio de critérios
baseados em competências5.
Desta forma, o SGI cumpre seu objetivo de possibilitar o gerenciamento dos
processos e atividades de uma empresa de forma harmoniosa e consistente.

5

Competência (profissional): desenvolvimento e mobilização de conhecimentos,
habilidades e atitudes nas dimensões educacional, técnica, econômica, social, política, ética,
cultural e ambiental, considerando-se relações pessoais e interpessoais. Expressa-se,
fundamentalmente, na capacidade de responder satisfatoriamente às exigências de uma
ocupação, com a mobilização de recursos e a participação consciente, crítica e ativa no
mundo do trabalho e na esfera social. (CARDOSO et al, 2007, p.8)
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2.1 GESTÃO ESTRATÉGICA DO NEGÓCIO
Souza, Baía e Gunji (2004) definem gestão estratégica da organização como o
“processo contínuo e interativo que visa manter uma organização como um conjunto
apropriadamente integrado ao seu ambiente, mantendo sua vantagem competitiva
perante seus clientes e seu mercado de atuação”. Enfim, a gestão estratégica tem
foco nos resultados, nas metas empresariais e, principalmente, no aumento da
lucratividade, devendo ser balizada em princípios e valores de ética corporativa e
responsabilidade sócio-ambiental.
A estratégia empresarial define o posicionamento da empresa em suas
relações com o mercado. Segundo Souza, Baía e Gunji (2004), o desenvolvimento
da estratégia, bem como do plano de metas, envolvem as seguintes atividades:
• caracterização da situação atual da organização: caracterização das obras
realizadas recentemente; identificação dos pontos fracos e dos pontos fortes
das obras e da empresa sob ótica dos clientes (vantagens competitivas);
Identificação e análise dos principais concorrentes;
• caracterização da situação futura: análise das tendências e oportunidades de
negócios futuros com base em pesquisas e estudos dos ambientes econômico
(demanda), político e legal (riscos e oportunidades de novos programas ou
leis); tecnológico (novas metodologias, novos materiais, etc), sociocultural
(comportamento e costumes sociais), demográfico-físico (população, infraestrutura

e

matérias-primas),

mercado

(segmentos

emergentes,

comportamento da concorrência) e interno (qualidade, competências e
produtividade);
• definições estratégicas: estabelecidas com base nos estudos de caracterização
indicados no item anterior, contendo os seguintes elementos:
o visão de futuro: o que a organização deseja ser no futuro;
o missão da empresa: a razão de ser da empresa. O principal objetivo do
negócio;
o negócio da empresa: atividade ou produto realizado pela empresa,
para satisfazer a necessidade do cliente;
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o valores da empresa: a forma como a empresa persegue a visão de
futuro (princípios);
o estratégia competitiva: diferenciação (valor agregado), liderança em
custo (baixo custo e ganho em escala) e enfoque (ser a melhor de um
segmento com base em custo ou diferenciação);
o estratégias específicas para os elementos do SGI e para os processos.
• estabelecimento do plano de metas empresariais, com desdobramento das
metas para os elementos do SGI e para os processos, definindo objetivo, meta,
prazo, responsável e plano de ação para viabilizar o cumprimento da meta;
• gerenciamento dos resultados e acompanhamento dos indicadores;
• evolução das estratégias baseadas no ciclo do PDCA (Plan, Do, Check, Act).

2.2 GESTÃO DA QUALIDADE
Deming (2000 apud Santana. 2006) define qualidade “como sendo atender as
necessidades e, se possível, exceder as expectativas do consumidor”. Garvin (1992,
apud Souza 1997) define qualidade “como um conjunto de elementos básicos,
identificando oito dimensões. São elas: desempenho, características secundárias,
confiabilidade do produto, conformidade às especificações, durabilidade, assistência
técnica, estética e imagem (qualidade percebida)”.
As necessidades dos usuários podem ser interpretadas como requisitos de
desempenho do produto, ou seja, condições que expressem qualitativamente os
atributos que a obra e seus sistemas devem possuir, a fim de que possam satisfazer
às exigências do usuário, tais como: segurança, habitabilidade e sustentabilidade
(ABNT NBR 15575-1:2008).
Assim, a implantação de um sistema de gestão da qualidade tem como
objetivos “assegurar que produtos de uma empresa e seus diversos processos
satisfaçam às necessidades dos usuários e as expectativas dos clientes externos e
internos” (Souza, 1997), padronizar processos e atividades, “controlar de forma
planejada e sistêmica a elaboração de projetos e execução de serviços” (Thomaz,
2001) e manter evidências documentadas das atividades, controles e ações
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tomadas. Some-se a isto, o respeito ao meio ambiente e a promoção da saúde e da
segurança dos clientes internos, ou seja, dos trabalhadores.
O projeto e a implementação de um sistema de gestão da qualidade de uma
organização são influenciados por várias necessidades, objetivos específicos,
produtos fornecidos, os processos empregados e o tamanho e estrutura da
organização (NBR ISO 9001, 2000).
As principais atividades desenvolvidas em um sistema de gestão da qualidade
(SGQ) baseado na norma NBR ISO 9001:2008 são:

• realização de diagnóstico: verificação do grau de atendimento dos requisitos
da norma NBR ISO 9001 através das práticas e documentos adotados pela
empresa;
• planejamento do SGQ: programação das atividades de desenvolvimento e
implementação dos procedimentos do SGQ, realização de treinamentos e
auditorias.
• elaboração de macro-fluxo de processos: identificação dos processos
operacionais, bem como o fluxo e interação entre eles.
• comprometimento

da

direção:

a

direção

da

empresa

deve

estar

comprometida com o desenvolvimento, implementação e melhoria contínua do
sistema de gestão da qualidade, devendo estabelecer a política e objetivos da
mesma, analisar criticamente o sistema de gestão, disponibilizar recursos
necessários e comunicar a todos a importância do atendimento aos requisitos
do cliente.
• nomeação do representante da direção (RD): a direção da empresa deve
nomear um membro da organização para a função de RD e este deve
assegurar que todos os processos sejam estabelecidos, implementados e
mantidos, relatando o desempenho do sistema à alta direção e conscientizando
a todos da organização sobre os requisitos do cliente;
• definição de responsabilidades e autoridades no SGQ: a diretoria da
empresa deve definir e comunicar todas as responsabilidades e autoridades;
• concepção do SGQ: desenvolvimento do manual da qualidade contendo a sua
política, os objetivos e as metas, o escopo do SGQ e referências aos
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procedimentos da empresa. Elaboração de procedimentos operacionais para
cada processo (comercial, planejamento, projetos, suprimentos, produção,
recursos humanos, entrega e assistência técnica), procedimentos operacionais
de controle do SGQ e procedimentos de execução de serviços, de inspeção,
monitoramento e ensaio, incluindo calibração de equipamentos de inspeção,
preservação de materiais em canteiro e de serviços acabados;
• implantação de SGQ: determinação e análise crítica de requisitos do cliente,
realização do planejamento da obra, incluindo elaboração do plano de
qualidade da obra (PQO). Prover treinamento, verificar equipamentos de
inspeção com padrão calibrado, realizar inspeções, controles e ensaios,
identificar e tratar produto não-conforme, aplicar ações preventivas e corretivas,
medir, coletar dados e analisá-los criticamente para retro-alimentação do SGQ;
• definição de competências, promoção de treinamentos e conscientização:
as pessoas que desenvolvem tarefas que afetam a qualidade devem ser
selecionadas com base em competência (conhecimento, habilidade e atitude),
treinadas para desempenho de suas funções na organização e estar
conscientes da importância de suas contribuições para o alcance dos objetivos
da qualidade da empresa;
• realização de auditoria interna: a organização deve verificar, em intervalos
planejados, a conformidade e eficácia do sistema de gestão da qualidade
implantado com os requisitos da norma de referência, através da execução de
auditorias internas, analisando a implantação dos processos e se ações de
melhoria e ações corretivas (visando eliminar não-conformidades detectadas)
estão sendo executadas sem demora e agindo na causa do problema.
• avaliação da satisfação do cliente: a empresa deve determinar o método
para obter e analisar as informações dos clientes em relação ao atendimento
de sua necessidade e expectativa (requisitos) quanto ao produto fornecido, e
assim, através de um indicador, medir o desempenho do sistema de gestão da
qualidade.
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2.2.1 ABNT NBR ISO 9001:2008
Segundo Juran (1992 apud Azevedo, 2003), a primeira especificação de um
sistema da qualidade surgiu nos Estados Unidos, no campo militar, durante a II
Grande Guerra Mundial, denominada Military Standard 9858 (MILSTD9858),
juntamente com a MILSTD 45208 que descreve os requisitos de um sistema de
inspeção. Estas duas normas formaram a base de uma série de normas destinadas
ao uso da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e que são conhecidas
como Publicações Aliadas para a Garantia da Qualidade números 1, 4 e 9 (AQAP –
Allied Quality Assurance Produces).
O Reino Unido não aceitou as AQAP, criando uma série de normas análogas,
conhecidas como Normas de Defesa (Defense Standards). O processo evolutivo das
normas continuou até que, em 1979, foi editada, na Grã-Bretanha, a 1ª edição da
norma BS 5750, baseada na AQAP 1, 4 e 9, que serviu de ponto de partida para as
Normas Internacionais série ISO 9000.
Nesta altura, cada país possuía a sua própria norma sobre Qualidade. Como
as normas não eram compatíveis entre os países, surgiu a necessidade de
padronização da Qualidade dos produtos.
Desta forma, a Organização Internacional para Normalização (Internacional
Organization for Standardization – ISO), através de seu Comitê Técnico ISO/TC 176
iniciou, em 1976, estudos comparativos das diversas normas de sistemas da
qualidade, principalmente as européias (BS – British Standard) e norte-americanas
(Military Standards), o que resultou a publicação, em 1987, da primeira série de
Normas Internacionais ISO 9000, composta pelas normas ISO 9000, ISO 9001, ISO
9002, ISO 9003 e ISO 9004.
A evolução das normas, em nível mundial, é apresentada na Figura 3.
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EVOLUÇÃO DAS NORMAS EM NÍVEL MUNDIAL
OTAN: Organização do Tratado do Atlântico Norte
BS: British Standard
ISO: International Organization for Standardization
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
NB: Norma Brasileira
UL: Underwriters Laboratories Inc.
CSA: Canadian Standards Association
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Figura 3: Evolução das normas no mundo
Fonte: Pucci e Pacheco apud Azevedo (2003)

Em 2000, os requisitos estabelecidos nas normas ISO 9001, 9002 e 9003 de
1994 foram consolidados em uma única norma, a ISO 9001:2000. A partir desta
revisão, este referencial normativo tornou-se aplicável a qualquer tipo de indústria e
de empresa de serviços. Nesta ocasião, a norma ISO 8402 e uma parte conceitual
da ISO 9000-1 foram unificadas, criando a ISO 9000:2000, que aborda fundamentos
e vocabulários. A mesma foi posteriormente revisada em 2005.
A norma ISO 9004:1994, que apresenta requisitos para melhoria do sistema de
gestão da qualidade, também foi revisada em 2000, gerando a norma ISO
9004:2000.
Em 2008, a ISO 9001:2000 foi revisado com o objetivo de fornecer maior
clareza e facilidade na interpretação dos requisitos e melhorar a compatibilidade
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com a norma ISO 14001:2004 quanto à estrutura e a linguagem da norma. As
principais alterações foram:
• indicação que a responsabilidade do atendimento aos requisitos do cliente,
estatutários e regulamentares é da organização, inclusive nos casos que ela
optar em terceirizar algum processo. Nesta situação, a norma esclarece
sobre a necessidade da empresa de identificar o tipo e a extensão do
controle feito por esses processos terceirizados;
• para fim de controle, são considerados documentos de origem externa
aqueles que são relevantes para o sistema de gestão da qualidade e que
foram determinados pela organização;
• esclarecimento de que toda a organização deve ser comunicação sobre as
responsabilidades e autoridades;
• o representante da direção deve ser membro da administração da
organização, ou seja, exercer função de gerência;
• inclusão de nota no requisito 6.4, esclarecendo o termo ambiente de
trabalho, que em seu gerenciamento, deve considerar os fatores físicos,
ambientais e outros presentes no ambiente de trabalho. Estas questões
podem ser tratadas com o atendimento das normas regulamentadoras
pertinentes à construção civil, tais como a NR9 (PPRA – Programa de
prevenção de riscos ambientais) e a NR 18 (PCMAT – Programa de
condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção);
• inclusão de nota no requisito 7.2.1 esclarecendo as atividades envolvidas na
fase pós-entrega da obra;
• inclusão de nota no requisito 7.3.1 sobre a diferença de propósitos entre as
atividades de análise crítica, verificação e validação de projetos. Porém,
podem ser conduzidas e registradas separadamente ou em qualquer
combinação, na forma adequada, para o produto e para a organização;
• inclusão de nota no requisito 7.5.4 esclarecendo que a propriedade do
cliente pode incluir dados pessoais;
A norma NBR ISO 9001 incentiva a adoção de uma abordagem de processo
para o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um sistema de
gestão da qualidade que aumente a satisfação do cliente pelo atendimento aos seus
requisitos. Pode ser usada por partes internas ou externas, incluindo organismos de

36
certificação, a fim de avaliar a capacidade da organização para atender aos
requisitos do cliente, os regulamentares e os da própria organização (NBR ISO
9001, 2000).
A NBR ISO 9001 especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade
(SGQ) que podem ser usados pelas organizações para aplicação interna, para
certificação ou para fins contratuais. Ela está focada na eficácia do sistema de
gestão da qualidade em atender aos requisitos dos clientes e em sua melhoria
contínua por meio de aplicação do ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), ou seja,
planejar o sistema, executar as ações, verificar os resultados e agir corretivamente.

2.2.2 PROGRAMAS SETORIAIS DA QUALIDADE: PBQP-H (SIAC)
O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP) foi constituído por
uma iniciativa do governo federal, em 1992, com intuito de fomentar o aumento da
competitividade da indústria nacional frente aos novos desafios impostos pela
conjuntura econômica desta época, em especial a abertura do país ao mercado
internacional.
Dentre as ações do PBQP-H, foi instituído, em 18/12/98, com a assinatura da
Portaria nº 134, do então Ministério do Planejamento e Orçamento, o Sistema de
Qualificação de Empresas de Serviços e Obras (SiQ-Construtoras), um regimento
baseado nos requisitos da norma NBR ISO 9001:1994 e adaptado às necessidades
do setor.
O regimento está dividido em quatro níveis evolutivos e com graus de exigência
crescente, com objetivo de elevar os patamares da qualidade e da produtividade da
construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de
modernização tecnológica e gerencial, e de contribuir para ampliação do acesso à
moradia para a população de menor renda.
Através da Portaria n° 118, de 15 de março de 2005, foi aprovado o novo
Regimento do SiAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de
Serviços e Obras da Construção Civil), em substituição ao SiQ – Sistema de
Qualificação de Empresas de Serviços e Obras.
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O novo regimento do SiAC é resultado da revisão e ampliação do antigo SiQ
(Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras). O SiAC tem como
objetivo avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade das empresas de
serviços e obras, considerando as características específicas da atuação dos
mesmos no setor da construção civil, com base na série de normas NBR ISO 9000.
Segundo Taveira (2007), as principais mudanças no regimento foram:
•

O nível D não é mais auditado, passa a ser uma auto-declaração;

•

Aumentaram os requisitos aplicáveis aos níveis C e B;

•

Os subsetores são classificados em Edificações, Saneamento, Obras
Viárias e Artes Especiais;

•

Houve alterações nas condições de certificação das empresas;

•

O INMETRO passa a monitorar o processo de certificação.

O programa envolve especialidades técnicas de execução de obras,
gerenciamento de obras e de empreendimentos, além da elaboração de projetos
com a finalidade de contribuir para a evolução dos patamares da qualidade do setor.
Segundo

dados

do

site

oficial

do

Programa

(disponível

em

http://www2.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_siac_empresas.php, acesso em 15 de
Outubro de 2008), já foram avaliadas e certificadas 1.356 construtoras no nível “A”,
pelo Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da
Construção Civil (SiAC),
O Sistema de Avaliação de Conformidade de Empresas de Serviços e Obras
não tem fins lucrativos, e a relação de empresas avaliadas em conformidade é
pública e divulgada a todos os interessados, tendo harmonia com o INMETRO,
através de um Programa de Acreditação específico, de forma que os certificados de
conformidade para diversos níveis só terão validade se emitidos por Organismos de
Certificação de Obras (OCOs), acreditados pelo INMETRO e autorizados pela
Comissão Nacional do SiAC.
O Sistema propõe a evolução dos patamares da qualidade do setor em quatro
níveis: D (Declaração de Adesão), C, B e A, conforme gráfico 1:
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Gráfico 1 – PBQP-H – Níveis evolutivos de certificação
Fonte: Ministério das cidades (2007)

O nível ‘D’- do SiAC - é uma auto-declaração de adesão, ficando a empresa de
serviços e obras responsável, legalmente, pela veracidade do conteúdo das
informações prestadas e da implantação dos requisitos referentes a este nível, não
sendo necessário a realização de auditoria para publicação do nome da empresa no
site do programa.
Nos níveis evolutivos seguintes (C, B e A) é necessária a implantação dos
requisitos pertinentes aos níveis e a realização de auditoria para avaliação da
conformidade no atendimento aos requisitos do regimento por Organismos de
Certificação de Obras (OCOs), credenciados pelo INMETRO e autorizados pela
Comissão Nacional do SiAC.
Os serviços de execução do subsetor obras de edificação que devem ser
obrigatoriamente controlados em cada nível do programa de forma evolutiva, sendo
no mínimo 4 serviços no nível C, 10 serviços no nível B e 25 serviços no nível A,
estão relacionados no quadro 3. Para cada serviço relacionado, os principais
materiais aplicados devem ser controlados pelo SGQ.
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Relação de serviços de execução controlados, segundo exigências do
regimento do SiAC
Serviços preliminares:
1. compactação de aterro;
2. locação de obra.
Fundações:
3. execução de fundação.
Estrutura:
4. execução de fôrma;
5. montagem de armadura;
6. concretagem de peça estrutural;
7. execução de alvenaria estrutural.
Vedações verticais:
8. execução de alvenaria não estrutural e de divisória leve;
9. execução de revestimento interno de área seca, incluindo produção de argamassa em obra;
10. execução de revestimento interno de área úmida;
11. execução de revestimento externo.
Vedações horizontais:
12. execução de contrapiso;
13. execução de revestimento de piso interno de área seca;
14. execução de revestimento de piso interno de área úmida;
15. execução de revestimento de piso externo;
16. execução de forro;
17. execução de impermeabilização;
18. execução de cobertura em telhado (estrutura e telhamento).
Esquadrias:
19. colocação de batente e porta;
20. colocação de janela.
Pintura:
21. execução de pintura interna;
22. execução de pintura externa.
Sistemas prediais:
23. execução de instalação elétrica;
24. execução de instalação hidro-sanitária;
25. colocação de bancada, louça e metal sanitário.

Quadro 3: Relação de serviços de execução controlados, segundo exigências do regimento
do SiAC do PBQP-H
Fonte: Ministério das Cidades (2005)

No quadro 4 são apresentadas as atividades desenvolvidas e os requisitos
aplicáveis em cada nível do programa:
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Níveis evolutivos

Atividades e requisitos do sistema por nível do programa
Realização do diagnóstico da situação da empresa em relação aos
requisitos do sistema;
Planejamento da implantação do SGQ, estabelecendo responsáveis e
prazos para atendimento de cada requisito, e incluindo a lista de serviços
de execução controlados e lista de materiais controlados em cada nível,
respeitando as exigências específicas dos Requisitos Complementares do
regimento do SiAC;
Elaboração de Manual da Qualidade, devendo conter:
•
•
•

D

•
•
•
•
•

•

Apresentação da empresa;
Definição do escopo de certificação;
Organograma da empresa, indicando responsabilidades e
autoridades nos processos;
Fluxograma dos processos;
Política da Qualidade aprovada pela alta direção e plano para
divulgação na empresa;
Evidência do comprometimento da alta direção com o SGQ, com a
garantia da disponibilidade de recursos necessários;
Nomeação de um representante da direção para coordenar o SGQ;
Indicação que todos os requisitos relacionados à obra são
determinados por meio de contrato, memorial descritivo, projetos,
planilhas de orçamento, entre outros, com o propósito de aumentar
a satisfação do cliente;
Referência aos procedimentos da empresa pertinentes ao nível.

Estabelecimento de procedimento para controle de documentos e para
controle de registros;
A

B

Elaboração de manual de cargos com a identificação dos requisitos
mínimos de escolaridade, qualificação profissional, treinamento, habilidade
e experiência para as funções que afetam a qualidade do produto;

C

Estabelecimento dos objetivos, metas e indicadores do SGQ;
Elaboração e implantação de procedimento
conscientização e análise de competências;

para

treinamento,

Elaboração e implantação de procedimento para elaboração de Plano da
Qualidade da Obra (PQO);
Elaboração e implantação de procedimento para aquisição de materiais e
serviços controlados pertinentes ao nível, incluindo critérios para
qualificação de fornecedores e para especificação da aquisição;

C

Elaboração e implantação de procedimento para controle de materiais na
obra (mínimo de 4 materiais) , incluindo inspeção e ensaio no recebimento,
critérios para identificação, rastreabilidade e armazenamento na obra, e
tratamento de produto não-conforme ;
Elaboração e implantação de procedimento para controle da produção,
incluindo instruções de trabalho, condições de início e de preservação de
serviços acabados, critérios de inspeção dos serviços controlados (mínimo
de 4 serviços) e tratamento de produto não-conforme;
Elaboração e implantação de procedimento para controle e verificação de
equipamentos de medição;
Elaboração e implantação de procedimento para medir e monitorar a
satisfação do cliente;
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Níveis evolutivos

Atividades e requisitos do sistema por nível do programa
Elaboração e implantação de procedimento para auditoria interna e para
ação corretiva;
Revisão do Manual da Qualidade, devendo conter:
o
o
o
o
o

Ampliação do escopo do SGQ;
Introdução de reuniões periódicas para análise crítica do
SGQ pela alta direção;
Procedimento para análise de dados do sistema;
Procedimento para tratamento de produto não-conforme;
Referência aos procedimentos da empresa pertinentes ao
nível.

Ampliação da relação de materiais e serviços controlados (mínimo de 10);
Elaboração e implantação de procedimento para planejamento da
execução da obra;
Elaboração e implantação de procedimento para controle de alterações e
para análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente;
Elaboração e
fornecedores;
B

implantação

de

procedimento

para

avaliação

de

Revisão do Manual da Qualidade, devendo conter:
o
o
o
o
o

Ampliação do escopo do SGQ;
Prover infra-estrutura necessária para obter conformidade
do produto;
Estabelecer sistemática para análise crítica dos requisitos
relacionados à obra e de comunicação com o cliente;
Propriedade do cliente;
Referência aos procedimentos da empresa pertinentes ao
nível.

Ampliação da relação de materiais controlados (mínimo de 20) e de
serviços controlados (mínimo de 25);
Elaboração e implantação de procedimento para elaboração de projetos;
Implantação de indicadores para medição e monitoramento de processos;
A

Elaboração e implantação de procedimento para ação preventiva;
Determinação e gerenciamento das condições do ambiente de trabalho;
Revisão do Manual da Qualidade, devendo conter:
o
o

Ampliação do escopo do SGQ;
Referência aos procedimentos da empresa pertinentes ao
nível.

Quadro 4: Atividades e requisitos do sistema por nível do programa

Atualmente, além dos órgãos subordinados ao governo federal, governos
estaduais, prefeituras e instituições, tais como, Caixa Econômica Federal, SESI e
SENAI já aderiram ao programa e estão exigindo a certificação do PBQP-H no nível
“A” como critério para qualificação de empresas construtoras.
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Algumas instituições financeiras como o banco Bradesco também já exigem a
adesão ao programa como condição para concessão de financiamento da produção
das construtoras.

2.2.3 PROGRAMAS SETORIAIS DA QUALIDADE: QUALIHAB
O Programa da Qualidade na Construção Habitacional
Habitacional do Estado de São Paulo
(QUALIHAB), existente entre a CDHU e o setor da construção
construção de habitações
populares, é resultado do interesse comum pela melhoria da mesma.. Este programa
começou a ser articulado no final do ano de 1993 e instituído em 25 de novembro de
1996 pelo Decreto Nº 41.337, com envolvimento de construtoras e indústrias de
materiais de construção, que perceberam a importância
importância do tema para o setor, sendo
coordenado inicialmente pela
pe CDHU, IPT e ITQC. (Hino, 2001)
“O
O Programa está estruturado em uma Coordenação Geral, uma Secretaria
Executiva e dois comitês: o Comitê de Pro
Projetos e Obras, que congrega as entidades
representativas das empresas de construção e projetos; e o Comitê de Materiais,
Componentes e Sistemas Construtivos que congrega
congrega as entidades dos produtores
de insumos e de sistemas construtivos para as obras. (CDHU, 2008)
Destaca-se
se o apoio aos C
Comitês
omitês do programa pelas seguintes instituições,
organismos certificadores e entidades: IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas),
Escola Politécnica da USP, INMETRO, ABNT, COBRACON (Comitê Brasileiro de
Construção Civil) e PBQP-H.
H.
A Figura 4 apresenta a e
estrutura do programa QUALIHAB.

COORDENAÇÃO GERAL

SECRETARIA EXECUTIVA

COMITÊ DE PROJETOS
E OBRAS

Figura 4 – Estrutura do QUALIHAB
Fonte: CDHU (2008).

COMITÊ DE MATERIAIS, COMPONENTES E
SISTEMAS CONSTRUTIVOS
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Segundo Hino (2001), os Comitês têm atribuições de definição da política da
qualidade junto a cada setor de produtos ou serviços, estabelecimento dos acordos
setoriais, acompanhamento e avaliação dos programas setoriais quanto a produtos
ou serviços. Dentre os acordos, a CDHU compromete-se a inserir exigências em
relação à demonstração prévia da qualidade, conforme metas e prazos
estabelecidos nos Comitês do QUALIHAB, em suas modalidades de contratação e
licitações e, também, a desenvolver um programa da qualidade com ênfase nas
áreas de produção de projetos e obras.
O QUALIHAB tem por objetivo a otimização da qualidade dos materiais,
componentes, sistemas construtivos, projetos e obras nos empreendimentos
habitacionais do governo do Estado de São Paulo, para habitação popular,
induzindo, através do poder de compra do Estado, que os segmentos do meio
produtivo estabeleçam programas setoriais da qualidade, incluindo a elaboração de
normas e documentos técnicos, desenvolvimento de programas de treinamento da
mão-de-obra e a implantação de processos de qualificação, homologação e
certificação de produtos (materiais, componentes e sistemas) e serviços (projetos e
obras). (CDHU, 2007)
O programa visa também “otimizar o dispêndio de recursos humanos, materiais
e energéticos (água/energia) nas construções habitacionais, preservando o meio
ambiente, estimulando a interação da cadeia produtiva, buscando produtividade,
padronização, enfocando os processos de execução e os recursos humanos e
materiais empregados, visando transformar a tarefa de construir uma habitação em
operações de montagem de componentes racionalizados” (CDHU, 2007).
O programa QUALIHAB é baseado nos seguintes princípios:
• qualidade social: a qualidade da moradia deve considerar o desempenho ao
longo da vida útil;
• qualidade sistêmica: a qualidade só será atingida com o desenvolvimento de
parcerias entre os diversos segmentos do ciclo da construção habitacional;
• qualidade praticada: a qualidade é fomentada através do exercício do poder
de compra do Estado (SH/CDHU).
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• qualidade evolutiva: a qualidade é obtida através de um processo contínuo de
crescimento de níveis de desempenho.

2.3 GESTÃO DA PRODUTIVIDADE
Segundo Souza (1996, apud Martines, 2007), “entende-se por estudo da
produtividade a geração e utilização de um procedimento padronizado para sua
mensuração, a detecção da relevância ou não da influência de inúmeros fatores
quanto às variações de produtividade com relação a uma situação padrão e a
quantificação da influência dos fatores considerados significativos”.
Picchi

(1993,

apud

Martines,

2007)

relaciona

produtividade

com

desenvolvimento tecnológico, controle da qualidade e com a forma de organização
das equipes de produção.
Enfim, a gestão da produtividade tem os objetivos de aumentar a eficiência da
transformação de esforço humano e insumos em serviços de construção civil
(Martines, 2007), além de reduzir as perdas nos processos, através do planejamento
das atividades, da padronização da execução do serviço, do treinamento, da
organização e da otimização do lay out de canteiro, da busca de novas tecnologias
(técnicas construtivas, equipamentos, ferramentas e insumos), do controle da
qualidade, da quantificação das perdas e desperdícios, tanto nos insumos aplicados
quanto na mão-de-obra utilizada e, por fim a retroalimentação das informações
obtidas no processo.
A “perda” de material pode ser entendida como “toda quantidade de material
consumida além da quantidade teoricamente necessária, que é aquela indicada no
projeto e seus memoriais, ou demais prescrições do executor, para o produto sendo
executado” (SOUZA, 2005).
As perdas podem ser entendidas como desperdício de recursos humanos, de
equipamentos e de insumos que ocorrem nos processos em situações de retrabalho,
espera, superprodução, movimentação e estoque de materiais, processamentos
desnecessários e pela criatividade não utilizada. Essas perdas são responsáveis por
diversos tipos de impactos, desde o desperdício de recursos financeiros (que
impacta nos resultados da empresa), como também o atraso dos serviços e,
principalmente, os impactos nas partes interessadas e no meio ambiente.
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Nishida (2003) relaciona esses tipos de perdas com exemplos e seus
respectivos impactos ambientais causados, conforme apresentado no quadro 5:
Tipos de perdas
Retrabalho

Exemplos
Refugo, defeitos,
produção para
reposição, inspeção.

Impacto ambiental
Insumos consumidos para corrigir serviços
defeituosos;
Componentes defeituosos requerem
reciclagem ou eliminação;

Espera

Fim do estoque, atrasos Desperdícios de energia por meio de
por processamento em aquecimento, resfriamento e iluminação,
lotes, parada de
durante a parada de equipamentos;
equipamentos,
processos gargalos.

Superprodução

Fabricação de itens sem Maior quantidade de matérias-primas
necessidade de
consumidas para fabricar produtos sem
produção.
necessidade, por exemplo, excesso de
consumo de argamassa em revestimento.
Desperdício de insumos e geração de entulho,
por exemplo, gesso

Movimentação

Movimentação de
homens sem
necessidade,
transportando estoque
em processo.

Maior utilização de energia para transporte;
Maior espaço requerido para movimentação de
estoques em processo, aumentando a
demanda de consumo de energia para
iluminação, aquecimento, resfriamento;
Maior quantidade requerida de embalagens,
para proteger componentes durante o
transporte.

Estoque

Excesso de matériaprima, estoque.

Maior quantidade requerida de embalagens,
para armazenar estoques em processo

Processamento
desnecessário

Excesso de etapas de
processamento.

Processamento desnecessário aumenta os
desperdícios, uso de energia e emissões de
gases.

Criatividade não
utilizada

Perda de tempo, idéias, Poucas sugestões, para oportunidade de
conhecimentos,
diminuição dos desperdícios.
melhorias e sugestões
dos funcionários.

Quadro 5: Impactos ambientais relacionados às perdas nos processos
Fonte: Adaptação de tabela de Nishida, 2003, para a construção civil
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Para o entendimento das perdas é necessária a sua classificação. No quadro 6
são apresentadas as classificações das perdas na construção civil e seus
respectivos exemplos, segundo Souza (2005).
Classificação de
perdas segundo:

Tipos e exemplos

O tipo de recurso
consumido

Financeiras: conseqüências das perdas físicas

A unidade para a sua
medição

As principais unidades utilizadas são: em massa (kg), em volume
(m³) e em unidades monetárias (R$), sendo expressas em valores
absolutos ou relativos/percentuais. Por exemplo: perda de x kg de
gesso no serviço, ou y% de perda de concreto, etc.;

A fase da obra em
que ocorrem

Concepção: realização de enchimento de revestimento em
vedação, por falta de compatibilização de projetos de estrutura e de
vedações;

Físicas: ociosidade de mão-de-obra e de equipamentos por
diversos motivos (falta de materiais, intempéries, etc.), perdas de
materiais durante a execução do serviço (argamassa, gesso liso,
contrapiso, etc.) e, também, durante seu armazenamento,
transporte e manuseio;

Produção: diversos tipos de perdas em todas as etapas (será
apresentado no item específico, abaixo)
Utilização: alterações pós-entrega por motivos estéticos ou uso
indevido não-intencional, por falta de orientação da construtora no
manual do usuário.
O momento de
incidência na
produção

Recebimento: entrega de material em quantidade inferior ao
solicitado, por exemplo, material a granel como brita e areia;
Estocagem: falhas no armazenamento que provocam a
deterioração dos materiais, por exemplo, madeira e cimento
estocados em locais descobertos, sob ação de intempéries;
Processamento intermediário: por exemplo, na produção de
argamassa com equipamentos inadequados, tais como o uso de
lata danificada (amassada, contendo volume menor do que o
previsto) provocando um maior consumo de cimento por m³ de
argamassa produzida;
Processamento final: por exemplo, excesso de consumo de
material do revestimento em parede com desvios em planeza,
prumo e esquadro;
Movimentações entre etapas: a elaboração do projeto de canteiro
deve considerar a disposição dos estoques de materiais e dos
equipamentos de forma a reduzir movimentações desnecessárias,
por exemplo, a locação de baias de agregados próximo aos
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Classificação de
perdas segundo:

Tipos e exemplos
depósitos de cimento e cal, e da central de produção (betoneira),
que devem estar próximos ao equipamento utilizado no transporte
vertical (guincho ou elevador-misto).

Sua natureza

Furto: falta de segurança e de controle de materiais no canteiro
induzem este tipo de ocorrência
Perda incorporada: retrabalho em serviços defeituosos, como o
exemplo citado no item anterior referente a perdas no
processamento final.
Entulho: gerado pela condenação de um serviço defeituoso ou pelo
material deteriorado no canteiro, sem condições de uso, ou pelas
falhas nos processos tais como a execução da distribuição de
eletrodutos em alvenaria (após este serviço estar concluído e não
durante a sua execução), evitando assim, “rasgos” desnecessários
na vedação.

A forma de
manifestação

Os diferentes tipos de perdas podem se manifestar de várias
formas, por exemplo: recebimento de produto com especificação
diferente do pedido de compra (embalagens com peso inferior ao
indicado), desperdícios na aplicação dos materiais (incorporado em
laje de concreto com maior espessura em relação ao projeto ou por
entulho gerado por material endurecido e inapropriado para
aplicação ou reuso).

Sua causa

Razão imediata pela perda. É relacionada com as formas de
manifestação.

Sua origem

Origem da causa: procedimento inadequado, projeto não
compatibilizado, etc.

Seu controle

Evitáveis: a maioria das perdas pode ser evitada, tanto
tecnicamente como economicamente. Quando ocorrem são
caracterizadas como desperdícios.
Inevitáveis: são as perdas que requerem desenvolvimento ou
substituição de tecnologias para mitigá-las, envolvem custos que,
em alguns casos, podem ser inviáveis para o negócio.

Quadro 6: Classificação de perdas com respectivos tipos e exemplos
Fonte: adaptado de Souza, 2005 (formatação de conteúdo em tabela e contribuição nos exemplos)

Essa classificação auxilia a identificação e o entendimento das perdas nos
processos, bem como subsidia o estudo e combate delas, tanto nas ações corretivas
como na análise dos processos e na concepção dos procedimentos do SGI,
possibilitando o aumento da eficiência dos mesmos e a redução dos diversos
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impactos

negativos

provocados

pelas

atividades

e

por

seus

respectivos

desperdícios.
Esse conceito de combate às perdas nos processos é relacionado com a
filosofia Lean Thinking (“mentalidade enxuta”) e sua variação denominada “Lean
Construction” (“produção enxuta)”. Com origem no Sistema Toyota de Produção
(STP), Ohno (1998, apud Picchi, 2003) define como base desse sistema a absoluta
eliminação do desperdício, baseada no just-in-time (produção no momento
necessário, puxada pela demanda do processo anterior, com fluxo contínuo) e na
autonomação (automação com interferência humana, possibilitando a interrupção do
processo quando for detectada anomalia).
Segundo Ghinato (2000, apud Miranda et al, 2003) a viabilização do just-in-time
(JIT) depende de três fatores intrinsecamente relacionados: fluxo contínuo, takt time
e produção puxada. No quadro 7, são apresentados os requisitos e exemplos
práticos de aplicação desses fatores do JIT e da autonomação, na construção civil.

Fatores
Fluxo contínuo
(recursos)

Requisitos
Reduzir tempo de
execução das atividades,
eliminando tempo de
espera e ociosidade de
mão-de-obra

Exemplo de aplicação na Construção Civil
O armazenamento e a movimentação de
materiais no canteiro são atividades que não
agregam valor ao produto final e podem causar
perdas durante o transporte e manuseio, além de
consumir recursos de mão-de-obra e de
equipamentos, como, também, expor os
colaboradores a situações de perigos e riscos à
saúde e segurança.
A elaboração de um fluxograma das atividades
(detalhado) permite a identificação, mapeamento
e quantificação dessas perdas para tomada de
ações corretivas, visando eliminar as
movimentações desnecessárias e melhorar o
fluxo e eficiência do processo (redução de
tempo).

Takt time

Ritmo de produção
necessário para atender
determinada demanda

Planejamento das atividades, baseado em ciclos
repetitivos, permitindo o estabelecimento de
gráfico de curvas de balanço, onde o eixo Y
indica os pavimentos, o eixo X indica o tempo
(marcação por semana) e as curvas representam
os serviços, de forma a observar a harmonia dos
serviços pelo paralelismo das curvas.

49
Fatores

Requisitos

Produção puxada

Produção no momento
necessário, puxada pela
demanda do processo
anterior,

Exemplo de aplicação na Construção Civil
Solicitação e recebimento de materiais no prazo
previsto, para evitar interrupções desnecessárias
no fluxo de atividades em função de atrasos.
Iniciar os serviços no momento necessário,
conforme planejamento da obra,
Iniciar um serviço quando o anterior estiver
concluído e liberado, evitando sobreposição de
equipes e interferências.

Autonomação

Impedir a geração e
propagação de defeitos e
eliminar qualquer
anormalidade no
processamento e fluxo de
produção

Verificação e ensaios de materiais no seu
recebimento, possibilitando a identificação de
produtos não-conformes e tratamento adequado
(recusa ou aceite parcial)
Verificação dos serviços em etapas parciais,
definidas, permitindo a identificação das falhas
nos processos e seu tratamento, de modo a não
impactar na entrega do serviço (recusa,
retrabalho e atraso na liberação)

Quadro 7: Exemplos de aplicação do JIT na construção civil
Fonte: Adaptado de Miranda et al, 2003 (adaptação de exemplos para a construção civil)

Womack e Jones (1998, apud Picchi, 2003) criaram o termo Lean Thinking,
onde estabeleceram cinco princípios básicos, baseados nos modelos STP e JIT:
• valor: o valor do produto deve ser entendido em cada processo e
especificado. Oferecer maior valor agregado, sem desperdício;
• fluxo de valor: mapear a cadeia de valor, com a identificação das perdas e
das atividades que não agregam valor em seu fluxo e eliminá-las do
processo;
• fluxo: produção em fluxo, estável, sem interrupções;
• puxar: produzir somente quando demandado pelo cliente ou pelo processo
anterior;
• perfeição: melhoria contínua por meio da detecção e tratamento rápido dos
problemas.
Em relação ao Lean Construction, Formoso (2000) e Miranda et al (2003)
apresentam um conjunto de princípios e diretrizes para a gestão de processos,
baseados nos estudos de Koskela (1992), nos quais podemos destacar:
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• reduzir a parcela de atividades que não agregam valor: melhorar a
eficiência dos processos e reduzir as perdas, tais como movimentações de
insumos desnecessárias, em função de falha no planejamento do canteiro
da obra;
• aumentar o valor do produto através das considerações das
necessidades dos clientes (internos e externos): por exemplo, através de
consulta às partes interessadas, promove ajustes e melhoria nos processos
da empresa;
• reduzir a variabilidade: a variabilidade (por exemplo, pela falta da
existência de um procedimento), tende a aumentar a parcela de atividades
que não agregam valor e o tempo necessário para executar um produto;
• reduzir o tempo de ciclo: a soma de todos os tempos (transporte, espera,
processamento e inspeção) para produzir um determinado produto. Por
exemplo, a substituição de sistemas de cimbramento de madeira para
metálico;
• simplificar, reduzindo o número de passos ou partes: quanto maior o
número de componentes maior tende a ser o número de atividades que não
agregam valor (por exemplo, a substituição de elementos como vergas prémoldadas na execução da alvenaria);
• aumentar a flexibilidade de saída: refere-se à possibilidade de alterar as
características dos produtos entregues aos clientes sem aumentar os custos
(por exemplo, alternativas de plantas, com a eliminação de vedações para
ampliação de determinados ambientes);
• aumentar a transparência do processo: facilita a identificação dos erros e
aumenta a disponibilidade de informações necessárias para a execução das
tarefas (por exemplo, a disponibilização de quadros de gerenciamento
visual, com informações sobre cronograma, avaliação de fornecedores,
projeto de canteiro, lista de aspectos e impactos ambientais, perigos e
riscos, etc.);
• focar o controle no processo global: o processo deve ser controlado
como um todo, devendo haver um responsável por este controle (por
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exemplo, identificar, no organograma, as hierarquias e, nos procedimentos,
determinar as responsabilidades;
• introduzir melhoria contínua no processo: o esforço de redução de
perdas e aumento do valor na gestão de processos deve ser conduzido
continuamente, por meio da freqüente análise de dados, de processos e da
análise crítica do sistema pela direção;
• manter um equilíbrio entre melhoria nos fluxos e nas conversões: fluxos
melhores reduzem a necessidade de investimentos, mas, por outro lado,
novas tecnologias reduzem a variabilidade;
• fazer benchmarking: processo de aprendizado, a partir das práticas
adotadas em outras empresas.
Um exemplo prático de aplicação desses princípios pode ser observado na
substituição da atividade de corte e dobra de barras de aço, para produção das
armaduras da estrutura no canteiro, pela aquisição de aço cortado e dobrado. Desta
forma, eliminam-se as atividades de transporte entre local de armazenamento e a
central de armação, as atividades de corte e dobra no canteiro, as perdas e as
sobras de aço.
Assim, os principais desperdícios identificados nesse exemplo foram
eliminados, bem como os impactos ambientais relacionados à geração de resíduos
dessa atividade foram mitigados (os resíduos de aço gerados no fornecedor são
reciclados e reutilizados por ele como matéria prima). Resultaram também na quase
mitigação dos perigos e riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores, gerados na
central de policorte de aço, tais como emissões de ruídos, emissões de particulado,
riscos de acidente na operação do equipamento, risco de incêndio, possibilidade de
lesões nos funcionários entre outros, pois a policorte será utilizada somente em
casos excepcionais; melhorou a qualidade final desse componente, por meio de sua
industrialização (redução significativa da variabilidade, eliminação dos “improvisos”
em obra, com as peças devidamente organizadas e identificadas, eliminação de
retrabalho e conformidade em relação ao projeto).
Enfim, na concepção e na melhoria contínua dos procedimentos e dos
controles do SGI, na análise de processos e, principalmente, na realização do
planejamento da obra e no desenvolvimento de seus projetos, devem ser
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considerados esses princípios, a tecnologia da informação e as tecnologias de
construção disponíveis, como instrumentos fundamentais para a otimização e gestão
dos processos.

2.4 GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
O Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho (SGSST) pode ser
definido como “parte do sistema de gestão que facilita o gerenciamento geral dos
riscos de segurança e saúde ocupacional (SSO), associados aos negócios da
organização”. (BSI, 2007)
É também, um conjunto de iniciativas da organização formalizado através de
políticas, programas, procedimentos e processos integrados ao seu negócio (da
organização), para auxiliá-la a gerenciar seus riscos de SSO e estar em
conformidade com as exigências legais e demais partes interessadas (Barreiros
apud Benite, 2002).
A organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e
continuamente melhorar o SGSST, em conformidade com os requisitos da norma
BSI OHSAS 18001:2007, com foco nos trabalhadores, identificando os perigos a que
estes podem estar sujeitos em cada uma das atividades de trabalho e a legislação a
ser atendida, implementando os controles de segurança e saúde ocupacional nos
processos e nas instalações da empresa e das obras.
No quadro 8, são relacionados exemplos de situações de perigo, classificadas
por agentes presentes nas atividades e no ambiente de trabalho da construção de
um edifício.
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Agentes de acidentes:
• Possibilidade de soterramento durante as fases de terraplanagem e fundação;
• Presença de animais peçonhentos: em função do local, ocorre, principalmente, na fase
inicial da obra (locação, limpeza, terraplenagem e fundação);
• Possibilidade de queda nos trabalho em altura, por exemplo: durante a execução dos
serviços de estrutura em concreto armado e de revestimento de fachada;
• Máquinas e equipamentos sem proteção (bancada de serra circular, sem coifa de proteção);
• Arranjo físico inadequado, por exemplo, o posicionamento e altura das bancadas de
fabricação de forma, de montagem de kits de hidráulica e de corte e dobra de aço;
• Instalações elétricas provisórias do canteiro, irregulares e sem aterramento;
• Armazenamento inadequado de materiais, tais como pilhas de ensacados e de madeiras
com altura excessiva;
• Possibilidade de incêndio e explosão em local de armazenamento de materiais inflamáveis
(vernizes e combustíveis) e em central de carpintaria (serragem de madeira);
• Transporte de trabalhadores em equipamentos inadequados, mal conservados e sem
estarem devidamente regularizados (laudo e ART de fabricação e montagem, testes de
freio, manutenção periódica e operador habilitado);
• Manuseio de objetos pontiagudos, cortantes e de ferramentas inadequadas ou defeituosas;
Agentes ergonômicos:
• Trabalho com postura incorreta;
• Esforço físico intenso, próprio das atividades da construção civil;
• Necessidade de trabalho prolongado (metas agressivas e curto prazo de trabalho);
• Necessidade de transporte de peso (movimentação de materiais para o local de aplicação);
Agentes Físicos6;
• Exposição a ruídos (Máquinas pesadas, máquinas em geral, serras circulares, vibradores de
concreto, betoneiras, marteletes, esmerilhadeiras, compressores, bate estaca);
• Temperaturas extremas (frio e calor excessivos);
• Radiações ionizantes e não-ionizantes na operação de solda elétrica e nos trabalhos
desenvolvidos a céu aberto;
• Vibrações, na utilização de equipamentos tais como: martelete pneumático, vibrador de
concreto, furadeira e serras manuais;
7

Agentes Químicos :
• Geração de poeiras (manipulação de cimento e cal, preparação de concreto ou argamassa,
movimentação de terra em geral, serviços de demolição, limpeza e corte de madeiras;
• Contato com produtos químicos, por exemplo, durante a execução de pintura;
• Impermeabilizantes e substâncias químicas usadas para tratamentos especiais de
superfícies;
Agentes Biológicos (bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protosoários, vírus, entre outros):
• Escavação de valas e tubulões;
• Obras de drenagem.

Quadro 8 – Exemplos de situações de perigo, classificados por agentes presentes nas
atividades e no ambiente de trabalho da construção civil

6

Agentes físicos: segundo a NR 9, “são as diversas formas de energia a que possam estar
expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas,
radiações ionizantes, radiações ionizantes, bem como o infra -som e o ultra-som”. (MTE, 1995)
7
Agentes químicos: segundo a NR 9, “são as substâncias, compostos ou produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases
ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido
pelo organismo através da pele ou por ingestão”. (MTE, 1995).
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Os requisitos de um SGSST, baseados na norma BSI OHSAS18001:2007,
estão estruturados segundo a metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act) e são
apresentados no quadro 9, com respectivos comentários sobre a sua aplicação na
construção civil.
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Comentários sobre a aplicação na Construção Civil

Requisitos Gerais (4.1): a
empresa deve estabelecer,
documentar, manter e
melhorar continuamente o
SGSST. O escopo do
sistema deve ser definido e
documentado;

Com a aplicação de todos os requisitos desta norma é
evidenciado o atendimento deste requisito;
Em relação ao escopo do sistema, ele pode estar
documentado no manual de gestão da empresa e deve
ser esclarecida a abrangência do SGSST, incluindo
locais, processos e unidades de negócio, por exemplo,
obras executadas em uma determinada região ou de um
segmento específico de atuação da empresa
(residencial, comercial ou industrial);

Política de SSO (4.2): a
alta direção deve definir e
autorizar a política de SSO,
que deve estar
documentada e ser
apropriada à natureza e
escala dos riscos de
segurança e saúde
ocupacional (SSO) da
organização; deve incluir o
compromisso de
atendimento à legislação
aplicável, com a prevenção
de lesões e doenças aos
trabalhadores e com a
melhoria contínua da
gestão da SSO; deve
proporcionar uma estrutura
para estabelecimento de
objetivos; deve ser
documentada e
disponibilizada às partes
interessadas; deve ser
comunicada a todos os
colaboradores da empresa
e, periodicamente,
analisada pela alta direção;

A política pode ser entendida como ao propósito da
empresa em relação ao seu negócio e ao compromisso
que ela assume diante das partes interessadas que irão
nortear o planejamento, a concepção e implementação
de seu sistema de gestão.
Ela pode estar documentada no manual de gestão da
empresa com a respectiva aprovação da alta direção;
A disponibilização da política para as partes
interessadas pode ser feita no site da empresa, no
rodapé de pedidos de compra, em propagandas
institucionais da empresa e em materiais promocionais
de vendas;
A política pode ser abordada e comunicada para os
colaboradores por meio de palestras e treinamentos de
integração, estar disponibilizada no plano de fundo da
tela dos computadores da empresa, no verso dos
crachás de identificação dos funcionários, em murais,
em quadros e em cartazes fixados nas áreas de
circulação e refeitório das obras e nos escritórios;
Exemplo de política de SSO integrada com política da
qualidade em uma empresa certificada, pelas duas
normas: “a nossa política busca a contínua satisfação
dos clientes internos e externos através da aquisição de
novos conhecimentos aplicados ao trabalho, execução
de produtos qualificados a custos competitivos e um
ambiente seguro e saudável, cumprindo as leis e
normas”. (Disponível em <http://www.tiberio.com.br>,
acesso em 15 de Dez. de 2008)
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Identificação de perigos,
avaliação e controle de
riscos (4.3.1): a
organização deve
estabelecer, implementar e
documentar procedimento
para identificar
continuamente, de forma
proativa, os perigos, avaliar
os riscos e implementar as
medidas de controle,
devendo levar em
consideração: as atividades
rotineiras e não-rotineiras
(manutenção); as
atividades de pessoas com
acesso ao local de trabalho
(terceiros e visitantes);
comportamento e outros
fatores humanos; os
perigos de origem externa;
os perigos criados na
vizinhança; infra-estrutura e
equipamentos; mudanças e
propostas de mudanças
nas atividades e no
SGSST; obrigações legais;
e desenho da área de
trabalho.
Os resultados dessas
avaliações devem ser
considerados no
estabelecimento dos
objetivos do SGSST;

No quadro 8, foram apresentados exemplos de perigos
existentes nas atividades da construção civil. Deve ser
estabelecido um procedimento para identificação de
perigos, avaliação de riscos e definição dos controles,
devendo considerar responsabilidades, freqüência de
levantamento e todas as atividades desenvolvidas na
empresa;
Este levantamento pode ser feito das seguintes formas:
• atividades envolvidas por processo: comercial,
planejamento da obra, projeto, suprimentos, RH,
produção, entrega de obra e assistência técnica;
• atividades desenvolvidas em uma área: sede da
empresa, áreas de vivência do canteiro,
administração da obra, almoxarifado da obra,
depósito central, oficina e vizinhança da obra;
• por serviço: fundação, estrutura, alvenaria,
revestimento, instalações, pintura, etc.;
• por equipamentos de produção e de proteção
coletiva: grua (instalação, manutenção e
desmontagem), elevadores, centrais de produção
e montagem dentro do canteiro (forma, armação,
portas e hidráulica) e instalação de bandejas e
telas de proteção na fachada;
A análise dos riscos deve considerar a probabilidade de
ocorrência e a gravidade das conseqüências do perigo
identificado, permitindo, assim, diferenciar os riscos
aceitáveis8 e priorizar os controles nas situações mais
críticas com riscos significativos;
No capítulo 4.1 deste trabalho, será apresentado
procedimento para identificação de perigos e avaliação
de riscos integrados com aspectos ambientais e da
responsabilidade social;

Requisitos legais e outros
(4.3.2): a organização deve
manter procedimento para
identificar, acessar e
determinar a legislação e
outras exigências aplicáveis
a SSO;

O procedimento deve estabelecer os responsáveis pela
atividade, a forma como o levantamento será feito
(contratação de assessoria jurídica ou consulta pela
internet), a planilha para relacionar todos os requisitos
legais de SSO aplicáveis à construção civil, a
periodicidade de sua atualização e a forma de acessálos;
As principais normas regulamentadoras aplicáveis à
construção civil serão abordadas no capítulo 2.4.2 deste
trabalho;

Risco aceitável: Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela
organização, levando em consideração suas obrigações legais e sua própria política de SSO
(BSI OHSAS 18001, 2007)
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Objetivos e programas
(4.3.3): a empresa deve
estabelecer, implementar,
manter e documentar
objetivos coerentes com a
política de SST, serem
mensuráveis, terem
comprometimento com a
prevenção de lesões e
doenças ocupacionais, com
a melhoria contínua e
atendimento a requisitos
legais; devem ser
estabelecidos programas,
designando
responsabilidades,
autoridades, meios e
prazos pelos quais os
objetivos do programa
sejam atingidos;

9
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Os objetivos podem ser determinados para os perigos
com risco significativos como, por exemplo:
• geração de ruídos:
o objetivo: prevenir doenças auditivas nos
funcionários;
• geração de poeira:
o objetivo: prevenir doenças respiratórias
nos funcionários;
• queda de funcionários, falha no manuseio e
ferramentas inadequadas:
o objetivo: prevenir lesões nos funcionários;
Os objetivos devem considerar o levantamento de
perigos e os requisitos legais, e serem desdobrados em
indicadores, metas e programas, conforme exemplo a
seguir:
• Objetivo: reduzir o n° de quase-acidente9
• Indicador: n° de ocorrências acumulado no ano,
medidas mensalmente;
• Metas para Dez/2008:
o redução de 30% do n° de quaseacidentes registrados em 2007, no serviço
estrutura (forma, armação e
concretagem);
o redução de 10% do n° de quaseacidentes registrados em 2007, nos
demais serviços e áreas;
• Programas - ações necessárias:
o o diretor técnico deverá viabilizar, até
março/2007, a substituição do sistema de
travamento de forma (“castanha” para
barra rosqueável tipo agulha) e o sistema
de cimbramento (madeira para metálico),
nas obras em execução;
o o engenheiro de segurança deverá
providenciar, a partir de jan/2007, a
realização de diálogo diário de segurança
(DDS) específico para a equipe de
estrutura, independente do DDS geral
realizado para as outras equipes;
o o engenheiro de segurança deverá
promover, mensalmente, nas obras,
palestra de sensibilização sobre
prevenção a acidentes e doenças
ocupacionais

Quase-acidente: pode ser entendido como um incidente no qual não ocorre lesão, doença
ou fatalidade (BSI OHSAS 18001, 2007)
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Os recursos incluem:
• recursos humanos tais como: equipe de serviço
especializado em engenharia de segurança e em
medicina do trabalho (SESMT), funcionários com
mais competências e necessidade de novos
funcionários para implementação de controles;
• consultoria especializada para auxiliar a
capacitação dos funcionários e para assessoria
no levantamento de perigos, na avaliação de
riscos, no levantamento e análise de legislação e
na concepção do SGSST;
• infra-estrutura tais como: instalações de trabalho
adequadas para o trabalho e proteções coletivas;
• investimento em tecnologia, para eliminação ou
redução de perigos;
• financeiros: para viabilizar as ações necessárias,
para implementação do SGSST;
As responsabilidades no sistema e em cada atividade
podem estar documentadas no manual de gestão, nos
procedimentos operacionais e nas instruções de
trabalho;
Convém que a nomeação do representante da alta
direção e o compromisso com a destinação de recursos
para o SGSST estejam documentadas no manual de
gestão da empresa;
No capítulo 3.3 deste trabalho, serão abordadas as
competências do representante da direção necessárias
para a coordenação do SGI.

Competência,
treinamento e
conscientização (4.4.2): a
empresa deve identificar as
competências necessárias,
para desempenho de cada
função, que possa
influenciar o desempenho
do SGSST ou ser afetada
pelas operações da
empresa. A empresa deve
assegurar que seus
funcionários estejam
conscientes dos riscos de
suas atividades, bem como
das conseqüências da
inobservância dos
procedimentos
operacionais;

As competências necessárias para desempenho de
funções podem estar descritas num manual de cargos,
indicando os requisitos mínimos de conhecimento,
habilidades, experiência, atitude e treinamentos
específicos (operador de grua, operador de elevador
misto tipo cremalheira, etc);
Um procedimento operacional de treinamento,
conscientização e contratação de recursos humanos
deve ser elaborado, indicando os responsáveis no
processo, o formulário para registro da análise de
competência dos funcionários, a matriz de treinamento
de integração por função, com respectiva carga horária,
respeitando as exigências da NR18, a estratégia de
sensibilização e conscientização (palestras, cartazes,
SIPAT e DDS)

E
IIMPLEMENTAÇÃO
Do
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Recursos, funções,
responsabilidades,
prestações de contas e
autoridade (4.4.1): a alta
direção deve disponibilizar
recursos para o SGSST e
deve assumir a
responsabilidade final por
ele; deve ser designado
membro da organização
para assegurar que o
sistema seja implementado
e que os requisitos sejam
atendidos. A alta direção
deve destinar recursos para
implementação, controle e
melhoria do SGSST;

OPERAÇÃO

DO

SGSST

Requisitos do SGSST
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Comunicação,
participação e consulta
(4.4.3): a organização deve
estabelecer procedimentos,
para assegurar que todas
as informações pertinentes
de SST sejam comunicadas
as partes interessadas;
promover a consulta e a
participação dos
trabalhadores na
concepção do sistema e na
investigação dos incidentes;

No manual de gestão da empresa, podem estar
documentadas as formas de comunicação de assuntos
relacionados ao SGSST com as partes interessadas;
No procedimento de identificação de perigos deve ser
prevista a participação dos trabalhadores no
levantamento, por meio de reuniões e consulta a
terceiros (empreiteiros);
A política e os objetivos podem ser submetidos à análise
crítica dos trabalhadores nas reuniões da CIPA
(comissão interna de prevenção de acidentes – NR 5),
de forma a evidenciar a participação destes no processo;

Documentação (4.4.4): a
documentação do SGSST
deve incluir: política e os
objetivos; descrição do
escopo; descrição dos
principais elementos do
SGSST e referência aos
documentos associados;
documentos e registros
exigidos por esta norma e
determinados pela
organização;

A documentação do SGSST é apresentada a seguir,
segundo hierarquia (do nível estratégico para o nível
operacional):
• manual de gestão: apresentação da empresa e
do funcionamento de seu sistema de gestão,
contendo a política, o escopo do sistema, a
estrutura organizacional, o representante da
direção, diretrizes para reunião de análise crítica
da direção, com referência aos elementos do
SGSST tais como: objetivos, metas, indicadores,
programas e procedimentos operacionais ;
• programas e os procedimentos operacionais
(gerenciamento de perigos e riscos;
competências, treinamento e conscientização;
investigação de incidentes, tratamento de nãoconformidades, ações corretivas e preventivas;
controle de documentos e registros; e auditoria
interna);
• instruções de trabalho de segurança, planos de
atendimento a emergências e documentos,
• formulários;
• registros do sistema;

Controle de documentos
(4.4.5): a empresa deve
garantir que os documentos
sejam controlados quanto à
localização, análise crítica,
aprovação, integridade,
disponibilidade nos locais
de uso e proteção;

Um procedimento documentado deve ser estabelecido
indicando responsabilidades, sistemática para
aprovação, distribuição e controle dos documentos,
padrão de identificação e a forma de proteção (pastas,
back-up diários, etc);

Do
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Controle operacional
(4.4.6): devem ser
implantados os controles
planejados, para eliminar
ou reduzir os perigos e
riscos identificados;

Os controles operacionais podem ser entendidos como
medidas que visam eliminar perigos existentes nas
atividades, tais como: diretrizes para elaboração de
projeto, diretrizes para aquisição de materiais, serviços e
equipamentos, diretrizes para o planejamento e para a
execução da obra, instruções de trabalho e ações
direcionadas na eliminação do perigo.
Para a determinação dos controles deve ser considerada
a seguinte hierarquia:
• eliminação do perigo: com a supressão de uma
atividade, por exemplo, com a aquisição de aço
cortado e dobrado, o ruído gerado pela utilização
da serra policorte na central de aço é eliminado,
pois não será mais necessário a utilização desse
equipamento;
• substituição: visando reduzir a freqüência de
exposição ao perigo, pode-se reduzir o número
de trabalhadores envolvidos em uma atividade ou
substituir produtos ou equipamentos por outros
que causem menores danos à saúde dos
trabalhadores (equipamentos com menor ruído);
• controles de engenharia: instalação de proteções
coletivas como, por exemplo, instalação de
bandeja na fachada e guarda-corpo no perímetro
da laje;
• sinalização, alertas e/ou controles
administrativos: por exemplo, placas de
advertência sobre perigos existentes, placas de
orientação sobre segurança, palestras de
sensibilização sobre prevenção a acidentes de
trabalho, treinamentos de integração, diálogos
diários de segurança, instruções de trabalho e
procedimentos operacionais;
• equipamentos de proteção individual (EPI):
fornecimento de EPIs para os funcionários, com
respectivo treinamento sobre o uso correto,
limpeza e manutenção;
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Preparação e respostas a
emergências (4.4.7) : a
empresa deve estabelecer
planos de respostas para
incidentes e situações de
emergência, a fim de
mitigar os seus efeitos;

As situações de emergência, com potencial de
ocorrência, são identificadas durante o levantamento de
perigos e análises de riscos e devem ser tratadas com
planos para responder a tais situações, devendo
descrever:
• pessoas envolvidas e respectivas
responsabilidades;
• recursos disponíveis;
• procedimento no caso de emergência;
• forma de registro da ocorrência;
• cronograma de simulações
São exemplos de situações de emergência:
• acidente de trabalho na obra (sem gravidade,
com gravidade e fatal): descrever como proceder
nessa situação (quem deve ser comunicado, o
que fazer com a vítima, quem deve prestar o
primeiro-socorro, qual hospital mais próximo da
obra, etc);
• incêndio na obra ou no escritório;
• acidente envolvendo terceiros e partes
interessadas (vizinhança);

Monitoramento e medição
do desempenho (4.5.1): a
empresa deve medir o
desempenho de SST, por
meio dos controles
operacionais e indicadores,
e analisar esses dados;

Exemplos de monitoramento e medição:
• Indicadores dos objetivos e metas (requisito
4.3.3);
• Promover o monitoramento das atividades na
obra, por meio de formulário com check-list para
inspeção das condições de segurança na obra;
• Medir os níveis de ruído e de particulado gerados
pela obra e verificar o atendimento aos
parâmetros de legislação;
• Realização de exames médicos admissionais e
periódicos nos funcionários, para monitorar a
saúde deles em relação a doenças ocupacionais;
É importante ressaltar que os equipamentos de medição
devem estar calibrados com padrão rastreável;

Do
Check – VERIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DO SGSST
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Na planilha de levantamento de legislação, deve ser
registrado o resultado da análise do atendimento,
descrevendo claramente a evidência de conformidade e
as ações necessárias para o atendimento, podendo ser
referenciados procedimentos, instruções de trabalho e
medições realizadas;
Podem ser estabelecidos controles operacionais e
rotinas de monitoramento para atendimento de
legislações específicas, por exemplo,a NR 7, com a
exigência da elaboração do PCMSO que deve conter a
realização obrigatória dos exames médicos
admissionais, periódicos e demissionais pelos
funcionários;

Investigação de
incidentes (acidente,
quase-acidente e situação
de emergência), nãoconformidades, ação
corretiva e ação
preventiva (4.5.3): a
empresa deve estabelecer
e manter procedimento
para definir
responsabilidade e
autoridade para registrar,
investigar e analisar a
causa de incidentes e de
não-conformidades, com a
finalidade de aplicar ações
corretivas na causa e
identificar oportunidades
para ações preventivas e
para melhoria no sistema;

A investigação de incidentes é conduzida pelo
engenheiro de segurança responsável da empresa,
sendo monitorado pelo representante da alta direção. A
equipe do SESMT da empresa, o engenheiro residente,
o mestre da obra, os encarregados, os membros da
CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes) e a
equipe envolvida no incidente devem ser consultados na
investigação da causa do incidente;
Os resultados da investigação devem ser comunicados e
tomadas as ações corretivas necessárias;
No caso de acidentes ou doenças ocupacionais, também
deve ser preenchida a Ficha de Acidente de Trabalho
(anexo I da NR18), para envio a FUNDACENTRO,
conforme exigência na NR18;
Para não-conformidade, em relação ao cumprimento de
requisitos e procedimentos do SGSST da empresa, a
investigação pode ser conduzida pelos gestores dos
processos, pelos engenheiros residentes, pelo SESMT
ou pelo representante da alta direção;
A eficácia das ações corretivas e preventivas deve ser
analisada criticamente pelos envolvidos no plano de
ação;

Controle de registros
(4.5.4): A organização deve
manter todos os registros
necessários para
demonstrar o cumprimento
aos requisitos e
procedimentos do SGSST,
devendo estar identificáveis
e rastreáveis as atividades
envolvidas e considerar o
tempo de retenção;

Um procedimento deve ser estabelecido indicando a
sistemática de controle dos registros do SGSST, forma
de proteção e tempo de retenção;

Check
Act – ANÁLISE CRÍTICA DO SGSST

Avaliação do atendimento
a requisitos legais e
outros (4.5.2): a
organização deve manter
procedimento para avaliar,
periodicamente, o
atendimento à legislação e
a outras exigências de
SSO, identificadas e
aplicáveis à empresa;
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Auditoria interna (4.5.5):
Deve ser realizada, em
intervalos planejados,
auditoria para verificar, por
amostragem, se o SGSST
da empresa está em
conformidade com os
requisitos do referencial
normativo e com os
procedimentos da empresa;

Deve ser estabelecido um procedimento documentado,
indicando responsabilidades no planejamento das
auditorias, competências necessárias para seleção do
auditor e determinação de método, freqüência, escopo e
critérios para realização da auditoria;
A auditoria deve ser objetiva, imparcial e independente,
ou seja, o auditor não pode estar envolvido ou ter
responsabilidades na atividade auditada;
O auditor deve ser engenheiro civil com formação em
curso de auditor líder na norma BSI OHSAS 18001:2007,
com 40 horas de duração e ter conhecimento das
atividades auditadas. Convém que o auditor tenha
especialização em Engenharia de Segurança e já tenha
participado de auditorias como auditor assistente;
No planejamento das auditorias, devem ser
consideradas as etapas de execução da obra com
atividades críticas para o SGSST, inclusive os serviços
com histórico de ocorrências de incidentes;
Os resultados das auditorias anteriores também devem
ser considerados no planejamento das auditorias;

Análise crítica pela
administração (4.6): A alta
direção da empresa deve
analisar criticamente, em
intervalos planejados, o
desempenho do SGSST da
empresa, por meio da
análise dos indicadores de
desempenho, dos objetivos,
metas e política de SST;
dos resultados das
auditorias internas, das
avaliações do atendimento
aos requisitos legais, da
participação e consulta, das
comunicações pertinentes
provenientes das partes
interessadas (inclusive
reclamações), da situação
das investigações de
incidentes, ações corretivas
e preventivas e das
possíveis mudanças no
sistema.

As reuniões de análise crítica do sistema, pela alta
direção, são fundamentais para verificar a eficácia das
estratégias adotadas na implantação do SGSST e o
desempenho do sistema no atendimento aos objetivos
estabelecidos e à política da empresa;
Nestas reuniões, são feitos os ajustes necessários nas
metas da empresa. São tomadas decisões sobre a
necessidade de recursos para correção de controles
ineficientes que atuam em problemas críticos, para
investimento em novas tecnologias para eliminação de
perigos com riscos altos e para tomada de ações
necessárias frente a desvios identificados no sistema,
principalmente ocorrências de incidentes e reclamações
de partes interessadas;

Quadro 9 – Análise dos requisitos da BSI OHSAS 18001:2007 e exemplos de aplicação na
construção civil
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2.4.1 BSI OHSAS 18001:2007
Em 1995, a International Organization for Standardization (ISO) e a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) formaram um grupo de trabalho para
discutir a elaboração e publicação de normas internacionais sobre SGSST. Todavia,
em 1996, a ISO decidiu por não continuar a elaboração destas normas propostas em
virtude de não possuir uma estrutura tripartite (governo, empresas e trabalhadores) e
pelo fato de que a OIT seria o organismo mais apropriado para elaboração de
normas de gestão de SST. (Benite, 2002)
Em 1998, a OIT, assumiu todo o processo de elaboração de um guia
internacional, com a cooperação da Associação Internacional de Higiene no
Trabalho (AIHT) e sem a participação da ISO. Este trabalho foi concluído em abril de
2001, com a aprovação do guia ILO-OSH – Guidelines on Occupational Safety and
Health Management Systems por diversos países interessados, no “Encuentro
Tripartito de Expertos. (Benite, 2002)
Em 1999, visando padronizar e substituir as normas e guias de SGSST,
utilizadas em diversos países, por uma norma internacional, foi formado um grupo
coordenado pelo British Standards Institution, com a participação de diversos
organismos certificadores internacionais (BVQI, DNV, LRQA, SGS, NQA etc.) e de
entidades normalizadoras da Irlanda, África do Sul, Espanha, Malásia e Austrália
que desenvolveu e aprovou a norma BSI-OHSAS-18001 Occupational Health and
Safety Management Systems – Specification. (BSI, 2007)
Os requisitos estabelecidos pela norma BSI OHSAS 18001 devem ser
entendidos como boas práticas de gestão, voltadas para a melhoria de desempenho
em SST.
Em 2007, a norma OHSAS 18001 foi revisada. Destacam-se entre as
mudanças uma maior ênfase na saúde, a autodenominação como norma e não mais
como especificação ou documento, a inclusão de novos requisitos para investigação
de incidentes e para consulta e participação; o alinhamento e compatibilidade com a
ISO 14001:2004, o acréscimo de definições, a substituição do termo “risco tolerável”
para “risco aceitável” e o termo “acidente” está incluso no termo “incidente”. (OHSAS
18001, 2007).
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2.4.2 PRINCIPAIS NORMAS REGULAMENTADORAS APLICÁVEIS À
CONSTRUÇÃO CIVIL
A política pública nacional, bem como a atual legislação trabalhista, em relação
aos aspectos de saúde e segurança do trabalhador e meio ambiente de trabalho,
são baseadas nas diretrizes estabelecidas na Convenção nº 155, da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), sobre a segurança e saúde dos trabalhadores e o
meio ambiente de trabalho, adotada em Genebra, em 1981, durante a 67ª Seção da
Conferência Internacional do Trabalho e aprovada pelo Decreto nº 02 de 17/03/1992.
Destaca-se entre as diretrizes a do dever do Estado em formular e pôr em
prática uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos
trabalhadores e meio ambiente de trabalho, para prevenção de acidentes e danos à
saúde conseqüentes ao trabalho, reduzindo ao mínimo as causas dos riscos
existentes.
Os programas de Saúde e Segurança no Trabalho devem atender aos
requisitos definidos nas Normas Regulamentadoras (NR) criadas a partir da Lei
6.514 de 22 de Dezembro de 1977, aprovada pela Portaria 3.214 de 08 de Junho de
1978, que definem as necessidades legais para execução das diversas atividades
existentes na empresa no âmbito da Segurança do Trabalho.
Outra referência mais recente, quanto à legislação trabalhista, é a
Recomendação n° 175 - estabelecida na Convenção nº 167 da OIT - sobre
Segurança e Saúde na Construção, que foi ratificada pelo Brasil em 19/05/06
através do Decreto Legislativo Nº61, de 2006, que estabelece diretrizes aplicáveis às
atividades de construção, contendo as principais exigências técnicas em relação a
andaimes, trabalhos em altura, trabalhos de demolição, explosivos e proteção contra
incêndio, máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, primeiros socorros,
dentre outras.
As Leis e Normas Regulamentadoras mais relevantes aplicáveis à construção
civil são apresentadas no quadro 10:
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LEIS E NORMAS
Decreto-lei 5.452, de 01/05/1943
Capítulo V – Título II da CLT

ASSUNTO
Define as atribuições, responsabilidades e deveres entre as
partes (órgão de âmbito nacional competente em matéria de
segurança e medicina do trabalho, Delegacias Regionais do
Trabalho, empresas e empregados);

NR1 – Disposições Gerais

Define a abrangência e aplicação das NR, bem como as
competências, atribuições e obrigações de empregadores e
empregados, e as definições de termos utilizados;

NR3 – Embargo ou Interdição

Determina responsabilidade e autoridade, para o Delegado
Regional do Trabalho, de embargar obra, no caso de
gravidade e iminência de risco em qualquer condição
ambiental (de trabalho) que possa causar acidente do
trabalho ou doença profissional, com lesão grave à
integridade física do trabalhador, tendo em vista laudo
técnico do serviço competente que demonstre tal situação;

NR4 - Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT)

Estabelece critérios para dimensionamento da equipe do
SESMT da empresa e respectivas atribuições e
responsabilidades;

NR5 - Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes – CIPA

Define os objetivos, atribuições e responsabilidades da
comissão, estabelece também critérios para organização da
CIPA, eleição de membros, definição de cargos, funções e
treinamentos;
As regras para dimensionamento da CIPA estão definidas no
item 18.33 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA nas empresas da indústria da construção) da NR18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção;
De acordo com este item, a empresa que possuir na mesma
cidade um ou mais canteiros de obra ou frentes de trabalho,
com menos de 70 empregados, deve organizar CIPA
centralizada;
Ficam desobrigadas de constituir CIPA os canteiros de obra
cuja construção não exceda a cento e oitenta dias, devendo,
para o atendimento do disposto neste item, ser constituída
comissão provisória de prevenção de acidentes, com eleição
paritária de 1 membro efetivo e 1 suplente, a cada grupo de
50 (cinqüenta) trabalhadores;

NR6 - Equipamentos de Proteção
Individual – EPI

Determina obrigatoriedade da empresa em fornecer aos
empregados EPI que atendem à legislação pertinente,
possuindo Certificado de Aprovação – CA – e sejam
adequados aos riscos inerentes às funções;
O empregador deve, também, prover treinamento aos
empregados sobre o uso adequado, tornar o uso do EPI
obrigatório e substituir imediatamente em caso de extravio ou
dano. É de responsabilidade do empregado a guarda,
conservação e higienização e usá-lo para a finalidade a que
se destina;
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ASSUNTO

NR7 – Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional – PCMSO

Estabelece a obrigatoriedade, parâmetros e diretrizes para
elaboração e implementação do PCMSO, por parte de todos
os empregadores e instituições que admitam empregados,
com o objetivo de promoção e preservação da saúde do
conjunto dos seus trabalhadores;
O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos
riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os
identificados nas avaliações previstas nas demais NR, tais
como o PPRA;
O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames
médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de
mudança de função e demissionais, tais como avaliação
clínica e exames complementares, devendo o empregador
custear, sem ônus para o empregado, todos os
procedimentos relacionados ao PCMSO;

NR8 – Edificações

Estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser
observados em edificações, nos locais de trabalho, para
garantir condições de segurança, salubridade, iluminação,
conforto térmico, tátil e antropodinâmico, além de proteção
contra intempéries aos que nelas trabalhem;

NR9 - Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais – PPRA

Determina a obrigatoriedade da elaboração e implementação
do PPRA, por parte de todos os empregadores e instituições
que admitam empregados, visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação,
reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais;
Esta NR estabelece diretrizes para planejamento,
desenvolvimento, medidas de controle, monitoramento,
registro de dados, responsabilidades e avaliação do PPRA;

NR10 - Segurança em instalações e
Serviços em Eletricidade

Estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a
implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em
instalações elétricas e serviços com eletricidade;

NR11 - Transporte, Movimentação,
Armazenagem e Manuseio de
Materiais

Define as normas de segurança para operação de
elevadores, guindastes, transportadores industriais e
máquinas transportadoras, para o trabalho em atividades de
transporte de sacas e para o armazenamento de materiais
em canteiro;

NR12 - Máquinas e Equipamentos

Define as condições mínimas para o os locais de trabalho,
onde se instalam máquinas e equipamentos, inclusive
assentos e mesas. Estabelece, também, as normas de
segurança para dispositivos de acionamento, partida e
parada de máquinas e equipamentos e as normas de
proteção, manutenção, operação, fabricação, importação,
venda e locação de máquinas e equipamentos;
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NR15 - Atividades e Operações
Insalubres

ASSUNTO
Define parâmetros e limites de tolerância de insalubridade,
nos locais de trabalho, devendo a empresa neutralizar ou
eliminar a insalubridade;
Assegura ao trabalhador a percepção do adicional de
insalubridade, nas condições que especifica;

NR16 - Atividades e Operações
perigosas

Assegura ao trabalhador a percepção do adicional de
periculosidade, nas condições que especifica;

NR17 – Ergonomia

Estabelece parâmetros para adaptação das condições de
trabalho
às
características
psico-fisiológicas
dos
trabalhadores;

NR18 - Programa de Condições e
Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção (PCMAT)

Estabelece diretrizes de ordem administrativa, de
planejamento e de organização, que objetivam a
implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança nos processos, nas condições e no
meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção;

NR20 - Líquidos Combustíveis e
inflamáveis

Estabelece
critérios
para
depósito,
manuseio
armazenagem de líquidos combustíveis e inflamáveis;

NR21 – Trabalho a céu aberto

Dispõe sobre as condições do trabalho a céu aberto;

NR23 - Proteção Contra Incêndio

Dispõe sobre a prevenção e combate a incêndios no
ambiente de trabalho;

NR24- Condições Sanitárias e
Conforto nos Locais de Trabalho

Dispõe sobre as condições sanitárias e de conforto nos locais
de trabalho;

NR25- Resíduos Industriais

Dispõe sobre a eliminação de resíduos nos locais de
trabalho;

NR26- Sinalização de Segurança

Fixa as cores que devem ser usadas, nos locais de trabalho,
para a prevenção de acidentes;

NR28- Fiscalização e Penalidades

Estabelece penalidades
segurança do trabalho;

por

infrações

às

normas

e

de

Quadro 10 – Principais Leis e Normas Regulamentadoras aplicáveis à construção civil
(Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 2007. Disponível em:
http://www.mte.gov.br/legislacao/default.asp em 17/10/2007)

A principal norma regulamentadora aplicável à construção civil é a NR18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção. Publicada através da
Portaria N° 04 de 04/07/95, estabelece diretrizes de ordem administrativa, de
planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de
controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no
meio ambiente de trabalho, no que se refere à indústria da construção civil.
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Segundo Lima Júnior (2005), a implementação deste programa permite um
efetivo gerenciamento do ambiente de trabalho, do processo produtivo e de
orientação aos trabalhadores, reduzindo o acentuado número de acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais.
Dentre os principais itens da NR 18, destacam-se:
• a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do Programa de Condições
e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) por
empresas com pelo menos vinte trabalhadores;
• comunicação prévia à Delegacia Regional do Trabalho (DRT) do início de
obra;
• comunicação de todos os acidentes à FUNDACENTRO. No caso de
acidente fatal, este deve ser comunicado à autoridade policial competente e
ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
• parâmetros para dimensionamento e estruturação de áreas de vivência
(vestiário, sanitários, alojamento, refeitório, cozinha, lavanderia e áreas de
lazer);
• orientações sobre proteções coletivas e outras medidas necessárias para
garantia de ambiente de trabalho seguro na obra com ênfase nos serviços
demolição, escavações, estrutura de concreto, alvenarias, revestimentos e
telhados, e nas centrais de produção (carpintaria e armação);
• obrigatoriedade de realização de treinamentos admissionais e periódicos
para todos os funcionários;
• critérios para instalação, operação e manutenção de máquinas e
equipamentos (grua, elevador e guincho);
• orientações sobre armazenamento de materiais, ordem e limpeza do
canteiro.
O PCMAT também deve atender as exigências contidas na NR9 e, também,
conter os seguintes documentos:
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• memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operações, levando-se em consideração os riscos de acidentes e de
doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;
• projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as
etapas de execução da obra;
• especificação técnica das proteções coletivas, e individuais a serem
utilizadas;
• cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT;
• layout inicial do canteiro de obra, contemplando, inclusive, previsão de
dimensionamento das áreas de vivência;
• programa educativo contemplado a temática de prevenção de acidentes e
doenças do trabalho, com sua respectiva carga horária.
As

atribuições,

competências

e

responsabilidades

para

as

funções

relacionadas à elaboração do PCMAT e de todos os Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), e a classificação
das atividades econômicas em âmbito nacional por grau de risco, estão definidas na
NR4 – SESMT.
Segundo a classificação da NR-4, a atividade da construção de edifícios e de
obras de engenharia civil, enquadra-se no grau de risco 4.
O dimensionamento da equipe do SESMT, apresentado no quadro 11, a seguir,
é realizado em função do grau de risco da atividade e do número de trabalhadores.
N° de funcionários da obra
Grau
de
Risco

Equipe do SESMT

Técnico Seg. Trabalho

4

Engenheiro Seg. Trabalho

50
a
100
1

251
a
500

501 a
1000

1001 a
2000

2001 a
3500

3501 a
5000

2

3

4

5

8

10

Acima de 5000
Para cada grupo
de 4000 ou fração
acima 2000**
3

1*

1*

1

1

2

3

1

1

1

2

1

1

101
a
250

Aux. Enferm. do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Médico do Trabalho

1
1*

1*

1

1

2

3

1

(*) Tempo parcial (mínimo de três horas) ; (**) O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o
dimensionamento de faixas de 3501 a 5000 mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4000 ou fração acima de 2000.

Quadro 11 – Dimensionamento da equipe do SESMT em função do n° de funcionários da obra
Fonte: NR4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
(Disponível em: http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_04d.pdf, acesso em 17/10/2007)
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2.5 GESTÃO AMBIENTAL
Segundo a NBR ISO 14001 (2004), “sistema da gestão ambiental é a parte de
um sistema da gestão de uma organização utilizada para desenvolver e implementar
sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais, incluindo estrutura
organizacional,

atividades

de

planejamento,

responsabilidades,

práticas,

procedimentos, processos e recursos”.
O objetivo dessa norma é prover às organizações elementos de um sistema de
gestão ambiental eficaz que possa ser integrado a outros requisitos da gestão, e
auxiliá-las a alcançar seus objetivos ambientais. Os requisitos especificados auxiliam
na capacitação de uma organização para desenvolvimento e implementação da
política e objetivos que levem em consideração requisitos legais e informações
sobre aspectos ambientais significativos (NBR ISO 14001, 2004).
Segundo a NBR ISO 14001 (2004), em um Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), a organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e
continuamente melhorar o SGA em conformidade com seus requisitos , com foco na
preservação do meio ambiente10, através da identificação dos aspectos11, da análise
dos impactos ambientais que envolvem as atividades exercidas pela empresa e os
produtos gerados por ela e da implementação de controles operacionais nos
impactos ambientais significativos necessários à preservação do meio ambiente e ao
atendimento à legislação pertinente.
Segundo a Resolução do CONAMA n°001/86, considera-se impacto ambiental
significativo (IAS) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o
bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota12 e as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Os IAS podem ser
caracterizados conforme quadro 12:

10

Meio ambiente: circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água,
solo, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. (NBR ISO 14001, 2004)
11

Aspectos ambientais: “Elementos das atividades ou produtos ou serviços de uma
organização que podem interagir com o meio ambiente. (NBR ISO 14001:2004)
12

Biota: conjunto de todos os seres vivos de uma região. (Dicionário Houaiss, 2008)
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Caracterização do IAS

Exemplos de ocorrência de IAS

Positivo ou Benéfico

Quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou
parâmetro ambiental, por exemplo: construção de um edifício em
uma área totalmente impermeabilizada (estacionamento com
pavimento asfáltico) na cidade de São Paulo. O código de obras e
edificações da cidade determina um % mínimo de área verde do
terreno, impactando de forma positiva com o aumento de área
permeável de solo;

Negativo ou Adverso

Quando a ação resulta em danos a um fator ou parâmetro
ambiental, por exemplo: contaminação do solo, alteração da
qualidade do ar e esgotamento de recursos naturais;

Direto

Resultante de relação causa efeito, por exemplo: o serviço de
terraplenagem provoca a alteração de relevo e de paisagem;

Indireto

Resultante de reação secundária, por exemplo: o serviço de
terraplenagem provoca a alteração de relevo e de paisagem, que
causa indiretamente a alteração da drenagem natural, provocando
o surgimento de processos erosivos e de processo de
assoreamento;

Local

Quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações, por
exemplo: geração de ruído na circunvizinhança da obra;

Regional

Quando um efeito se propaga por área além do sítio de ocorrência,
por exemplo: deposição irregular e ilegal de resíduos em áreas de
mananciais de represas, comprometendo a qualidade da água de
abastecimento da população (também pode ser considerado um
IAS estratégico);

Estratégico

Quando afeta um componente ou recurso ambiental de importância
coletiva ou nacional, por exemplo: a compra de madeira ilegal
contribui para o desmatamento da flora original e provoca danos ao
ecossistema;

Imediato

Quando o efeito surge no instante em que se dá a ação, por
exemplo: execução de revestimento projetado em fachada do
edifício causa emissão de particulado e altera a qualidade do ar de
forma imediata;

Médio Prazo

Quando o efeito se manifesta depois de certo tempo após a ação,
por exemplo: a erosão do solo ocorre um tempo após a remoção
da cobertura vegetal do local;

Temporário

Quando o efeito permanece por um tempo determinado, por
exemplo: o incomodo na vizinhança por causa dos ruídos gerados
durante a execução da obra não ocorrerá mais após a conclusão e
entrega do edifício;

Permanente

Quando, uma vez executada a ação, os efeitos não cessam de se
manifestar, num horizonte temporal conhecido, por exemplo: a
redução da disponibilidade de recursos naturais em função do
consumo de água e de energia na edificação pronta;

Quadro 12: Caracterização de impactos ambientais significativos (IAS) e exemplos de ocorrência
Fonte: Caracterização do IAS conforme Vocabulário de Meio Ambiente – FEEMA/1990 apud DNIT, 2005
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No quadro 13, são apresentados exemplos de aspectos e impactos ambientais
presentes nas atividades relacionadas à construção de um edifício:
Aspectos ambientais

Impactos ambientais

Consumo de água nas áreas de vivência e na
produção de argamassa, de concreto e de gesso,
lavagem de ferramentas e equipamentos, limpeza
das áreas de circulação, testes em instalações
hidráulicas, testes em áreas impermeabilizadas e
limpeza final da obra;

O desperdício da água, na sua
utilização, contribui para a redução
da disponibilidade deste recurso
natural;

Consumo de energia na operação dos
equipamentos, nas áreas de vivência (vestiários,
cozinha e refeitório) e iluminação das áreas de
trabalho;

O desperdício de energia, na sua
utilização, contribui para a redução
da disponibilidade deste recurso
natural;

Emissões de material particulado: no corte de
formas para a estrutura, no corte de blocos de
vedação e placas cerâmicas, em demolições, no
manuseio de materiais ensacados (cimento, cal,
gesso e argamassa), na limpeza das áreas de
circulação;

Alteração da qualidade do ar;

Geração de ruído em demolições e operação de
equipamentos (retro-escavadeiras, serra circular,
policorte, guinchos, elevadores e serras manuais)

Incômodo à vizinhança e doenças
ocupacionais nos funcionários;

Utilização e descarte de madeira, no serviço de
formas, na execução da estrutura de concreto do
prédio;

O corte irregular de árvores
provoca danos ao ecossistema e a
destinação irregular provoca
ocupação de aterro e
contaminação do solo;

Descarte de resíduos de construção civil tais como:
gesso, argamassa, blocos, embalagens de papel
contaminadas com cimento, cal, gesso e
argamassa; latas e tambores com resíduos de tinta,
de impermeabilizantes, de desmoldantes e aditivos
químicos;

A destinação irregular provoca
ocupação de aterro e
contaminação do solo;

Geração de efluentes orgânicos e inorgânicos, na
utilização dos sanitários do canteiro;

A destinação irregular dos
efluentes gera contaminação do
solo, de águas subterrâneas e
superficiais.

Possibilidade de vazamento de óleo ou combustível
de equipamentos (retro-escavadeira, geradores de
energia, compactadores manuais de solo, etc.)
durante o uso e manutenção;

Contaminação do solo e de águas
subterrâneas;

Quadro 13: Exemplos de aspectos e impactos ambientais presentes na construção de um edifício
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Os requisitos de um SGA, baseados na norma NBR ISO 14001:2004, estão
estruturados

segundo

a

metodologia

PDCA

(Plan-Do-Check-Act)

e

são

apresentados no quadro 14, com respectivos comentários sobre a aplicação na
construção civil.

Plan

-

PLANEJAMENTO

DO

SGA

Requisitos do SGA

Comentários sobre a aplicação na Construção Civil

Requisitos Gerais (4.1): a
empresa deve estabelecer,
documentar, manter e
melhorar continuamente o
SGA. O escopo do sistema
deve ser definido e
documentado;

Com a aplicação de todos os requisitos desta norma é
evidenciado o atendimento deste requisito;
Em relação ao escopo do sistema, ele pode estar
documentado no manual de gestão da empresa e deve
ser esclarecida a abrangência do SGA, incluindo locais,
processos e unidades de negócio, por exemplo, obras
executadas em uma determinada região ou de um
segmento específico de atuação da empresa
(residencial, comercial ou industrial);

Política ambiental (4.2): a
alta direção deve definir a
política ambiental, que deve
estar documentada e ser
apropriada à natureza,
escala e impactos
ambientais de suas
atividades, produtos e
serviços; deve incluir o
compromisso de
atendimento a requisitos
legais, com a prevenção de
poluição e com a melhoria
contínua da gestão
ambiental; deve
proporcionar uma estrutura
para estabelecimento de
objetivos; deve ser
documentada e
disponibilizada às partes
interessadas; deve ser
comunicada a todos os
colaboradores da empresa
e, periodicamente,
analisada pela alta direção;

A política pode estar documentada no manual de gestão
da empresa, com a respectiva aprovação da alta
direção;
A disponibilização da política para as partes
interessadas pode ser feita no site da empresa, no
rodapé de pedidos de compra, em propagandas
institucionais da empresa e em materiais promocionais
de vendas;
A política pode ser abordada e comunicada para os
colaboradores por meio de palestras e treinamentos de
integração e estar disponibilizada no plano de fundo da
tela dos computadores da empresa, no verso dos
crachás de identificação dos funcionários, em murais,
em quadros e em cartazes fixados nas áreas de
circulação e refeitório das obras e nos escritórios;
Exemplo de política ambiental em uma empresa
certificada:
“Nossa política ambiental sustenta-se nos seguintes
compromissos:
•

Promover de forma simples, prática e efetiva a
conscientização e a educação ambiental das partes
envolvidas nos projetos;

•

Aperfeiçoar continuamente nossos produtos e
processos, prevenindo a poluição, melhorando e
otimizando o uso dos espaços e recursos
naturais;

•

Ir além do cumprimento das leis, regulamentações
e normas técnicas no âmbito ambiental;

Com a sua aplicação contribuímos de forma sustentável para
a construção de um mundo melhor para as atuais e futuras
gerações”. (Disponível em <http://www.takaoka.eng.br>,
acesso em 15 de Dez. de 2008)
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Aspectos ambientais
(4.3.1): a organização deve
estabelecer, implementar e
documentar procedimento
para identificar os aspectos
ambientais de suas
atividades, produtos e
serviços, dentro do escopo
do SGA definido e
determinar os aspectos que
tenham ou possam ter
impactos ambientais
significativos (IAS);
Os IAS devem ser
considerados no
estabelecimento,
implementação e
manutenção do SGA;

Plan

-

PLANEJAMENTO

DO

SGA

Requisitos do SGA

Requisitos legais e outros
(4.3.2): a organização deve
manter procedimento para
identificar, acessar e
determinar a legislação e
outras exigências aplicáveis
aos seus aspectos
ambientais;

Comentários sobre a aplicação na Construção Civil
Nos quadros 12 e 13, foram apresentados exemplos de
aspectos e impactos ambientais existentes nas
atividades, produtos e serviços da construção civil.
O levantamento de aspectos ambientais deve considerar
as emissões atmosféricas, lançamentos no solo e em
corpos d’água, uso de materiais-primas e recursos
naturais, uso da energia, resíduos e subprodutos e
atributos físicos (aparência, tamanho, forma);
Deve ser estabelecido um procedimento para
identificação de aspectos, análise de impactos e
definição dos controles, devendo considerar
responsabilidades, freqüência de levantamento e todas
as atividades, serviços e produtos desenvolvidos na
empresa;
Este levantamento pode ser feito das seguintes formas:
• atividades envolvidas por processo: comercial,
planejamento da obra, projeto, suprimentos, RH,
produção, entrega de obra e assistência técnica;
• atividades desenvolvidas por área: sede da
empresa, áreas de vivência do canteiro,
administração da obra, almoxarifado da obra,
depósito central, oficina e vizinhança da obra;
• por serviço: fundação, estrutura, alvenaria,
revestimento, instalações, pintura, etc.;
• por equipamentos de produção e de proteção
coletiva: retro-escavadeiras, betoneiras (operação,
manutenção e limpeza), centrais de produção e
montagem dentro do canteiro (forma, armação,
portas e hidráulica);
• por produto: edificação (aspectos envolvidos na
operação e manutenção em que a organização
possa controlar ou influenciar);
A análise e determinação dos impactos ambientais
significativos devem considerar a probabilidade de
ocorrência e a gravidade das conseqüências do impacto
ambiental identificado, permitindo, assim, hierarquizar os
controles operacionais nas situações mais críticas, com
riscos significativos;
No capítulo 4.1 deste trabalho, será apresentado modelo
para identificação de aspectos e avaliação de impactos
integrados com perigos e riscos de SSO;
O procedimento deve estabelecer os responsáveis pela
atividade, o meio que será feito (contratação de
assessoria jurídica ou consulta pela internet), a planilha
para relacionar todos os requisitos legais ambientais
pertinentes à construção civil, a periodicidade de sua
atualização e a forma de acessá-los;
Os principais requisitos legais aplicáveis à construção
civil serão abordados no capítulo 2.5.2 deste trabalho;
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Plan

-

PLANEJAMENTO

DO

SGA

Requisitos do SGA
Objetivos e programas
(4.3.3): a empresa deve
estabelecer, implementar,
manter e documentar
objetivos coerentes com a
política ambiental, serem
mensuráveis, terem
comprometimento com a
prevenção de poluição, com
a melhoria contínua e com
o atendimento a requisitos
legais; devem ser
estabelecidos programas,
designando
responsabilidades,
autoridades, meios e
prazos pelos quais os
objetivos do programa
sejam atingidos;

Comentários sobre a aplicação na Construção Civil
Os objetivos podem ser determinados para os aspectos
ambientais com impactos significativos como, por
exemplo:
• descarte de resíduos:
o objetivo: reduzir a geração de resíduos na
obra e destiná-los, legalmente, de
preferência para reciclagem ou
reutilização;
• geração de ruídos:
o objetivo: evitar incômodo na vizinhança da
obra
• emissão de particulado:
o objetivo: evitar alteração da qualidade do
ar na obra e na vizinhança;
• consumo de água:
o objetivo: evitar o desperdício de água o
qual contribui para o esgotamento deste
recurso natural;
Os objetivos devem ser desdobrados em indicadores,
metas e programas e considerarem o levantamento de
perigos e os requisitos legais, conforme exemplo a
seguir:
• Objetivo: mitigar o desperdício no consumo de
água no canteiro;
• Indicador: medição mensal feita no hidrômetro na
obra;
• Metas para Dez/2008:
o redução de 20% do consumo médio
mensal no ano;
• Programas - ações necessárias:
o o engenheiro deverá substituir torneiras
convencionais dos vestiários da obra por
torneiras com corte de fluxo automático;
o o engenheiro da obra deverá estudar a
viabilidade de alterar o local da produção
de argamassa, dos pavimentos em que
serão aplicados pela produção na
betoneira central, no térreo.
o o técnico de segurança da obra deverá
providenciar placas de sensibilização
sobre o uso racional de água e promover
palestras mensais de sensibilização sobre
a importância dos controles sobre os
impactos ambientais gerados pela obra;
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Os recursos incluem:
• recursos humanos tais como: técnico ambiental,
engenheiros químico e ambiental, funcionários
com mais competências e necessidade de novos
funcionários para implementação de controles;
• consultoria especializada, para auxiliar a
capacitação dos funcionários e para assessoria
no levantamento de aspectos , na análise de
impactos ambientais, na determinação de
controles, no levantamento e análise de
legislação e na concepção do SGA;
• infra-estrutura tais como: kits de mitigação e
contenções em locais com probabilidade de
vazamentos (depósito de materiais químicos
como aditivos, desmoldantes e combustíveis);
• investimento em tecnologia para mitigação do
impacto ambiental, por exemplo: aquisição de
argamassa em silos ao invés de argamassa
ensacada, eliminando, assim, o descarte das
embalagens contaminadas com cimento;
• financeiros: para viabilizar as ações necessárias
para implementação do SGA;
As responsabilidades no sistema e em cada atividade
podem estar documentadas no manual de gestão, nos
procedimentos operacionais e nas instruções de
trabalho;
Convém que a nomeação do representante da alta
direção e o compromisso com a destinação de recursos
para o SGA estejam documentados no manual de
gestão da empresa;
No capítulo 3.3 deste trabalho, serão abordadas as
competências do representante da direção, necessárias
para a coordenação do SGI.

Competência, treinamento e
conscientização (4.4.2): a
empresa deve identificar as
competências necessárias
para as pessoas que realizem
tarefas em seu nome e que
tenham potencial de causar
impactos ambientais
significativos identificados pela
empresa;
A empresa deve assegurar
que seus funcionários estejam
conscientes dos impactos
ambientais de suas atividades,
bem como das conseqüências
da inobservância dos
procedimentos específicos;

As competências necessárias para desempenho de
funções podem estar descritas num manual de cargos,
indicando os requisitos mínimos de conhecimento,
formação, habilidades, experiência, atitude e
treinamentos específicos;
Um procedimento operacional de treinamento,
conscientização e contratação de recursos humanos
deve ser elaborado, indicando os responsáveis no
processo, o formulário para registro da análise de
competência dos funcionários, a matriz de treinamento
de integração por função, a estratégia de sensibilização
e conscientização (palestras, cartazes, diálogo diário de
segurança e meio ambiente e cursos);

E
IIMPLEMENTAÇÃO
Do

Comentários sobre a aplicação na Construção Civil

Recursos, funções,
responsabilidades e
autoridade (4.4.1): a alta
direção deve disponibilizar
recursos para o SGA; deve
ser designado membro da
organização para assegurar
que o sistema seja
implementado e que os
requisitos sejam atendidos.
A alta direção deve destinar
recursos para
implementação, controle e
melhoria do SGA;

OPERAÇÃO

DO

SGA

Requisitos do SGA
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Do

-

IIMPLEMENTAÇÃO

E

OPERAÇÃO

DO

SGA

Requisitos do SGA
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Comunicação (4.4.3): a
organização deve
estabelecer procedimentos,
para assegurar que todas
as informações do SGA
sejam comunicadas
internamente aos níveis e
funções pertinentes; e
assegurar o recebimento,
documentação e respostas
à comunicações pertinentes
oriundas de partes
interessadas;
A decisão sobre a
comunicação externa sobre
seus IAS deve ser
documentada;

No manual de gestão da empresa, podem estar
documentadas as formas de comunicação de assuntos
relacionados ao SGA com as partes interessadas;
São exemplos de forma de comunicação interna:
reuniões do comitê, intranet, mural de avisos na obra e
boletim informativo;
No plano de comunicação, devem ser consideradas a
forma de recebimento e as providências para respostas
das informações relativas a reclamações e sugestões de
partes interessadas sobre o SGA da organização;

Documentação (4.4.4): a
documentação do SGA
deve incluir: política e os
objetivos; descrição do
escopo; descrição dos
principais elementos do
SGA e referência aos
documentos associados;
documentos e registros
exigidos por esta norma e
determinados pela
organização;

A documentação do SGA é apresentada a seguir,
segundo hierarquia (do nível estratégico para o nível
operacional):
• manual de gestão: apresentação da empresa e
do funcionamento de seu sistema de gestão,
contendo a política, o escopo do sistema, a
estrutura organizacional, nome do representante
da direção, diretrizes para reunião de análise
crítica da direção, com referência aos elementos
do SGA tais como: objetivos, metas, indicadores,
programas e procedimentos operacionais ;
• programas e os procedimentos operacionais
(gerenciamento de aspectos e impactos
ambientais; competências, treinamento e
conscientização; investigação e tratamento de
não-conformidades, ações corretivas e
preventivas; controle de documentos e registros;
e auditoria interna);
• documento com diretrizes ambientais (por
exemplo, orientações para implantação de
canteiro), procedimentos referentes aos controles
operacionais, ao monitoramento e a medição
(gerenciamento de resíduos, medição de ruído),
planos de atendimento a emergências e
documentos,
• formulários;
• registros do sistema;
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–

IMPLEMENTAÇÃO

E

OPERAÇÃO

DO

SGA

Requisitos do SGA
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Controle de documentos
(4.4.5): a empresa deve
garantir que os documentos
sejam controlados quanto à
localização, análise crítica,
aprovação, integridade,
disponibilidade nos locais
de uso e proteção;

Um procedimento documentado deve ser estabelecido
indicando responsabilidades, sistemática para
aprovação, distribuição e controle dos documentos,
padrão de identificação e a forma de proteção (pastas,
back-up diários, etc);

Controle operacional
(4.4.6): devem ser
planejados, estabelecidos e
implantados os controles
operacionais necessários
para mitigação dos
impactos ambientais
significativos identificados
pela organização e para
atendimento de exigências
de requisitos legais
pertinentes;

Os controles operacionais podem ser entendidos como
medidas que visam mitigar os impactos ambientais
significativos existentes nas atividades e no produto
(edificação), tais como: diretrizes para elaboração de
projeto, diretrizes para aquisição de materiais, serviços e
equipamentos, diretrizes para o planejamento e para a
execução da obra, documentos e procedimentos de
trabalho e ações direcionadas na eliminação do impacto.
Para a determinação dos controles, pode-se adotar um
critério similar ao estabelecido pela norma BSI OHSAS
18001:2007, apresentado no capítulo 2.4 deste trabalho,
conforme adaptação abaixo:
• eliminação do impacto: com a supressão de uma
atividade, por exemplo, aquisição de argamassa
em silo ao invés de ensacada. Desta forma
elimina-se o impacto do descarte da embalagem;
• substituição: visando reduzir o impacto ambiental
de uma atividade para enquadramento dentro de
parâmetros de legislação. Pode-se substituir
atividades, produtos ou equipamentos por outros
que causem menores impactos (equipamentos
com menor ruído. Neste caso, a legislação é
atendida porém o impacto ambiental e incômodo
na vizinha ainda existe);
• controles de engenharia: instalação de proteções
para o caso de acidentes como, por exemplo,
execução de mureta de contenção e piso
impermeabilizado em local de armazenamento de
produtos químicos para o caso da ocorrência de
vazamentos;
• sinalização, alertas e/ou controles
administrativos: por exemplo, placas de
orientação sobre controles ambientais, palestras
de sensibilização sobre os impactos ambientais
presentes nas atividades de trabalho e no
cotidiano, treinamentos de integração,
abordagem dos impactos ambientais no diálogos
diários de segurança, documentos e
procedimentos de trabalho e procedimentos
operacionais;
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Check - VERIFICAÇÃO DO SGA

Do

Requisitos do SGA

Comentários sobre a aplicação na Construção Civil

Preparação e respostas a
emergências (4.4.7) : a
empresa deve estabelecer
planos de respostas à
emergências, a fim de
mitigar os seus efeitos;
Quando for exeqüível,
esses planos deverão ser
testados periodicamente;

As situações de emergência, com potencial de
ocorrência, são identificadas durante a identificação de
aspectos e análises dos impactos ambientais e devem
ser tratadas com planos para responder a tais situações,
devendo descrever:
• pessoas envolvidas e respectivas
responsabilidades;
• recursos disponíveis;
• procedimento no caso de emergência;
• forma de registro da ocorrência;
• cronograma de simulações
São exemplos de situações de emergência:
• derramamento de produto químico no solo;
• incêndio na obra ou no escritório;

Monitoramento e medição
do desempenho (4.5.1): a
empresa deve medir seu
desempenho ambiental, por
meio dos controles
operacionais e indicadores,
e analisar esses dados;

Exemplos de monitoramento e medição:
• Indicadores dos objetivos e metas (requisito
4.3.3);
• Promover o monitoramento das atividades na
obra, por meio de formulário com check-list para
inspeção das condições ambientais na obra e
verificação da implantação das rotinas
estabelecidas;
• Medir os níveis de ruído e de particulado gerados
pela obra e verificar o atendimento aos
parâmetros de legislação;
• Medição e monitoramento do consumo de água
e energia da obra;
É importante ressaltar que os equipamentos de medição
devem estar calibrados com padrão rastreável;

Avaliação do atendimento
a requisitos legais e
outros (4.5.2): a
organização deve manter
procedimento para avaliar,
periodicamente, o
atendimento à legislação e
a outras exigências
ambientais, identificadas e
aplicáveis à empresa;

Na planilha de levantamento de legislação, deve ser
registrado o resultado da análise do atendimento,
descrevendo claramente a evidência de conformidade e
as ações necessárias para o atendimento, podendo ser
referenciados procedimentos, documentos e medições
realizadas;
Podem ser estabelecidos controles operacionais e
rotinas de monitoramento para atendimento de
legislações específicas, por exemplo, implantação de
procedimento de gerenciamento de resíduos em
atendimento a resolução CONAMA n° 307;
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Não-conformidades, ação
corretiva e ação
preventiva (4.5.3): a
empresa deve estabelecer
e manter procedimento
para definir
responsabilidade e
autoridade para identificar e
investigar nãoconformidades com a
finalidade de aplicar ações
corretivas na causa e
identificar oportunidades
para ações preventivas e
para melhoria no sistema;

A determinação e investigação de não-conformidades
são conduzidas pelo gestor de cada processo e pelo
engenheiro responsável da obra, sendo monitorado pelo
representante da alta direção.
A equipe do SESMT da empresa, o engenheiro
residente, o mestre da obra, os encarregados e a equipe
envolvida na não-conformidade devem ser consultados
na investigação da causa do incidente;
Os resultados da investigação devem ser registrados e
as ações corretivas necessárias devem ser tomadas;
Para não-conformidade relacionadas ao não
cumprimento de requisitos e procedimentos do SGA da
empresa, a investigação pode ser conduzida
representante da alta direção;
A eficácia das ações corretivas e preventivas deve ser
analisada criticamente pelos envolvidos no plano de
ação;

Controle de registros
(4.5.4): A organização deve

Um procedimento deve ser estabelecido indicando a
sistemática de controle dos registros do SGA, forma de
proteção e tempo de retenção;

Auditoria interna (4.5.5):
Deve ser realizada, em
intervalos planejados,
auditoria para verificação,
por amostragem, se o SGA
da empresa está em
conformidade com os
requisitos do referencial
normativo e com os
procedimentos da empresa;

Deve ser estabelecido um procedimento documentado,
indicando responsabilidades no planejamento das auditorias,
competências necessárias para seleção do auditor e
determinação de método, freqüência, escopo e critérios para
realização da auditoria;
A auditoria deve ser objetiva, imparcial e independente, ou
seja, o auditor não pode estar envolvido ou ter
responsabilidades na atividade auditada;
O auditor deve ser engenheiro civil com formação em curso de
auditor líder na norma NBR ISO 14001:2004, com 40 horas de
duração e ter conhecimento das atividades auditadas. Convém
que o auditor tenha especialização em Engenharia Ambiental
e já tenha participado de auditorias como auditor assistente;
A equipe auditora também pode ser composta por engenheiro
químico com formação em curso de auditor líder, com
experiência em auditorias e sendo assessorados por um
engenheiro civil;
É conveniente que no planejamento da auditoria, sejam
consideradas as etapas de execução da obra com atividades
críticas para o SGA, inclusive as atividades com histórico de
ocorrências de não-conformidades;
Os resultados das auditorias anteriores também devem ser
considerados no planejamento das auditorias;

manter todos os registros
necessários para demonstrar o
cumprimento aos requisitos e
procedimentos do SGA,
devendo estar identificáveis e
rastreáveis as atividades
envolvidas e considerar o
tempo de retenção;
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Act – ANÁLISE CRÍTICA DO SGA

Requisitos do SGA
Análise crítica pela
administração (4.6): A alta
direção da empresa deve
analisar criticamente, em
intervalos planejados, o
desempenho do SGA da
empresa, por meio da
análise dos indicadores de
desempenho, dos objetivos,
metas e política ambientais;
dos resultados das
auditorias internas, das
avaliações do atendimento
aos requisitos legais, das
comunicações pertinentes
provenientes das partes
interessadas externas
(inclusive reclamações), da
situação das nãoconformidades, ações
corretivas e preventivas, e
das possíveis mudanças no
sistema.

Comentários sobre a aplicação na Construção Civil
As reuniões de análise crítica do sistema, pela alta
direção, são fundamentais para verificar a eficácia das
estratégias adotadas na implantação do SGA e o
desempenho do sistema no atendimento aos objetivos
estabelecidos e à política da empresa;
Nestas reuniões, são feitos os ajustes necessários nas
metas da empresa. São tomadas decisões sobre a
necessidade de recursos para correção de controles
ineficientes que atuam em problemas críticos, para
investimento em novas tecnologias para eliminação de
impactos ambientais significativos e para tomada de
ações necessárias frente a desvios identificados no
sistema, principalmente ocorrências de nãoconformidades e reclamações de partes interessadas;

Quadro 14 – Análise dos requisitos da NBR ISO 14001:2004 e exemplos de aplicação na construção
civil

2.5.1 ABNT NBR ISO 14001:2004
Segundo Ribeiro (2005), a preocupação e o compromisso com o meio
ambiente começou em 1972, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972.
Posteriormente, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUCED), realizada em 1992 no Rio de Janeiro, Brasil,
conhecida como Rio-92, houve um forte questionamento sobre o modelo de
“desenvolvimento econômico” baseado no lucro e no consumismo, onde os recursos
naturais são usados como matéria-prima e se busca o lucro intensivamente,
degradando, assim, o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas.
A partir deste evento, o conceito “desenvolvimento sustentável” ficou em
evidência. Sob esta nova ótica, percebe-se que, para calcular o lucro de uma
empresa, é necessário incluir, dentro dos custos, os passivos ambientais
provocados por ela, além dos custos do cumprimento da legislação ambiental, do
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investimento em tecnologia de produção limpa e da recuperação da degradação do
meio ambiente.
Neste novo contexto, “as empresas perceberam que a questão ambiental
passou a ser um pré-requisito para a comercialização internacional. Além disso,
tornou-se alvo para a melhoria de imagem da empresa, pois a sociedade está mais
exigente na escolha de empresas ambientalmente corretas. Dessa forma, tivemos o
crescimento de selos verdes e certificações ambientais” (Ribeiro, 2005).
Em 1993, foi fundado o Comitê Técnico Ambiental 207, chamado ISO/TC207.
Posteriormente, em 1996, foi elaborada e publicada a norma internacional ISO
14001 sobre sistema de gestão ambiental, pertencente à Série de Normas ISO
14000, revisada em 2004.
Esta norma especifica os requisitos para que um sistema da gestão ambiental
capacite uma organização a desenvolver e implementar política e objetivos que
levem em consideração requisitos legais e informações sobre aspectos ambientais
significativos. São descritos também os requisitos do sistema de gestão ambiental
de uma organização, os quais podem ser utilizados para certificação, registro
ambiental e/ou para uma autodeclaração de seu SGA. Portanto, apresenta apenas
aqueles requisitos que podem ser objetivamente auditados. Recomenda-se àquelas
organizações que necessitem de orientação adicional sobre planejamento,
implementação e manutenção de um SGA, a utilização da norma NBR ISO
14004:2004 como referência (NBR ISO 14001,2004).
É importante ressaltar que, apesar da norma NBR ISO 14001:2004 ter sido
concebida para ser certificável, contendo requisitos passíveis de auditoria ambiental,
o sistema de gestão ambiental - SGA - de acordo com a NBR ISO 14001:2004 pode ser implementado de forma independente do processo de certificação.
O maior ou menor grau de aplicação de cada um dos requisitos, no SGA,
dependerá de fatores, tais como a política ambiental da organização, a natureza de
suas atividades, produtos e serviços, o local e as respectivas condições ambientais
e, finalmente, da legislação e de outros requisitos aplicáveis, reguladores da relação
das organizações com o meio ambiente (Figura 5).
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Figura 5 – Relação das organizações com o meio ambiente
(Fonte: Sindicel, 2006 apud FIESP,2007)

2.5.2 POLÍTICAS PÚBLICAS: PRINCIPAIS LEIS APLICÁVEIS À CONSTRUÇÃO
CIVIL
Segundo o artigo 225ª do capítulo VI (Meio Ambiente), da Constituição Federal
do Brasil (1988): “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as
presentes e futuras gerações”.
A Política Nacional de Meio Ambiente tem origem na Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, é baseada no conceito de que a eficácia das ações na área
ambiental e capacidade de atuação do Estado dependem da descentralização da
gestão ambiental e da divisão de responsabilidades entre União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, além da relação desses com os diversos setores da
sociedade. Esta Lei estabelece os conceitos, princípios, objetivos, instrumentos,
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mecanismos de aplicação e de formulação desta Política e institui o Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. (MMA, 2007).
O SISNAMA surge com o objetivo de estabelecer articulação entre órgãos,
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, bem como
das fundações instituídas pelo Poder Público, criando regras e práticas responsáveis
pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental, implementando a Política
Nacional do Meio Ambiente. (MMA,2007).
Segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2007), o SISNAMA é
estruturado por meio dos seguintes níveis político-administrativos:
• órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o
Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes
governamentais para o meio ambiente e para os recursos ambientais;
• órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, com a finalidade de assessorar, estudar e propor, ao Conselho de
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e para
os recursos naturais, bem como deliberar, no âmbito de sua competência,
sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Reúne diferentes setores
da sociedade e tem o caráter normativo dos instrumentos da política
ambiental. O plenário do CONAMA engloba todos os setores do governo
federal, dos governos estaduais, representantes de governos municipais e
da sociedade, incluindo os setores produtivo, empresarial, de trabalhadores
e organizações não governamentais;
• órgão central: ao Ministério do Meio Ambiente cabe a função de formular,
planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional e as
diretrizes governamentais para o meio ambiente;
• órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, com a finalidade de executar e fazer executar
as políticas e diretrizes governamentais definidas para o meio ambiente;
• órgãos seccionais: os órgãos ou entidades da Administração Pública Federal
direta ou indireta, as fundações instituídas pelo Poder Público cujas
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atividades estejam associadas à proteção da qualidade ambiental ou as de
disciplinamento do uso dos recursos ambientais, bem como os órgãos e
entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e
pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação
do meio ambiente;
• órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de suas
competências e nas áreas de suas jurisdições, elaborarão normas supletivas e
complementares, além de padrões relacionados com o meio ambiente, observados
os que forem estabelecidos pelo CONAMA.
Apesar dessa ampla estrutura organizacional do SISNAMA e dos avanços
realizados na legislação existente, os índices de desmatamento atuais são
significativos negativamente, conforme relatório do BID - referente ao período entre
2000 e 2005 (disponível em: www.grupobid.org, acesso em 15 de Outubro de 2008)
- que indica o Brasil como o país que mais desmatou, no mundo, nesse período. E
também, segundo a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o desmatamento
cresceu

10%

no

primeiro

quadrimestre

de

2008

(disponível

em:

(http://www.abin.gov.br/ modules/articles/article.php?id=1600, acesso em 15 de
Outubro de 2008).
Neste contexto, cabe às entidades e autoridades um maior comprometimento
com a causa, principalmente na destinação de recursos para aumento da
fiscalização e um judiciário mais atuante, punindo de forma exemplar os crimes
ambientais.
As normas técnicas, integradas às políticas públicas, representam importante
instrumento para a viabilização do exercício da responsabilidade para os agentes
públicos e os geradores de resíduos.
As principais leis, decretos, resoluções e normas técnicas, relacionadas com a
preservação do meio ambiente e com as atividades da construção civil estão
relacionadas no Quadro 15:
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ASSUNTO

Art. 225 da Constituição Federal do
Brasil de 1988

Define responsabilidades do Poder Público na preservação
do meio ambiente, inclusive de exigir, na forma de lei, estudo
prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, promovendo a educação
ambiental e conscientização pública.

Lei Federal n° 6.938, de 31/08/81 e
Decreto Federal no 99.274, de
6/6/90

Institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Trata da
obrigatoriedade de avaliação de impacto e licenciamento
ambiental, da imposição, ao poluidor e ao predador, de
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, do usuário,
em contribuir pela utilização de recursos ambientais com fins
econômicos.

Lei Federal no 10.257, de 10/07/01

Dispõe sobre política urbana e estatuto da cidade. Trata da
elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança
(EIV), para obtenção de licenças ou autorização de
construção,
ampliação
ou
funcionamento
de
empreendimentos em área urbana;

Lei Federal no 9.785, de 29/01/99

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e apresenta
restrições voltadas à proteção do meio ambiente;

Lei no 9.605, de 12/02/98

Lei de Crimes Ambientais: dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.

Lei no 10.295, de 17/10/2001

Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso
Racional de Energia e dá outras providências.

Decreto 14.250, de 05/06/81

Regulamenta a Lei 5.793, de 15/10/80 e estabelece os
padrões, critérios e diretrizes para a emissão de sons e
ruídos, em decorrência de atividades industriais, comerciais e
de prestação de serviços, obedecendo ao interesse da
saúde, da segurança e do sossego público. Seu artigo 34
trata das atividades de construção de edifícios.

Resolução CONAMA nº 307 de
05/07/02

Define, classifica e estabelece as possíveis destinações dos
resíduos da construção e demolição, além de atribuir
responsabilidades para o poder público municipal e também
para os geradores de resíduos, no que se refere à sua
destinação

Resolução CONAMA nº 001 de
23/01/86

Trata dos critérios básicos e das diretrizes para apresentação
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA) no licenciamento ambiental, para
a instalação de obras ou atividades potencialmente
causadoras de significativa degradação do meio ambiente;

A Resolução CONAMA n° 237, de
19/12/97

Dispõe sobre os aspectos de licenciamento ambiental
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente.

Resolução CONAMA
08/03/1990

Dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos,
decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais,
sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política.

n° 1,

de

87
LEIS E NORMAS
Resolução CONAMA
31/08/1993

n° 8,

ASSUNTO
de

Complementa a Resolução nº 18/86, que institui, em caráter
nacional, o Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores - PROCONVE, estabelecendo limites
máximos de emissão de poluentes para os motores
destinados a veículos pesados novos, nacionais e
importados.

Resolução CONAMA n° 251, de
07/01/1999

Dispõe sobre os critérios, procedimentos e limites máximos
de opacidade da emissão de escapamento dos veículos
automotores do ciclo Diesel, em uso no território nacional, a
serem utilizados em programas de I/M.

Resolução CONAMA n° 275, de
25/04/2001

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de
resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e
transportadores, bem como nas campanhas informativas
para a coleta seletiva.

Resolução CONAMA n° 362, de
23/06/2005

Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de
óleo lubrificante usado ou contaminado.

Resolução CONAMA
15/06/1988

Dispõe sobre o licenciamento de obras de saneamento.

n° 5,

de

NBR 15112:2004 - Resíduos da
construção
civil
e
resíduos
volumosos - Áreas de transbordo e
triagem

Diretrizes para projeto, implantação e operação: possibilitam
o recebimento dos resíduos para posterior triagem e
valorização. Têm importante papel na logística da destinação
dos resíduos e poderão, se licenciados para esta finalidade,
processar resíduos para valorização e aproveitamento.

NBR 15113:2004 - Resíduos sólidos
da construção civil e resíduos inertes
– Aterros

Diretrizes para projeto, implantação e operação –– norma
adequada para disposição dos resíduos classe A, de acordo
com a Resolução CONAMA nº 307, considerando critérios
para preservação dos materiais, para uso futuro ou
disposição adequada ao aproveitamento posterior da área.

NBR 15114:2004 - Resíduos sólidos
da construção civil - Áreas de
reciclagem

Diretrizes para projeto, implantação e operação: possibilitam
a transformação de resíduos de construção classe A em
agregados reciclados, destinados à reinserção na atividade
da construção

NBR 10151

Fixa condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade de
ruídos em comunidades.

NBR 10152

Fixa níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em
ambientes diversos

NBR 5681

Fixa condições mínimas a serem preenchidas no
procedimento de controle tecnológico da execução de
aterros, em obras de construção de edificações.

NBR 12212

Fixa condições mínimas a serem obedecidas na elaboração
de projetos de poços de captação de água subterrânea, para
abastecimento público;
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NBR 12244

Fixa condições exigíveis na construção de poço para
captação de água subterrânea, destinada ao abastecimento
público. Aplica-se a todos os tipos de poços perfurados em
rochas de diversas características físicas;

NBR 12266

Fixa condições exigíveis no projeto e execução de valas,
para assentamentos de tubulações de água, esgoto e
drenagem urbana. Estabelece, também, critérios para
posicionamento de vala na via pública e dimensionamento de
escoramento.

NBR 13194

Fixa condições exigíveis para estocagem, montagem e
manutenção de reservatórios de fibrocimento para água.

NBR 10844

Fixa exigências e critérios necessários aos projetos das
instalações de drenagem de águas pluviais.

NBR 10818

Fixa condições exigíveis para que a qualidade da água de
piscinas seja adequada ao seu uso seguro.

NBR 7229

Fixa condições exigíveis para projeto, construção e operação
de sistema de tanques sépticos.

Quadro 15 – Principais leis e normas aplicáveis a construção civil
Fonte: MMA, 2007; adaptado de CTE, 2007

A legislação e requisitos legais aplicáveis aos aspectos ambientais presentes
nas atividades ligadas a construção civil não se limitam às leis, decretos, resoluções
e normas técnicas apresentadas no quadro.

2.6 GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
2.6.1 ABNT NBR 16001:2004
Frente ao aumento da mobilização e da preocupação da sociedade com as
questões associados à ética, direitos humanos e desenvolvimento sustentável, num
contexto de práticas de consumo e de investimentos, e de legislação, mais exigentes
e conscientes, torna-se necessário que as organizações considerem esses aspectos
num sistema de gestão, e demonstrem seu desempenho às partes interessadas.
(ABNT NBR 16001:2004).
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A forma mais adequada e eficaz disso é a implementação de um Sistema de
Gestão da Responsabilidade Social (SGRS), que permite à organização, formular e
implementar uma política e objetivos, que levem em conta os requisitos legais e
outros, seus compromissos éticos e sua preocupação com a promoção da cidadania
e do desenvolvimento sustentável13 e transparência em suas atividades (ABNT NBR
16001:2004).
O SGRS permite à organização estabelecer, documentar, implementar, manter
e continuamente melhorar o desempenho de seu sistema em relação à
conformidade de seus requisitos, com foco na responsabilidade social14.
A partir da identificação dos aspectos15 e impactos16 da responsabilidade social
(RS), das partes interessadas e de suas percepções, e da avaliação do atendimento
à legislação pertinente, é possível implementar os controles operacionais, as
medições, os monitoramentos e as ações corretivas necessárias para mitigar os
impactos negativos e potencializar os impactos positivos no SGRS.
No quadro 16, são apresentados exemplos de aspectos e impactos da
responsabilidade social presentes em uma empresa construtora de edifícios:

13

Desenvolvimento sustentável: Desenvolvimento que supre as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em supri-las. Seu resultado
é a sustentabilidade nas dimensões ambiental, econômica e social. (ABNT NBR
16001:2004, p.2)
14

Responsabilidade social (RS): Relação ética e transparente da organização com todas
as suas partes interessadas, visando o desenvolvimento sustentável. (ABNT NBR
16001:2004, p.3)

15

Aspecto da RS: Elementos das relações, processos, produtos e serviços de uma
organização, que podem interagir com o meio ambiente, contexto econômico e contexto
social. (NBR 16001:2004);

16

Impacto da RS: Qualquer modificação do meio ambiente, contexto econômico ou
contexto social, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das relações,
processos, atividades, produtos e serviços de uma organização. (NBR 16001:2004)
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Aspectos da RS

Impactos da RS

Promoção de boas práticas de governança,
tais como a transparência na apresentação
dos balanços e na prestação de contas aos
investidores da empresa;

Aumento da confiança dos investidores
com a empresa;

Compra de materiais de origem ilegal ou
falsificado (“piratas”), sonegação de imposto,
fraude e corrupção;

A compra de materiais de origem ilegal
ou falsificados e a sonegação de
impostos são crimes e implicam em um
menor recolhimento de imposto e assim
menor disponibilidade de recursos para
investimentos do governo nas áreas de
educação, saúde e infra-estrutura;

Promoção de práticas ilegais de concorrência,
por meio de participação em acordo para
fraudar a licitação de uma obra

Além de ser um crime, contribui para o
desvio de recursos públicos para
corrupção;

Utilização de mão-de-obra infantil como
serventes em obra;

É crime e desrespeito aos direitos da
criança e do adolescente;

Contratação de mão-de-obra informal sem
registro em carteira de trabalho conforme
determina a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT;

Desrespeito ao trabalhador,
prejudicando-o com a falta dos
benefícios previstos na CLT a que tem
direito, provocando sua insatisfação;

Regra existente na empresa que determina o
pagamento de salário idêntico aos homens e
as mulheres que desempenham a mesma
função e atividade na empresa;

Combate a discriminação.

Disponibilização de curso de alfabetização aos
funcionários da empresa no canteiro de obra
durante horário de trabalho;

Erradicação do analfabetismo e
promoção da cidadania

Realização de Semana Interna de Prevenção
a Acidentes de Trabalho (SIPAT) com
palestras sobre segurança no trabalho e sobre
saúde e doenças ocupacionais;

Promoção da saúde e segurança na
obra;

Implantação de coleta seletiva e destinação
para reciclagem e campanha sobre o uso
racional de água e energia;

Combate o desperdício de recursos;

Preferência de contratação de mão-de-obra de
serventia na região da obra

Geração de emprego e renda na região
da obra;

Quadro 16: Exemplos de aspectos e impactos de responsabilidade social presentes em construtora

Os requisitos de um SGRS, baseados na norma NBR 16001:2004, estão
estruturados

segundo

a

metodologia

PDCA

(Plan-Do-Check-Act)

e

são
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apresentados no quadro 17, com respectivos comentários sobre a aplicação na
construção civil.

Plan

-

PLANEJAMENTO

DO

SGRS

Requisitos do SGRS

Comentários sobre a aplicação na Construção Civil

Requisitos Gerais (3.1): a
empresa deve estabelecer,
documentar, manter e
melhorar continuamente o
SGRS. O escopo do
sistema deve ser definido e
documentado;

Com a aplicação de todos os requisitos desta norma é
evidenciado o atendimento deste requisito;
Em relação ao escopo do sistema, ele pode estar
documentado no manual de gestão da empresa e deve
ser esclarecida a abrangência do SGRS;

Política da
responsabilidade social
(3.2): a alta direção deve
definir a política, que deve
estar documentada e ser
apropriada à natureza,
escala e impactos da
organização; deve
promover à ética e o
desenvolvimento
sustentável; incluir o
compromisso de
atendimento a legislação
aplicável e prevenção dos
impactos adversos; deve
proporcionar uma estrutura
para estabelecimento de
objetivos; deve ser
documentada e
disponibilizada às partes
interessadas; deve ser
comunicada a todos os
colaboradores da empresa
e, periodicamente,
analisada pela alta direção;

A política pode ser apresentada como uma “declaração
de princípios e valores da organização” e estar
documentada no manual de gestão da empresa com a
respectiva aprovação da alta direção;
A disponibilização da política para as partes
interessadas pode ser feita no site da empresa, no
rodapé de pedidos de compra, em propagandas
institucionais da empresa e em materiais promocionais
de vendas;
A política pode ser abordada e comunicada para os
colaboradores por meio de palestras e treinamentos de
integração e estar disponibilizadas no plano de fundo da
tela dos computadores da empresa, no verso dos
crachás de identificação dos funcionários, em murais,
em quadros e em cartazes fixados nas áreas de
circulação e refeitório das obras e nos escritórios;
Exemplo de política da RS integrada com as políticas da
qualidade, ambiental e SSO em uma empresa,
certificada pelas três normas (SGQ, SGA e SGSST):
“A Tecnum & Corporate acredita que a confiança do cliente se
conquista pela transparência na forma de trabalho e na
integração da empresa com a sociedade participando do seu
desenvolvimento. Para alcançar nossos objetivos assumimos
os seguintes compromissos:
• desenvolver e capacitar funcionários e fornecedores,
buscando relações de parceria;
• favorecer clima organizacional positivo, despertando as
responsabilidades individuais e trabalho solidário;
• proporcionar um meio ambiente de trabalho seguro e
saudável, respeitando a legislação e normas
aplicáveis;

• promover melhorias contínuas, baseadas no

desenvolvimento tecnológico e eficiente
gerenciamentos de recursos”. (Disponível em
<http://www.tecnum.com.br>, acesso em 15 de Dez. de
2008)
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Plan

-

PLANEJAMENTO

DO

SGRS

Requisitos do SGRS
Aspectos da
responsabilidade social
(3.3.1): a organização deve
estabelecer, implementar e
documentar procedimento
para identificar as partes
interessadas e suas
percepções, e determinar
os aspectos da RS que
tenham ou possam ter
impactos significativos,
positivos ou negativos, os
quais a empresa tenha
influência e possa controlar;
Os impactos significativos
devem ser considerados no
estabelecimento,
implementação e
manutenção do SGA;

Comentários sobre a aplicação na Construção Civil
No quadro 16, foram apresentados exemplos de
aspectos e impactos da responsabilidade social
existentes nas atividades da construção civil.
A identificação das partes interessadas e de suas
percepções sobre as atividades da empresa podem ser
obtidas por entrevista ou pesquisa;
O levantamento de aspectos e de impactos da RS deve
considerar as três dimensões da sustentabilidade:
• econômica, como por exemplo, boas práticas de
governança, combate a pirataria, sonegação,
fraude, corrupção e práticas leais de
concorrência;
• social, tais como, direitos da criança e do
adolescente, incluindo combate do trabalho
infantil; promoção da educação, cultura e
cidadania, direitos do trabalhador e compromisso
com seu desenvolvimento profissional; e
promoção da saúde e segurança (esta última
questão será abordada com os requisitos da BSI
OHSAS 18001:2007 no SGI);
• ambiental, como por exemplo, proteção ao meio
ambiente, promoção de padrões de produção
sustentáveis (estas questões serão abordadas
com os requisitos da NBR ISO 14001:2004 no
SGI);
Deve ser estabelecido um procedimento para
identificação de aspectos, análise de impactos e
definição dos controles, devendo considerar
responsabilidades, freqüência de levantamento e todas
as atividades desenvolvidas na empresa;
Este levantamento pode ser feito das seguintes formas:
• atividades desenvolvidas por processo: comercial,
planejamento da obra, projeto, suprimentos, RH,
produção, entrega de obra e assistência técnica;
• atividades desenvolvidas por área: sede da
empresa, obras e depósito central;
Os impactos da RS podem ser classificados pelo
seguinte critério:
• impacto significativo negativo:
• quando o impacto gera uma percepção negativa
das partes interessadas sobre a empresa;
• não atendimento a legislação;
• quando o impacto contraria os princípios da
política e dos objetivos da RS da empresa;
• impacto significativo positivo:
• quando o impacto influência positivamente nas
dimensões ambiental, econômica e social,
promovendo o desenvolvimento sustentável;
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Requisitos legais e outros
(3.3.2): a organização deve
manter procedimento para
identificar e acessar a
legislação e outros
requisitos aplicáveis aos
seus aspectos da RS;

O procedimento deve estabelecer os responsáveis pela
atividade, o meio que será feito (contratação de
assessoria jurídica ou consulta pela internet), a planilha
para relacionar todos os requisitos legais pertinentes à
construção civil, a periodicidade de sua atualização e a
forma de acessá-los;

Objetivos, metas e
programas (3.3.3): a
empresa deve estabelecer,
implementar, manter e
documentar objetivos e
metas coerentes com sua
política da RS, devendo
contemplar: boas práticas
de governança; combate a
pirataria, sonegação, fraude
e corrupção; práticas leais
de concorrência, direitos da
criança e adolescente,
incluindo combate do
trabalho infantil; direitos do
trabalhador; compromisso
com o desenvolvimento
profissional; promoção da
saúde e segurança;
proteção ao meio ambiente;
promoção de padrões de
produção sustentáveis; e
ações sociais de interesse
público;
Devem ser estabelecidos
programas, designando
responsabilidades,
autoridades, meios e
prazos pelos quais os
objetivos e metas do
programa sejam atingidos;

Devem ser definidos e documentados os objetivos e
metas para o SGRS, levando em consideração os
requisitos legais, a visão das partes interessadas e seus
impactos significativos, com a finalidade de mitigar os
impactos negativos e promover os impactos positivos;
São exemplos de objetivos:
• eliminar práticas de corrupção nas relações
comerciais;
• promover ações culturais e de esporte nas obras;
• promover igualdade de oportunidades na
empresa entre os funcionários de diferentes
sexos e raça/etnias;
Os objetivos devem ser desdobrados em indicadores,
metas e programas, conforme exemplo a seguir:
• Objetivo: contribuir para a erradicação do
analfabetismo;
• Indicador: n° de funcionários alfabetizados por
ano;
• Metas para Dez/2008:
o Alfabetizar pelo menos 30% dos
funcionários da empresa que se declaram
como analfabetos;
• Programas - ações necessárias:
o O departamento de RH deverá viabilizar
convênio com organizações que prestem
serviços de alfabetização nos canteiros e
na sede da empresa;
o O departamento de RH deverá identificar
os funcionários analfabetos da empresa e
promover campanha para incentivá-los a
participar do programa;
o Priorizar a contratação de ajudantes
analfabetos com o objetivo de alfabetizálos no programa;
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Recursos, regras,
responsabilidade e
autoridade (3.3.4): a alta
direção deve assegurar a
disponibilidade de recursos
essenciais para o
estabelecimento do SGRS,
devendo nomear
representante(s)
específico(s) com a
responsabilidade de
assegurar que os requisitos
do sistema sejam
implementados e para
relatar o desempenho do
sistema a alta direção;

Os recursos incluem:
• Contratação de recursos humanos, necessários
para implementação do SGRS;
• consultoria especializada, para auxiliar a
capacitação dos funcionários e para assessoria
no levantamento de aspectos, na análise de
impactos da RS, na determinação de controles,
no levantamento e análise de legislação e na
concepção do SGRS;
• infra-estrutura e tecnologia;
• financeiros: para viabilizar as ações necessárias
para implementação do SGRS;
As responsabilidades no sistema e em cada atividade
podem estar documentadas no manual de gestão, nos
procedimentos operacionais e nas instruções de
trabalho;
Convém que a nomeação do(s) representante(s) da alta
direção e o compromisso com a disponibilização de
recursos para o SGRS estejam documentados no
manual de gestão da empresa;
No capítulo 3.3 deste trabalho, serão abordadas as
competências do representante da direção, necessárias
para a coordenação do SGI.

Competência,
treinamento e
conscientização (3.4.1): a
empresa deve identificar as
competências necessárias
para as pessoas que
realizem tarefas em seu
nome e que tenham
potencial de causar
impactos significativos
identificados pela empresa;
A empresa deve assegurar
que seus funcionários
estejam conscientes dos
impactos da RS de suas
atividades, dos benefícios
ao meio ambiental,
econômico e social
resultantes de seu
comprometimento no
sistema, e também, das
conseqüências da
inobservância dos
procedimentos específicos;

As competências necessárias para desempenho de
funções podem estar descritas num manual de cargos,
indicando os requisitos mínimos de conhecimento,
formação, habilidades, experiência, atitude e
treinamentos específicos;
Um procedimento operacional de treinamento,
conscientização e contratação de recursos humanos
deve ser elaborado, indicando os responsáveis no
processo, o formulário para registro da análise de
competência dos funcionários, a matriz de treinamento
de integração por função, a estratégia de sensibilização
e conscientização (palestras, cartazes, boletins
informativos e campanhas);

OPERAÇÃO

DO

SGRS

Requisitos do SGRS

95

No manual de gestão da empresa, podem estar
documentadas as formas de comunicação de assuntos
relacionados ao SGRS com as partes interessadas;
São exemplos de forma de comunicação interna:
reuniões do comitê, intranet, mural de avisos na obra e
boletim informativo;
No plano de comunicação, devem ser consideradas a
forma de recebimento e as providências para respostas
das informações relativas a reclamações e sugestões de
partes interessadas sobre o SGRS da organização;
A empresa deve elaborar e divulgar periodicamente as
partes interessadas, um relatório com as informações
relevantes sobre o SGRS, incluindo objetivos, metas e
indicadores de RS, ações realizadas e respectivos
resultados obtidos, resultado de pesquisa sobre a
percepção das partes interessadas sobre a empresa e
resultados de auditorias internas;

Requisitos de
documentação (3.5): a
documentação do SGRS
deve incluir: política e os
objetivos; descrição do
escopo; descrição dos
principais elementos do
SGRS e referência aos
documentos associados;
documentos e registros
exigidos por esta norma e
determinados pela
organização;

A documentação do SGRS é apresentada a seguir,
segundo hierarquia (do nível estratégico para o nível
operacional):
• manual de gestão: apresentação da empresa e
do funcionamento de seu sistema de gestão,
contendo a política, declaração de princípios e
valores, o escopo do sistema, a estrutura
organizacional, nome do(s) representante(s) da
direção, diretrizes para reunião de análise crítica
da direção, com referência aos elementos do
SGRS tais como: objetivos, metas, indicadores,
programas e procedimentos operacionais ;
• programas e os procedimentos operacionais
(gerenciamento de aspectos e impactos da RS;
competências, treinamento e conscientização;
investigação e tratamento de não-conformidades,
ações corretivas e preventivas; controle de
documentos e registros; e auditoria interna);
• documento com diretrizes da RS (por exemplo,
orientações para implantação de canteiro),
procedimentos referentes aos controles
operacionais, ao monitoramento e a medição,
planos de contingência e documentos,
• formulários;
• registros do sistema e relatórios;

Controle de documentos
(3.5.3): a empresa deve
garantir que os documentos
sejam controlados quanto à
localização, análise crítica,
aprovação, integridade e
disponibilidade;

Um procedimento documentado deve ser estabelecido
indicando responsabilidades, sistemática para
aprovação, distribuição e controle dos documentos,
padrão de identificação e a forma de proteção (pastas,
back-up diários, etc);
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Comunicação (3.4.2): a
organização deve
estabelecer procedimentos,
para assegurar que todas
as informações do SGRS
sejam comunicadas
internamente aos níveis e
funções pertinentes; e
assegurar o recebimento,
documentação e respostas
à comunicações relevantes,
oriundas de partes
interessadas;
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Controle operacional
(3.4.3): a organização deve
identificar e planejar
aquelas operações que
estão associadas aos
impactos de RS
significativos e aos
requisitos legais
pertinentes, de forma a
assegurar que são
executadas sob condições
especificadas, por meio da
implementação de
procedimentos e critérios
documentados, incluindo
planos de contingência;

Os controles operacionais podem ser entendidos como
medidas que visam mitigar os impactos da RS
significativos negativos existentes na empresa, tais
como: código de conduta da empresa, diretrizes para
contratação de recursos humanos e de prestadores de
serviços, diretrizes para aquisição de materiais, serviços
e equipamentos, diretrizes para o planejamento da obra,
documentos e procedimentos de trabalho e ações
direcionadas na eliminação do impacto negativo e
aumentar os impactos positivos.
Para as situações de contingência, com potencial de
ocorrência, são identificadas durante o levantamento de
aspectos e análises dos impactos da RS e devem ser
tratadas com planos para responder a tais situações,
devendo descrever:
• pessoas envolvidas e respectivas
responsabilidades;
• recursos disponíveis;
• procedimento no caso de emergência;
• forma de registro da ocorrência;
São exemplos de situações contingência:
• denúncia de partes interessadas sobre a
existência de práticas de corrupção envolvendo
funcionários da empresa;

Monitoramento e medição
(3.6.1): a empresa deve
estabelecer, implementar e
manter procedimentos
documentados para
monitorar e medir, as
características principais de
suas relações, processos,
produtos e serviços, que
possam ter impactos
significativos.
Tais procedimentos devem
incluir o registro de
informações necessárias
para o monitoramento do
desempenho do SGRS, dos
controles operacionais e
dos indicadores da
organização;

Exemplos de monitoramento e medição:
• Indicadores dos objetivos e metas (requisito
3.3.3), tais como:
o valor investido pela empresa em curso
para capacitação dos funcionários;
o % do n° de mulheres em cargos de
gerência;
o n° de funcionários com deficiência física;
o doações em R$ para instituições de
assistência social;
• Pesquisa relacionada à percepção das partes
interessadas sobre as atividades da empresa;
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Avaliação da
conformidade (3.6.2): a
organização deve manter
procedimento para avaliar,
periodicamente, o
atendimento à legislação
aplicável a empresa,
manter os registros das
avaliações e tomar as
ações corretivas
necessárias para o
atendimento;

Na planilha de levantamento de legislação, deve ser
registrado o resultado da análise do atendimento,
descrevendo claramente a evidência de conformidade e
as ações necessárias para o atendimento, podendo ser
referenciados procedimentos, documentos e medições
realizadas;
Podem ser estabelecidos controles operacionais e
rotinas de monitoramento para atendimento de
legislações específicas;

Não-conformidades, ação
corretiva e ação
preventiva (3.6.3): a
empresa deve estabelecer
e manter procedimento
para definir
responsabilidade e
autoridade para identificar e
investigar nãoconformidades com a
finalidade de aplicar ações
corretivas na causa e
identificar oportunidades
para ações preventivas e
para melhoria no sistema;

A determinação e investigação de não-conformidades
são conduzidas pelo gestor de cada processo e pelo
engenheiro responsável da obra, sendo monitorado pelo
representante da alta direção.
Toda a equipe envolvida na não-conformidade devem
ser consultados na investigação da causa do incidente;
Os resultados da investigação devem ser registrados e
as ações corretivas necessárias devem ser tomadas;
Para não-conformidade em relação ao cumprimento de
requisitos e procedimentos do SGRS da empresa, a
investigação pode ser conduzida representante da alta
direção;
A eficácia das ações corretivas e preventivas deve ser
analisada criticamente pelos envolvidos no plano de
ação;

Controle de registros
(3.5.4): A organização deve
manter todos os registros
necessários para
demonstrar conformidade
no atendimento aos
requisitos e procedimentos
do SGRS, devendo estar
identificáveis e rastreáveis
as atividades envolvidas e
considerar o tempo de
retenção;

Um procedimento deve ser estabelecido indicando a
sistemática de controle dos registros do SGRS, forma de
proteção e tempo de retenção;
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Auditoria interna (3.6.4):
Deve ser realizada, em
intervalos planejados,
auditoria para verificar, por
amostragem, se o SGRS da
empresa está em
conformidade com os
requisitos do referencial
normativo e com os
procedimentos da empresa;

Deve ser estabelecido um procedimento documentado,
indicando responsabilidades no planejamento das
auditorias, competências necessárias para seleção do
auditor e determinação de método, freqüência, escopo e
critérios para realização da auditoria;
A auditoria deve ser objetiva, imparcial e independente,
ou seja, o auditor não pode estar envolvido ou ter
responsabilidades na atividade auditada;
O auditor deve ser engenheiro civil com formação em
curso de auditor líder na norma NBR 16001:2004, com
40 horas de duração e ter conhecimento das atividades
auditadas. Convém que o auditor atue na área de
responsabilidade social empresarial e que já tenha
participado de auditorias como auditor assistente;
É conveniente que, no planejamento da auditoria, seja
considerado as etapas de execução da obra com
atividades importantes para o SGRS, inclusive as
atividades com histórico de ocorrências de nãoconformidades;
Os resultados das auditorias anteriores também devem
ser considerados no planejamento das auditorias;

Análise crítica pela
administração (3.6.6): A
alta direção da empresa
deve analisar criticamente,
em intervalos planejados, o
desempenho do SGRS da
empresa, por meio da
análise dos indicadores de
desempenho, dos objetivos,
metas e política; dos
resultados das auditorias
internas, das avaliações de
conformidade legal, das
comunicações pertinentes
provenientes das partes
interessadas externas
(inclusive reclamações), da
situação das nãoconformidades, ações
corretivas e preventivas, e
das possíveis mudanças no
sistema.

As reuniões de análise crítica do sistema, pela alta
direção, são fundamentais para verificar a eficácia das
estratégias adotadas na implantação do SGRS e o
desempenho do sistema no atendimento aos objetivos
estabelecidos e à política da empresa;
Nestas reuniões, são feitos os ajustes necessários nas
metas da empresa. São tomadas decisões sobre a
necessidade de recursos para correção de controles
ineficientes que atuam em problemas críticos, para
investimento em novas tecnologias para eliminação de
impactos da RS significativos e para tomada de ações
necessárias frente a desvios identificados no sistema,
principalmente ocorrências de não-conformidades e
reclamações de partes interessadas;

Quadro 17 – Análise dos requisitos da NBR 16001:2004 e exemplos de aplicação na construção civil
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2.6.2 INICIATIVAS DA SOCIEDADE: INSTITUTO ETHOS
“O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (RS) é uma
organização não-governamental criada com a missão de mobilizar, sensibilizar e
ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável,
tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa”.
(ETHOS, 2007)
Atualmente, são 1.289 empresas associadas, de diferentes setores e portes,
com faturamento anual correspondente a aproximadamente 35% do PIB brasileiro e
empregam cerca de 2 milhões de pessoas, tendo como característica principal o
interesse em estabelecer padrões éticos de relacionamento com funcionários,
clientes, fornecedores, comunidade, acionistas, poder público e com o meio
ambiente. (ETHOS, 2007)
Foi idealizado por empresários e executivos do setor privado com objetivo de
promover a difusão e troca de conhecimentos e experiências, o desenvolvimento de
ferramentas que auxiliem as empresas a analisar suas práticas de gestão e o
aprofundamento de seus compromissos com a responsabilidade corporativa.
(ETHOS, 2007)
O Instituto Ethos trabalha em cinco linhas de atuação:
• ampliação do movimento de responsabilidade social empresarial, através da
sensibilização para o tema e engajamento de empresas em todo o Brasil;
• aprofundamento de práticas em RS, através do desenvolvimento e aplicação
dos indicadores Ethos de RS, Conferência Internacional anual, constituição
de redes de interesse, promoção da publicação de balanços sociais e de
relatórios de sustentabilidade e produção de publicações e manuais práticos;
• influência sobre mercados e seus atores mais importantes, no sentido de
criar um ambiente favorável à prática da RS;
• articulação do movimento de RS com políticas públicas;
• produção de informação e divulgação através de site e outras mídias.
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2.7 GESTÃO DA INOVAÇÃO
A Gestão da Inovação, no contexto do SGI, permeia os diversos sistemas e
envolve questões relacionadas desde a gestão do conhecimento dos colaboradores
até a inovação tecnológica17, com a “introdução de produtos e processos
tecnologicamente novos ou com a melhoria substancial de produtos e processos já
existentes” (Oggi, 2006), com foco no aumento da qualidade, no aumento da
produtividade e na mitigação dos impactos ambientais e dos perigos e riscos a
saúde e segurança no trabalho, possibilitando, assim, a melhoria contínua do SGI.
Schumpeter (1982, apud FREITAS; CAMPOS; CAMPOS, 2006) relaciona o
conceito de inovação com a descoberta de novas matérias primas, com a inovação
de mecanismos de tratamento e transporte de mercadorias, com as inovações
organizacionais nas empresas ou no comércio e com a criação de qualquer produto,
serviço ou processo (pois embora esteja geralmente associada a importantes
avanços em produtos ou processos, a maior parte das inovações de sucesso é
baseada no efeito cumulativo de mudanças incrementais ou na combinação criativa
de técnicas, idéias ou métodos existentes).
Segundo Terra (2000, apud YAMAUCHI, 2003), a gestão do conhecimento
implica na “adoção de práticas gerenciais compatíveis com os processos de criação
e aprendizado individual e, também, na coordenação sistêmica de esforços em
vários planos: organizacional e individual; estratégico e operacional; normas formais
e informais”.
A gestão do conhecimento dos colaboradores possibilita a criação de
vantagens competitivas, por meio da identificação das diferenças entre as
competências destes em relação às necessárias para o exercício de suas funções e
da implantação de um programa de desenvolvimento e capacitação dos mesmos
visando suprir tais necessidades, além do desenvolvimento das suas capacidades
em resolver problemas, principalmente na identificação de suas causas e na
promoção de ações corretivas (YAMAUCHI, 2003).

17

“Aperfeiçoamento tecnológico, resultado de atividades de pesquisa, aplicado ao processo
de produção do edifício, objetivando a melhoria de desempenho, qualidade e custo do
edifício ou de um sistema” (NBR 15575-1, 2008).
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Davenport e Prusak (1998, apud YAMAUCHI, 2003) identificam nove fatores
comuns em empresas bem sucedidas na gestão de conhecimento. São eles:
• uma cultura orientada para o conhecimento;
• infra-estrutura técnica e organizacional;
• apoio da alta gerência;
• vinculação ao valor econômico ou setorial;
• alguma orientação para processos;
• clareza de visão e linguagem;
• elementos motivadores não triviais;
• algum nível da estrutura do conhecimento;
• múltiplos canais para a transferência do conhecimento.
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3.

PESQUISA SOBRE PRÁTICAS ADOTADAS PELO MERCADO NA
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
Neste capítulo, é apresentada a estruturação do questionário de pesquisa e a

análise dos resultados obtidos nas entrevistas realizadas com os membros de
empresas construtoras de edificações que possuem um Sistema de Gestão
Integrada (SGI) implantado, com professores que atuam na área e com os auditores
e consultores em gestão da qualidade, meio ambiente, responsabilidade social,
saúde e segurança no trabalho.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA
Para a participação na pesquisa, as empresas devem atender a, pelo menos,
um dos seguintes critérios:
• empresa construtora de edificações certificada em pelo menos duas normas
(NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001 e/ou BSI OHSAS 18001) que desenvolve
programas ou práticas nas áreas de produtividade e de responsabilidade
social;
• empresa de consultoria em SGI para construtoras, certificada nas três
normas (NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e BSI OHSAS 18001) que
desenvolve programa ou práticas na área de responsabilidade social;
• organismo certificador credenciado (OCC) de sistemas de gestão, referente
às quatro normas (NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, BSI OHSAS 18001 e
NBR 16001);
• instituto de pesquisas ou Instituição de ensino superior da área.
Os critérios adotados para escolha dos profissionais alvos da pesquisa são:
• diretores;
• representantes da direção do SGI;
• membro de comitê que participou da implantação do SGI;
• consultores em SGI;
• auditores líderes em SGI (qualidade, saúde e segurança, e meio ambiente);
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• professores e pesquisadores da área.
Desta forma, com base nesses critérios, foram selecionadas as seguintes
empresas:
• Empresa A: construtora de edificações residenciais, certificada nas normas
ABNT NBR ISO 9001:2000, ABNT NBR ISO 14001:2004 e BSI OHSAS
18001:2007, com atuação na Grande São Paulo;
o Entrevistado A: engenheiro civil com especialização em administração
de empresas, representante da alta direção (RAD), participou da
implantação do SGI na empresa;
• Empresa B: construtora de edificações residenciais, comerciais e do ramo
hoteleiro, certificada nas normas ABNT NBR ISO 9001:2000 e ABNT NBR
ISO 14001:2004;
o Entrevistada B: arquiteta do departamento de qualidade e meio
ambiente, membro do comitê, participou da implantação do SGI na
empresa;
• Empresa C: empresa de consultoria que atua na construção civil, certificada
nas normas ABNT NBR ISO 9001:2000, ABNT NBR ISO 14001:2004 e BSI
OHSAS 18001:2007;
o Entrevistado C: Mestre, engenheiro civil, diretor da unidade de negócio
de Consultoria, auditor líder em SGI;
o Entrevistado D: Mestre, engenheiro civil, diretor da unidade de negócio
de Sustentabilidade, consultor e auditor líder em SGI;
o Entrevistado E: Mestrando, engenheiro civil, consultor e auditor líder
em SGI, especialista em edifícios sustentáveis - Green Building;
o Entrevistado F: Mestre, engenheiro civil, consultor e auditor líder em
SGI, especialista em Responsabilidade Social;
• Instituto de pesquisas tecnológicas
o Entrevistado G: Doutor, engenheiro civil, professor do curso de
Mestrado Profissional e pesquisador;
• Organismo Certificador Credenciado (OCC)

104
o Entrevistado H: Doutor, engenheiro civil, auditor líder em SGI e
professor;

3.2 QUESTIONÁRIO
O questionário apresentado no Apêndice C, deste trabalho, foi estruturado em
duas partes:
• parte A: identificação e caracterização da empresa e do entrevistado, com o
objetivo de verificar se os mesmos atendem aos critérios estabelecidos acima.
• parte B: tem o objetivo de verificar se as situações vivenciadas nas
organizações estão coerentes com as práticas propostas neste trabalho para
implantação do SGI, possibilitando a análise crítica e considerações sobre o
assunto, tendo os seguintes objetivos específicos:
o questão n° 1: proposta de discussão do fluxograma de atividades
envolvidas na implantação do SGI, com base no modelo apresentado
pelo autor nas figuras 6 e 7, a seguir, visando identificar a forma mais
harmoniosa e eficaz de implantar o SGI e avaliar seu potencial de
aplicação;
o questão n° 2: análise de estratégia de implantação do SGI, com a
formação de um comitê multidisciplinar;
o questão n° 3: análise das competências necessárias para a função de
representante da direção (RD), responsável pela coordenação do SGI;
o questão n° 4: identificação dos pontos críticos e dificuldades na
implementação do SGI;
o questão n° 5: resultados obtidos com a implantação do SGI.
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Figura 6 – Fluxograma preliminar das atividades de concepção e implantação do SGI
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Figura 7 – Fluxograma preliminar de concepção e implantação do SGI (continuaçã
(continuação)

107
O questionário elaborado, inicialmente, foi aplicado de forma experimental em
três entrevistas com consultores em SGI, o que possibilitou a discussão do tema e a
revisão do mesmo, principalmente na primeira questão da parte B, nas atividades
envolvidas no planejamento e diagnóstico do SGI.
Em seguida, o questionário revisado foi utilizado como roteiro nas entrevistas
realizadas.

3.3 RESULTADOS
São apresentadas, a seguir, as análises dos resultados das entrevistas.
Parte A:
Esta primeira parte do questionário possibilitou a verificação do atendimento
aos critérios de seleção dos entrevistados, estabelecidos no capítulo anterior. Todos
os entrevistados se enquadraram nessas condições.
É importante destacar a iniciativa em responsabilidade social da empresa B,
com a implantação de programas de alfabetização dos funcionários e de oficinas de
arte com sucatas.

Parte B
Questão 1: Qual a sua opinião sobre o procedimento apresentado para
concepção e implantação de um Sistema Gestão Integrado (SGI) representado
pelos Fluxogramas? Eles são aplicáveis em empresas construtoras de edificações?
Qual foi a estratégia adotada por sua empresa?
Para os consultores, professores e auditores entrevistados, o fluxograma
apresentado é viável, desde que a alta direção tenha um forte comprometimento,
destine os recursos necessários e tenha convicção dos valores do SGI
(compromisso e consciência em relação aos aspectos ambientais, responsabilidade
social e de saúde e segurança ocupacional). Foram sugeridas pequenas alterações
na ordem das atividades, as quais foram consideradas na revisão final deste
fluxograma, apresentado nas figuras 8 e 9.
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Um fator decisivo para a eficácia da implantação do SGI, destacado pelo
Entrevistado C, é de que a decisão de implantar um SGI não se baseie somente nos
aspectos comerciais (exigências do cliente final).
Foi levantado pelo Entrevistado D a necessidade de realização de orçamento
dos principais custos de implantação dos controles operacionais do SGI, antes da
definição da estratégia da empresa, para que a alta direção tenha conhecimento
prévio de todos os custos envolvidos na implantação do SGI, evitando, assim,
interrupções no projeto devido à falta de liberação de recursos.
Para

as

construtoras,

foi

consenso

que

a

implantação

do

SGI,

conforme fluxograma proposto (integrando ou alternando a aplicação dos requisitos
das quatro normas de referência), é muito difícil, pois provoca um grande impacto
cultural e de gestão na empresa. A sugestão feita pelo Entrevistado A como forma
mais eficaz de implantar o SGI, á baseada na estratégia adotada por sua empresa,
ou seja, iniciar o projeto com a implantação do SGQ e, após a sua
consolidação, dentro do processo de melhoria contínua do sistema, incorporar, de
forma evolutiva, os requisitos de produtividade, meio ambiente, saúde e segurança
ocupacional.
Essa estratégia também foi utilizada pela outra construtora, que incorporou em
seu sistema de gestão da qualidade os requisitos do SGI. A partir dessas premissas,
foi desenvolvido um segundo fluxograma para empresas com SGQ certificados,
apresentado nas figuras 10 e 11.
Um ponto de consenso entre todos os entrevistados é que a implantação do
SGI em empresas certificadas em SGQ provoca um menor impacto nas empresas
em função das mesmas já possuírem cultura de organização e de seus
colaboradores já terem familiaridade com os conceitos do SGQ, presentes de forma
similar no SGI, tais como: política, objetivos, metas, indicadores, planejamento,
documentos, registros, treinamento, competências, procedimento, inspeção e
monitoramento, auditoria interna e análise crítica da direção.
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Figura 8 – Fluxograma
ama das atividades de concepção e implantação do SGI
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Figura 9 – Fluxograma das atividades de concepção e implantação do SGI (continuação)
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Figura 10 – Fluxograma
ama das atividades de implantação do SGI em empresas com SGQ
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Figura 11 – Fluxograma das atividades de implantação do SGI em empresas com SGQ (cont)
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Questão 2: Qual a sua opinião sobre a formação de um Comitê do SGI
multidisciplinar, envolvendo pessoas das áreas de projeto, planejamento, produção,
SEMST (engenheiro ou técnico de segurança) e Meio Ambiente (técnico ou
tecnólogo ambiental) como estratégia de concepção dos procedimentos, inclusive
levantamento de aspectos e impactos ambientais e de responsabilidade social, os
perigos e riscos à saúde e segurança no trabalho, definição dos controles e
realização de treinamentos, para implantação do SGI em todas as áreas da
empresa. Esse Comitê é viável na construção civil? Qual foi a estratégia adotada por
sua empresa?
Foi obtido o consenso, entre os entrevistados, quanto às respostas da Questão
2, com a aprovação da estratégia de implantação do SGI através da criação de um
Comitê multidisciplinar envolvendo pessoas das áreas de projeto, planejamento,
produção, SEMST (engenheiro ou técnico de segurança) e Meio Ambiente (técnico
ou tecnólogo ambiental).
Para os consultores e construtores, a presença de um especialista em meio
ambiente, em saúde e segurança no trabalho, no comitê do SGI, é fundamental e
imprescindível, pois todos os controles operacionais serão desenvolvidos baseados
no levantamento de aspectos e impactos ambientais, de perigos e riscos em saúde e
segurança no trabalho, e em seus respectivos requisitos legais aplicáveis. É
importante, para a eficácia da implantação do SGI, que a alta direção promova
programas de capacitação dos colaboradores com foco na aquisição de tais
conhecimentos. Na ausência de profissionais com esse conhecimento, no corpo
técnico da empresa, tal função pode ser suprida por um especialista externo;
Uma ressalva importante do Entrevistado H é que os líderes dos processos
devem ser convocados para o comitê do SGI, com a função de dar apoio técnico e
teórico na capacitação dos colaboradores, porém sem tirar a responsabilidade dos
indivíduos.
Entre todos os entrevistados foi consenso de que os representantes das áreas
que forem indicados para o comitê do SGI tenham poder de decisão, ou seja,
exerçam funções como gestores de processos, ou como gerentes ou coordenadores
de áreas. Destaque-se, também, a necessidade de apoio de assessoria jurídica ao
comitê, para a realização do levantamento e análise da legislação aplicável à
empresa.
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Segundo o Entrevistado A, é importante a participação de um especialista em
SGI externo nas reuniões do comitê, principalmente na concepção do sistema, pois
este possui um conhecimento avançado no assunto e uma visão externa à
organização, contribuindo assim, para a eficácia do sistema.
O Entrevistado E, destacou a importância de considerar, nos critérios para a
formação do comitê, o tempo de empresa, com preferência para os colaboradores
mais antigos da mesma; e, também, convidar o mestre de obra mais antigo da
empresa para o comitê. Indicou, também, a diferença entre as funções de gestor de
Recursos Humanos (RH) e de encarregado de Departamento Pessoal (DP),
ressaltando a restrição e impedimento da participação do encarregado de DP, sem
conhecimento prévio na área de RH, no comitê.

Questão 3: Sobre as competências necessárias para a função de
Representante da Direção é necessário que este tenha conhecimento prévio ou
especialização, na área de gestão ambiental e gestão da Saúde e Segurança no
Trabalho, bem como ter conhecimento técnico da produção, facilidade de
comunicação, ser organizado, ter habilidades na gestão de pessoas, no atendimento
ao cliente, na administração de conflitos e possuir liderança para cobrar resultados.
Qual a sua opinião sobre este perfil? Todas as características citadas são
necessárias e suficientes?
O perfil para a função de RD, apresentado nesta questão, foi aprovado por
todos os entrevistados. É consenso, também, entre eles, que para o RD liderar o
processo e coordenar a implantação do SGI de forma eficaz, é fundamental que ele
represente “realmente” a direção, que tenha acesso direto a ela e autoridade para
cobrar os resultados e o comprometimento de todos os colaboradores. Para isso, é
fundamental que a alta direção sinalize de forma clara e transparente o seu
compromisso com o SGI.
Para os construtores e consultores, é recomendado que o RD tenha
especialização em saúde, segurança no trabalho e meio ambiente, porém, a
ausência deste conhecimento pelo candidato não o impede de exercer a função,
desde que o RD seja assessorado por consultoria especializada.
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Foi destacada, por todos os entrevistados, a necessidade de treinamento em
cursos de formação de auditores nas normas de referência do SGI, para o
desempenho da função de RD.
O Entrevistado A, destacou que o RD deve ter habilidade e conhecimento para
compreender as necessidades da empresa, propor as mudanças necessárias e ser
o principal multiplicador e facilitador da implantação do SGI.
O Entrevistado G destacou a necessidade das empresas desenvolverem
programas de capacitação para os colaboradores, em cursos externos à empresa,
de forma que eles adquiram conhecimento sobre o tema.

Questão 4: Quais são os pontos críticos e dificuldades na implantação do SGI
(segundo a experiência do entrevistado no assunto)?
Esta questão possibilitou o levantamento dos pontos críticos para a
implantação do SGI, sob várias óticas (da construtora, do auditor, do meio
acadêmico e do consultor).
A falta de comprometimento da alta direção e dos líderes dos processos e a
falta de destinação de recursos pela alta direção, são pontos críticos na implantação
do SGI comentados por todos os entrevistados. No quadro 18, são apresentados os
principais comentários das entrevistas.
Entrevistado

A

Comentário sobre os pontos críticos e dificuldades na implantação do SGI

Conscientização e capacitação de novos colaboradores, principalmente dos
engenheiros.
Busca do comprometimento dos colaboradores pela conscientização.
Recomenda a descentralização de responsabilidades, com a criação de
grupos de trabalho por macro-processos, para o desenvolvimento dos
procedimentos, submetê-los a consulta dos colaboradores envolvidos, e,
assim, garantir o comprometimento de todos.

B

Falta de tempo e de prioridade dos gestores na implantação do SGI.
Adequação das rotinas aos novos procedimentos.
Levantamento e análise do atendimento de toda legislação aplicável à
empresa.
Atendimento à legislação, principalmente quando envolve impactos nas
partes interessadas (ruído, emissão de particulado e limpeza).
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Entrevistado

Comentário sobre os pontos críticos e dificuldades na implantação do SGI

C

Quando à decisão de implantar o SGI, é somente comercial e não
estratégica, além da falta de convicção e de entendimento do tema pelos
diretores.

D

Falta de comprometimento dos líderes dos processos, pois em suas
percepções, o resultado do SGI (saúde, segurança e meio ambiente) não
está vinculado com seu desempenho e reconhecimento profissional.

E

A alta direção deve ponderar os objetivos do SGI de forma a minimizar os
conflitos de interesses entre os objetivos do negócio e dos investidores (por
exemplo: o aumento do investimento em prevenção a acidentes impacta na
diminuição do lucro. Porém, o baixo investimento em prevenção de
acidentes implica no aumento da probabilidade de ocorrência desses
eventos que, por conseqüência, aumenta o risco do negócio);
Falta de investimento e destinação de recursos pela alta direção, por falta
de entendimento e conhecimento sobre os benefícios do SGI,
principalmente na agregação de valores e desempenho dos processos,
fundamentais para a sustentabilidade do negócio ao longo prazo.

F

Consulta às partes interessadas, inclusive comunidade e sindicados, para
realização do levantamento dos aspectos e impactos ambientais e sociais,
dos perigos e riscos à saúde e segurança no trabalho.

G

Normalmente, os diretores de empresa querem implantar o SGI em curto
prazo de tempo, porém é necessário um tempo maior para que os
conceitos envolvidos no SGI penetrem na organização, em todos os níveis
hierárquicos, e para a adaptação dos colaboradores às novas rotinas de
trabalho.
A atuação da área de RH é fundamental na gestão de mudanças,
promovendo a conscientização entre os colaboradores sobre a nova
mentalidade da empresa e no auxílio, para que elas se adaptem às novas
rotinas de trabalho. Muitas pessoas não conseguem se adaptar ao SGI,
provocando, assim, uma grande rotatividade. Desta forma, é necessário um
departamento eficiente para rápida recolocação.
Dificuldade no atendimento a leis que dependem de prefeituras e de outros
órgãos competentes em oferecerem infra-estruturas necessárias, tais como
disponibilizar locais legalizados para receber resíduos e desenvolver
reciclagem.

H

Visão, comunicação e visibilidade dos processos e controles.

Quadro 18 – Pontos críticos e dificuldades na implantação do SGI, sob a ótica dos
entrevistados
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Questão 5: Quais os benefícios obtidos com a implantação do SGI em sua
empresa?
Os benefícios apontados, com a implantação do SGI, segundo as respostas
das entrevistas realizadas, estão coerentes com as informações levantadas na
revisão bibliográfica deste trabalho e são apresentados a seguir:
• racionalização dos recursos;
• melhor controle dos processos;
• capacitação mais rápida;
• definição clara de escopo e de responsabilidades;
• facilidade na multiplicação de informação;
• redução de incidentes (acidentes e quase-acidentes);
• redução de prazo, para atendimento e mitigação de acidentes ambientais;
• redução de retrabalho;
• geração de receita, oriunda da venda de resíduos possibilitada pela coleta
seletiva;
• aumento da satisfação dos clientes e colaboradores;
• melhora no ambiente de trabalho;
• padronização e controle de processos;
• obras com identidade da empresa;
• redução de perdas e desperdícios;
• o SGI associa fatores positivos à imagem da empresa;
• melhora a interação entre os colaboradores;
• racionalização de processos;
• facilita o entendimento da necessidade do cliente;
• o SGI canaliza a melhoria contínua, criatividade, inovação e talento;
• as oportunidades de melhoria são registradas;
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• melhora difusão do conhecimento;
• redução do consumo de recursos naturais, principalmente água e energia;
• mudança de cultura, com aumento da conscientização ambiental;
• melhora no atendimento ao cliente;
• melhora as condições de segurança do trabalhador;
• redução de reclamações de partes interessadas;
• redução na geração de resíduos;
• redução nos passivos ambientais e de segurança;
• agrega diferencial à marca institucional da empresa;
• maior entendimento dos impactos provocados pelas atividades da empresa;
• maior conhecimento da legislação aplicável ao negócio da empresa.
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4.

RECOMENDAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SGI
Fundamentado em revisão bibliográfica, nos comentários e observações feitas

pelos entrevistados e nas atividades profissionais desenvolvidas como consultor em
empresa especializada do ramo da construção civil, são apresentadas neste capítulo
as principais atividades desenvolvidas e recomendações para a implantação do SGI
em uma empresa construtora de edificações.
A seqüência de atividades de implantação do SGI, adotada, é baseada nos
fluxogramas estabelecidos e resultantes das entrevistas, representados nas figuras
8 e 9 do capítulo 3. Os macro-processos abordados neste capítulo foram
identificados no modelo estrutural do SGI (figura 1) no capítulo 2 deste trabalho.

4.1 RECOMENDAÇÕES PARA CONCEPÇÃO DO SGI
Para início do projeto de implantação de SGI, em uma empresa construtora, é
importante que a alta direção e os gestores de processos e do SESMT tenham
conhecimento sobre o tema, através de cursos especializados nas normas de
referência ou pela participação em palestras, ministradas por um especialista em
SGI em construtoras, visando à apresentação dos conceitos básicos, dos requisitos
do sistema e das principais atividades que serão desenvolvidos na implantação do
SGI.
A palestra inicial é uma boa oportunidade para a alta direção da empresa
avaliar a percepção do tema pelos colaboradores presentes e formar o comitê do
SGI, indicando os membros. A fim de garantir uma formação adequada deste
comitê, é importante a participação dos gestores de cada área e do SESMT. Na
ausência de colaborador na empresa, com conhecimento em gestão de qualidade,
produtividade, saúde e segurança no trabalho, meio ambiente e responsabilidade
social, a empresa deverá ser assessorada por um consultor especializado nesses
temas aplicados na construção civil, visando fornecer o conhecimento necessário
para que os colaboradores da empresa desenvolvam suas atividades dentro do
sistema.
O comitê do SGI tem a atribuição de formar grupos de trabalho (para
elaboração dos procedimentos), de promover a discussão e análise crítica dos
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processos com as equipes operacionais e, junto com o RD, assegurar o
desenvolvimento e a implementação do sistema em toda a empresa.
Em seguida, a alta direção deve nomear um membro da organização para a
função de representante da direção (RD), com atribuições de assegurar que todos
os processos sejam estabelecidos, implementados e mantidos, de liderar o comitê,
de relatar o desempenho do sistema à alta direção, de promover a conscientização
dos colaboradores sobre os requisitos do sistema e de ser um facilitador no
processo de implantação do SGI.
É importante que o representante da direção tenha conhecimento prévio, ou
especialização na área de gestão ambiental e gestão da Saúde e Segurança no
Trabalho, bem como ter conhecimento técnico da produção, facilidade de
comunicação, ser organizado, ter habilidades na gestão de pessoas, no atendimento
ao cliente, na administração de conflitos e possua liderança e autoridade para cobrar
resultados.
Todas as atividades que serão desenvolvidas na concepção e implantação do
SGI, compreendendo reuniões, entrevistas, treinamentos, dinâmicas, palestras,
pesquisas, visitas em obras de outras empresas, etc., devem ser planejadas. O
planejamento deste projeto pode ser representado por um cronograma, devendo ser
respeitada a ordem de atividades apresentadas no fluxograma do capítulo 3, e
indicar data do evento, assunto, objetivo, pessoas envolvidas, prazo limite da
atividade e os requisitos das normas de referência aplicáveis. É importante destacar
que as possíveis mudanças que possam ocorrer na empresa, também devem ser
planejadas, visando à manutenção e integridade do sistema.
Em seguida, realizam-se palestras por especialista em SGI, na sede da
empresa e em todas as obras, para apresentação dos conceitos e terminologias
básicas envolvidos no sistema. Nesta oportunidade, o RD e o comitê do SGI são
apresentados

aos

colaboradores,

explicando

suas

funções,

atribuições

e

responsabilidades e, principalmente, como serão desenvolvidas as atividades,
demonstrando o planejamento inicial de concepção e implantação do SGI. É
fundamental a presença e participação da alta direção neste evento, principalmente
para demonstrar seu comprometimento com o sistema.
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Para início da concepção da documentação do SGI, a empresa deve criar
procedimento documentado onde descreva a sistemática para aprovação, análise
crítica de documentos, controle de revisões, controle de distribuição, de forma que
estejam disponíveis nos locais de uso evitando, ainda, o uso acidental de
procedimentos e formulários obsoletos. Convém que todos os documentos
requeridos pelo sistema de gestão integrada sejam controlados.
Esta documentação inclui informações de propriedade do cliente, tais como
dados pessoais sigilosos, e outros, devendo identificar, proteger, controlar e
comunicar a ele sobre eventuais perdas e danos.
Deve ser elaborado, também, um procedimento documentado orientando a
forma de controle, identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de
retenção e descarte dos registros. Todos os registros devem ser controlados e
mantidos legíveis, identificados e com fácil recuperação para evidenciar a
conformidade do processo com os requisitos do SGI.
Após essas etapas, é necessária a realização do diagnóstico e planejamento
do SGI da empresa, fundamental para o levantamento de todos os requisitos
necessários para o estabelecimento da estratégia de implantação, do escopo do
sistema, da política da empresa e dos procedimentos e controles operacionais.
Esta

fase

compreende

as

atividades

de

mapeamento

da

estrutura

organizacional e dos processos da empresa, diagnóstico sobre práticas existentes
relacionadas aos requisitos do SGI, identificação dos serviços e materiais críticos
para a qualidade e para a produtividade, identificação das partes interessadas,
levantamento e análise de aspectos e impactos ambientais e sociais, perigos e
riscos resultantes das atividades da empresa e análise de atendimento da legislação
e requisitos legais aplicáveis.
As atividades de mapeamento, de diagnóstico da empresa e de identificação
dos materiais, serviços e partes interessadas são realizadas por meio de reuniões
do comitê do SGI, com o RD e com a alta direção, assessorados por um especialista
em SGI que atue na construção civil.
A estrutura organizacional da empresa pode ser representada por um
organograma de cargos e função, conforme modelo apresentado nas Figuras 12.
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Diretoria

RD

Comitê do SGI

Gerência
Comercial

Gerência
de Obras

Gerência
Adm./Financeira

Orçamentos e Propostas

Planejamento de
Obras

Administrativo

Atendimento ao Cliente

Coordenação de
Projetos

RH

Assistência técnica pósentrega

Obras

Financeiro

Suprimentos

Figura 12 – Modelo de organograma de empresa construtora de edificações

Os processos, bem como os respectivos fluxos e interações entre eles
eles, podem
ser representados por um fluxograma,
fluxograma, conforme modelo apresentado na Figura 13.
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Figura 13 – Modelo de
e macro-fluxograma
macro
de processos de uma construtora de edificações
Fonte: adaptado de modelo de SGQ do CTE (2008)
Legenda:

Processos principais
Processos de apoio

A realização do diagnóstico
iagnóstico tem o propósito de verificar a existência
ncia de práticas
na empresa relacionadas aos requisitos das
as normas de referência do SGI e de
promover a discussão dessas exigências pelos membros do comitê pos
possibilitando
seu entendimento para posterior
sterior aplicação na empresa.
Esta atividade é realizada com auxílio de um formulário, contendo a lista das
exigências de cada requisito por norma e o campo para
ra registro da análise
respectiva,, podendo ser adotado um critério básico de atendimento (sim ou não),
conforme modelos apresentados nos Quadros 19,
1 20, 21 e 22.
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Diagnóstico sobre práticas existentes na empresa, em relação aos requisitos do
Sistema de Gestão da Qualidade (NBR ISO 9001:2008)
Requisito

Exigência

Resultado

Requisitos gerais: A construtora determinou os processos
que necessitam ser gerenciados, inclusive a seqüência e
interação entre eles?

Sim

4.2.1

Requisitos de documentação: A documentação do
sistema de gestão da empresa inclui: manual, política e
objetivos da qualidade, procedimentos de trabalho e
registros?

Não

4.2.2...

Manual da qualidade: A empresa possui um Manual da
Qualidade, com a identificação dos tipos de obras e de
serviços que o sistema se aplica, com a descrição da
interação dos processos e com as referências aos
procedimentos documentados da empresa?

Não

4.1

Quadro 19 – Modelo parcial de diagnóstico do SGI, em relação aos requisitos da NBR ISO
9001:2008

Diagnóstico sobre práticas existentes na empresa, em relação aos requisitos do
Sistema de Gestão da Ambiental (NBR ISO 14001:2004)
Requisito

Exigência

Resultado

...4.3.1.a

Aspectos ambientais: Existe um procedimento na empresa
para identificar os aspectos ambientais de suas atividades,
produtos e serviços, dentro do escopo definido de seu
sistema da gestão ambiental?

Não

4.3.1.b

Os aspectos, que tenham ou possam ter impactos
significativos sobre o meio ambiente, são determinados?

Não

4.3.1...

Os aspectos e impactos ambientais identificados são
documentados e são mantidos atualizados?

Não

Quadro 20: Modelo parcial de diagnóstico do SGI, em relação aos requisitos da NBR ISO
14001:2004
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Diagnóstico sobre práticas existentes na empresa, em relação aos requisitos do
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho (BSI OHSAS 18001:2007)
Requisito

Exigência

Resultado

...4.3.1

Identificação de perigos, avaliação de riscos e
determinação de controles: existe um procedimento para
identificação contínua dos perigos, avaliação dos riscos e
determinação dos controles necessários?

Sim

4.3.1.a ao
4.3.1.j

Este levantamento considera todas as atividades
desenvolvidas na empresa, o comportamento de seus
funcionários, infra-estrutura existente nas obras e escritório,
operação e manutenção de equipamentos e obrigações
legais?

Não

4.3.1.a...

Na definição da metodologia, para identificação de perigos e
avaliação de riscos, foram considerados o escopo, a
natureza e a freqüência desse levantamento, necessários
para assegurar que ela seja proativa?

Não

Quadro 21: Modelo parcial de diagnóstico do SGI, em relação aos requisitos da BSI OHSAS
18001:2007

Diagnóstico sobre práticas existentes na empresa, em relação aos requisitos do
Sistema de Gestão da Responsabilidade Social (NBR 16001:2004)
Requisito

Exigência

Resultado

Aspectos da responsabilidade social: Existe um
procedimento na empresa para identificar as partes
interessadas e suas percepções em relação à empresa,
bem como os aspectos da responsabilidade social que
tenham influência e que possam ser controlados por ela?

Não

3.3.1

Este procedimento permite determinar os aspectos da
responsabilidade social que tenham impactos significativos,
positivos ou negativos?

Não

3.3.1...

Os aspectos com impactos significativos foram considerados
na concepção do sistema de gestão?

Não

...3.3.1

Quadro 22: Modelo parcial de diagnóstico do SGI, em relação aos requisitos da NBR
16001:2004
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Em seguida, baseado no quadro 3 do capítulo 2.2.2, listam-se os serviços
críticos para a qualidade, que terão procedimentos de execução, monitoramento e
inspeção, e os seus principais materiais relacionados, que terão critérios de
especificação para aquisição e de controle no seu recebimento na obra.
A partir desta relação, são identificados os serviços que possuem maior
importância e relevância no caminho crítico da obra, observado no cronograma
físico, tais como estrutura e alvenaria de vedação. Estas atividades deverão ter
controles específicos de produtividade.
Para a realização da identificação das partes interessadas e do levantamento
de aspectos e impactos ambientais e de responsabilidade social, e dos perigos e
riscos à saúde e segurança no trabalho, convém que sejam criados grupos de
trabalho em cada processo, sendo coordenados pelo comitê e orientados por um
especialista em SGI, devendo envolver o SESMT, o gestor do processo (gerente,
coordenador e engenheiro) e os líderes das frentes de trabalho (mestres e
encarregados).
As partes interessadas devem ser identificadas pelo comitê, visando à coleta
de informações relativas às suas percepções sobre as atividades da empresa, no
contexto da responsabilidade social. Essas informações podem ser obtidas, por
meio de entrevista, pesquisa de opinião e registros de reclamações e de elogios.
O levantamento e a análise dos perigos e dos aspectos ambientais e de
responsabilidade social podem ser feitos por processo ou por área, devendo
considerar todas as atividades desenvolvidas, tais como rotinas de produção, de
escritório e de campo, operação de equipamentos e máquinas, atividades de
manutenção de máquinas e equipamentos, manuseio e armazenamento de
materiais (descarregamentos, transporte e estocagem), atividades de limpeza,
atividades desenvolvidas no escritório e demais ambientes de trabalho e, inclusive,
entrada e permanência de visitantes na empresa (escritório e obras), reforma ou
ampliação das instalações, entre outras. Essas informações devem ser identificadas
em planilha específica conforme modelos apresentados nos Quadros 23, 24 e 25.
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
PROCESSO / ÁREA: PRODUÇÃO – OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL XYZ
ATIVIDADE,
PRODUTO ou
SERVIÇO

ASPECTO
AMBIENTAL

Consumo de água
durante a produção
de argamassa

Produção de
argamassa

Consumo de
energia elétrica
durante a produção
de argamassa
Descarte de
embalagens de
papel dos insumos
utilizados (cimento,
cal e argamassa
industrializada)

OBSERVAÇÕES e
COMENTÁRIOS
RELEVANTES

IMPACTO
AMBIENTAL

Contribuem para a redução da
disponibilidade de recursos
naturais

Os misturadores ficam
posicionados no pavimento de
trabalho, o que dificulta o controle
sobre o desperdício de água e
energia.

Contaminação do solo e
ocupação de aterro

A embalagem fica contaminada
com o material após o uso, o que
dificulta a posterior reciclagem,
sendo necessário processo de
lavagem e limpeza destas
embalagens para viabilizá-la.

Quadro 23: Modelo (parcial) de planilha de identificação e análise de aspectos e impactos
ambientais com exemplos de aplicação na construção civil

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DE ANÁLISE DE RISCOS À SSO
PROCESSO / ÁREA: PRODUÇÃO – OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL XYZ
ATIVIDADE,
PRODUTO ou
SERVIÇO

Produção de
argamassa

OBSERVAÇÕES e
COMENTÁRIOS
RELEVANTES

PERIGO

RISCO

Geração de ruído
durante o
funcionamento do
misturador

O funcionário pode adquirir
doenças relacionadas à perda
auditiva, a diminuição dos
sentidos (temporária ou
permanente) e surdez

Não há

Necessidade de
carregamento de
peso para a
introdução do
material no
misturador

O funcionário pode sofrer
lesões e adquirir doenças,
como: inflamação de
articulação, tendão ou
músculo, distensão, torção e
fadiga

A empresa já teve dois casos de
funcionários afastados por motivo
de doenças ocupacionais
relacionadas ao perigo identificado

Contato com
produto químico
durante o
funcionamento do
misturador

O funcionário pode adquirir
doenças de pele como
dermatite de contato

Não há

Quadro 24: Modelo (parcial) de planilha de identificação de perigos de análise de riscos à
segurança e saúde ocupacional (SSO), com exemplos de aplicação na construção civil
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS DA RS E ANÁLISE DE IMPACTOS
PROCESSO / ÁREA: PRODUÇÃO – OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL XYZ
ASPECTO DA RS

NATUREZA

Contratação de mão-deobra local

TIPO DE IMPACTO

O trabalhador não terá os
benefícios previstos pela CLT

NEGATIVO

Contraria a legislação e impacta na
redução de recolhimento de
impostos, e assim, na redução da
disponibilidade de recursos para
investimentos do governo

NEGATIVO

SOCIAL

Geração de empregos no local da
obra

POSITIVO

ECONÔMICA

Aumenta de receita das famílias
desses funcionários e aquecimento
do comércio local

POSITIVO

SOCIAL
Uso de mão-de-obra
informal pelos
empreiteiros

IMPACTO

ECONÔMICA

Quadro 25: Modelo (parcial) de planilha de identificação de aspectos da responsabilidade
social (RS) e análise de impactos, com exemplos de aplicação na construção civil

É fundamental a participação do responsável da área/processo no grupo de
trabalho e da consulta aos funcionários relacionados à atividade. Além destes,
também devem ser consultados outros colaboradores no processo, tais como
representantes

dos

clientes,

especialistas,

consultorias

e,

quando

houver

colaboradores terceirizados envolvidos na atividade ou na área, estes também
devem ser ouvidos.
Caso algum colaborador identifique uma nova situação de perigo ou um novo
aspecto ambiental ou social, como por exemplo, mudança de equipamento,
fechamento de novo contrato, mudança na rotina de trabalho, incidente e
reclamações de partes interessadas, esta deve ser comunicada ao RD, o qual deve
analisar e proceder à revisão e publicação de nova planilha. Convém que esses
levantamentos sejam reavaliados semestralmente.
As planilhas de identificação de perigos e riscos à SSO, e de aspectos e
impactos ambientais e sociais devem possuir colunas adjacentes destinadas à
avaliação dos respectivos riscos e impactos. Esta avaliação deve ser realizada pelos
mesmos colaboradores envolvidos no levantamento, com base nos critérios
apresentados no quadro 26, que consideram a probabilidade de ocorrência do
evento e a gravidade e relevância das conseqüências de seu risco à SSO e de seus
impactos no meio ambiente e nas partes interessadas.
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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS À SSO E DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE E DA RS
NÍVEIS RELEVÂNCIA / GRAVIDADE

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA /
FREQUÊNCIA / DURAÇÃO / VIABILIDADE

1

BAIXA
Lesões leves (no máximo atendimento ambulatorial);
Não existe a probabilidade de um funcionário ser
afetado ou sofrer uma lesão, no caso de ocorrência de
danos em seu equipamento ou em seu ambiente de
trabalho;
Dano imperceptível ao meio ambiente;
O impacto da RS positivo com pouco benefício a
partes interessadas;

BAIXA
O perigo/aspecto existe em poucas atividades
e com poucas pessoas envolvidas;
O perigo/aspecto existe por curto período de
tempo com baixa probabilidade de ocorrer;
A ampliação do impacto da RS positivo
depende de grande investimento de recursos
ou pode ter alto conflito com algum requisito
do sistema relacionado à qualidade ou a
produtividade;

2

MÉDIA
Lesões moderadas e incapacitantes temporariamente,
sem histórico de ocorrência na empresa;
Existe a probabilidade de um funcionário ser afetado
ou sofrer uma lesão leve, no caso de ocorrência de
danos em seu equipamento ou em seu ambiente de
trabalho;
Danos reversíveis ao meio ambiente, possíveis de
serem controlados através de pequenas ações
mitigadoras;
Impacto da RS positivo beneficia a duas dimensões da
sustentabilidade (econômico, social e/ou ambiental);

MÉDIA
O perigo/aspecto existe em algumas
atividades;
Existem algumas pessoas envolvidas com o
perigo/aspecto, sendo que mais da metade
dessas pessoas já trabalham na empresa há
mais de 1 ano;
O perigo/aspecto existe por curto período de
tempo com alta probabilidade de ocorrer;
O perigo/aspecto existe por períodos de
tempo médios com baixa probabilidade de
ocorrer;
A ampliação do impacto da RS positivo
depende de médio investimento de recursos
ou pode conflitar de forma mediana em algum
requisito do sistema relacionado à qualidade
ou a produtividade;

3

ALTA
Lesões moderadas e incapacitantes temporariamente,
com histórico de ocorrência na empresa;
Existe a probabilidade de um funcionário ser afetado
ou sofrer uma lesão moderada e incapacitante
temporariamente, no caso de ocorrência de danos em
seu equipamento ou em seu ambiente de trabalho;
Danos reversíveis ao meio ambiente, possíveis de
serem controlados através de ações mitigadoras mais
complexas;
Existe legislação aplicável ao perigo ou ao aspecto;
Impacto da RS positivo beneficia três dimensões da
sustentabilidade (econômico, social e ambiental);

ALTA
O perigo/aspecto existe em diversas
atividades;
Existem algumas pessoas envolvidas com o
perigo/aspecto, sendo que menos da metade
dessas pessoas já trabalham na empresa há
mais de 1 ano;

MUITO ALTA
Existe a probabilidade de um funcionário ser afetado
ou sofrer uma lesão grave, no caso de ocorrência de
danos em seu equipamento ou em seu ambiente de
trabalho;
Mortes ou lesões incapacitantes permanentes;
Danos irreversíveis ao meio ambiente;
Não atendimento a legislação pertinente;
Exigências e visão das partes interessadas
O aspecto da RS pode provocar um impacto negativo
(com exceção dos impactos ambientais e dos riscos à
SSO, tratados no SGI com os requisitos específicos).

MUITO ALTA
O perigo/aspecto existe em muitas atividades;
Existem muitas pessoas envolvidas com o
perigo;
O perigo/aspecto existe por longo período de
tempo e com alta probabilidade de ocorrer;
A ampliação do impacto da RS positivo não
depende de investimento de recursos
financeiros;

4

O perigo/aspecto existe por períodos de tempo
médios com alta probabilidade de ocorrer;

A ampliação do impacto da RS positivo
depende de baixo investimento de recursos
ou pode conflitar de forma insignificante com
algum requisito do sistema relacionado à
qualidade ou a produtividade;

Quadro 26: Exemplos de integração de critérios para avaliação de riscos e de impactos
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O resultado da análise do risco ou do impacto identificado é obtido através do
cruzamento das informações pela matriz de análise de significância (gravidade x
probabilidade de ocorrência) do quadro 27.

PROBABILIDADE

4
NÍVEIS DE SIGNIFICÂNCIA

3

BAIXO
MÉDIO

2

ALTO

1
1

2

3

4

RELEVÂNCIA
Quadro 27: Exemplo de matriz para determinação do nível de significância dos impactos

Os riscos à SSO e os impacto no meio ambiente e da responsabilidade social
classificados com nível de significância alto e médio são considerados significativos
para o SGI, e para esses, devem ser definidos ou referenciados na própria planilha,
na coluna adjacente, os controles operacionais necessários, visando à mitigação dos
perigos e dos aspectos ambientais e sociais negativos e ampliação dos impactos
sociais positivos.
No caso de nível de significância baixo, deve ser feita uma avaliação dos
fatores para determinação da necessidade de controle operacional.
Os perigos e aspectos podem ocorrer de acordo com as seguintes situações:
• normal: quando são característicos da própria atividade, por exemplo:
 serviço de pintura x contato com produto químico, limpeza de ferramentas
(pincéis, rolos e espátulas) e descarte das embalagens contaminadas de
material químico (tinta) e dos resíduos da limpeza das ferramentas;
 serviço de demolição x geração de poeira e de ruído e descarte de
resíduos;
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 negociação de compra de material x tentativa de oferta de propina pelo
fornecedor ao comprador em troca de vantagens e favorecimento em
concorrência;
• emergencial: são situações que necessitam de resposta imediata e são
originadas por acidentes, por situações eventuais e não planejadas e por
reclamações pertinentes de partes interessadas que foram afetadas pelo
evento, como por exemplo:
 incêndio na obra x evacuação do local coordena pelos brigadistas e
comunicação ao corpo de bombeiros para combater o incêndio;
 funcionário com corte na mão x prestação dos primeiros-socorros na obra
e encaminhá-lo ao pronto de socorro para atendimento médico;
 denúncia de fornecedor sobre cobrança de propina por funcionário da
empresa x afastamento do funcionário, investigação da denúncia,
demissão do funcionário, comunicação a parte interessada afetada sobre
das ações tomadas;
As situações em que ocorrem os perigos e aspectos devem ser registradas na
própria planilha, na coluna específica. Para as situações emergenciais, deve ser
indicado ao lado desta, o plano de atendimento à emergência necessário para
resposta e mitigação imediata do evento negativo.
Nos Quadros 28, 29 e 30, são apresentados modelos de planilhas com
exemplos de aplicação na construção civil dos critérios estabelecidos para análise
de significância de riscos e de impactos ambientais e sociais.
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
PROCESSO: PRODUÇÃO – OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL XYZ
ATIVIDADE,
PRODUTO
ou SERVIÇO

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

OBSERVAÇÕES
e
COMENTÁRIOS
RELEVANTES

1

Contribuem
para a redução
da
disponibilidade
de recursos
naturais

Consumo de
energia
elétrica
durante a
produção de
argamassa

Descarte de
embalagens
de papel dos
insumos
utilizados
(cimento, cal
e argamassa
industrializada)

R

P

S

CONTROLES
Sit.
OPERACIONAIS

Médio

Os
misturadores
ficam
posicionados
no pavimento
de trabalho, o
que dificulta o
controle sobre
o desperdício
de água e
energia.

1

Contaminação
do solo e
ocupação de
aterro

4

A embalagem
fica
contaminada
com o material
após o uso, o
que dificulta a
posterior
reciclagem,
sendo
necessário
processo de
lavagem e
limpeza destas
embalagens
para viabilizála.

3

4

4

Médio

Alto

Criação de
central de
produção de
argamassa no
térreo para limitar
o local de
produção e
facilitar o
controle;
Criação de item
de inspeção no
formulário de
controle de
produção de
argamassa
referente à
observação de
práticas de
desperdício
durante a
processo;
Utilizar somente
argamassa
industrializada
fornecida em silo.
Quando não for
viável, por
motivos técnicos,
deverá ser
viabilizada a
reciclagem das
embalagens.

N

-

N

-

N

-

Quadro 28: Modelo de planilha de identificação e análise de aspectos e impactos
ambientais, com exemplos de aplicação na construção civil
Legenda:

Ident.
do
PAE

Conscientização
dos funcionários
por meio de
campanha sobre
o uso racional de
recursos na obra;

Consumo de
água durante
a produção
de
argamassa

Produção
de
argamassa

AVALIAÇÃO

R: Relevância
P: Probabilidade
S: nível de Significância
Sit.: Situação em que ocorre o evento
N: Normal
E: Emergencial
Ident. do PAE: Identificação do Plano de Atendimento à Emergências
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DE ANÁLISE DE RISCOS À SSO
PROCESSO: PRODUÇÃO – OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL XYZ
ATIVIDADE,
PRODUTO
ou SERVIÇO

Central de
carpintaria

PERIGO

RISCO

OBSERVAÇÕES
e COMENTÁRIOS
RELEVANTES

AVALIAÇÃO
R

P

S

Geração de
ruído pela
serra circular,
durante a
operação de
corte de
madeira para
fabricação
painéis de
fôrmas para a
estrutura

O funcionário
pode adquirir
doenças
relacionadas à
perda auditiva,
Não há
a diminuição
dos sentidos
(temporária ou
permanente) e
surdez

4

3

Alto

Emissão de
particulado
pela serra
circular,
durante a
operação de
corte de
madeira para
fabricação
painéis de
fôrmas para a
estrutura

O funcionário
pode adquirir
doenças e
alergias
respiratórias e
lesões
oculares

Não há

2

3

Médio

Possibilidade
de corte e
perfuração
em
funcionário
durante a
operação da
serra circular

O funcionário
pode sofrer
lesões
hemorrágicas,
amputação de
membros

Não há

4

3

Alto

CONTROLES
OPERACIONAIS

A atividade de
fabricação de
forma deverá ser
eliminada por
meio da
aquisição de
forma-pronta.
Entretanto, no
caso de reformas
de painéis de
forma, será
permitido o uso
da bancada de
serra circular,
desde que o
operador receba
o treinamento
prévio específico
para a função
(Instrução de
Trabalho n°x) e
que as proteções
coletivas e
individuais para
utilização do
equipamento
estejam
disponíveis de
acordo com as
exigências do
PCMAT da obra;

Sit.

Ident.
do
PAE

N

-

N

-

E

PAE
n°y

Quadro 29: Modelo de planilha de identificação de perigos e de análise de riscos à
segurança e saúde ocupacional (SSO), com exemplos de aplicação na construção civil
Legenda:

R: Relevância
P: Probabilidade
S: nível de Significância
Sit.: Situação em que ocorre o evento
N: Normal
E: Emergencial
Ident. do PAE: Identificação do Plano de Atendimento à Emergências
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS DA RS E DE ANÁLISE DE IMPACTOS
PROCESSO: PRODUÇÃO – OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL XYZ
ASPECTO DA
RS

NATUREZA

SOCIAL

Utilização de
mão-de-obra
informal pelos
empreiteiros

O trabalhador
não terá os
benefícios
previstos pela
CLT

Contraria a
legislação e
impacta na
redução de
recolhimento de
impostos, e
ECONÔMICA
assim, na
redução da
disponibilidade
de recursos para
investimentos do
governo

SOCIAL
Contratação
de mão-deobra local

IMPACTO DA RS

Geração de
empregos no
local da obra

Aumenta de
receita das
famílias desses
ECONÔMICA
funcionários e
aquecimento do
comércio local

TIPO DE
IMPACTO

AVALIAÇÃO
R

P

S

NEGATIVO

4

2

Alto

NEGATIVO

4

2

Alto

CONTROLES
OPERACIONAIS

Implantar lista de
verificação de
exigências de
contrato
relacionadas à
documentação que
deve ser
apresentada pelo
empreiteiro,
inclusive os
comprovantes de
pagamento de
impostos, para que
ele inicie a
prestação de
serviço na obra e
para que seja
realizada as
medições de
serviços mensais,
possibilitando a
conferência da
documentação
pelo administrativo
da obra e a análise
posterior do
engenheiro da
obra para liberação
dos pagamentos;

Sit.

Ident.
do
PAE

N

-

N

-

N

-

POSITIVO

2
POSITIVO

2

Médio

Priorizar a
contratação de
mão-de-obra local
para a função de
ajudante geral;

Quadro 30: Modelo de planilha de identificação de aspectos da responsabilidade social (RS)
e de análise de impactos, com exemplos de aplicação na construção civil
Legenda:

R: Relevância
P: Probabilidade
S: nível de Significância
Sit.: Situação em que ocorre o evento
N: Normal
E: Emergencial
Ident. do PAE: Identificação do Plano de Atendimento à Emergências
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Para o levantamento e análise dos requisitos legais e normas técnicas
relacionadas às atividades da empresa, a edificação e aos perigos e aspectos
ambientais e da responsabilidade social, recomendam-se reuniões entre o comitê, o
RD e alta direção, assessorados por um especialista em SGI e por advogados
especializados em legislação na área ambiental e na área de saúde e segurança
ocupacional.
A legislação aplicável, bem como a fonte (endereço eletrônico) para consulta,
as evidências da análise e do atendimento e a definição de planos de ação
necessários para cumprimento das exigências legais devem ser registradas de
preferência em planilha específica conforme modelo (quadro 31). Estas informações
serão muito úteis para a definição dos controles operacionais e para o planejamento
de implantação do SGI.
PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS PERTINENTES
Requisito
legal

Tema

Assunto/
Obrigação

Segurança e
saúde
ocupacional

Estabelece diretrizes
de ordem
administrativa, de
planejamento e de
organização, que
objetivam a
implementação de
medidas de controle
e sistemas
preventivos de
segurança nos
processos, nas
condições e no meio
ambiente de trabalho
na Indústria da
Construção;

NR 18
(PCMAT)
MTE
(União)

(Redação
conforme
Portaria
SSST
4/1995)

Fonte

www.mte.gov.br

Origem

Análise

Evidências

Plano de
ação

Atende

O PCMAT da
obra XYZ atende
às exigências da
referida norma,
conforme checklist arquivado na
sala do SESMT
da empresa, e
está
implementado,
de acordo com o
relatório de
monitoramento
da obra feito pelo
eng° de
segurança.

Não há

Quadro 31 – Modelo de planilha de avaliação do atendimento a requisitos legais e outros pertinentes

É necessário também relacionar as normas técnicas, aplicáveis aos materiais e
serviços controlados, identificados na fase de diagnóstico de implantação do SGI. A
análise das normas técnicas possibilitará a identificação dos requisitos específicos
que deverão ser respeitados nas especificações de projeto, nas compras de
materiais, nas contratações dos serviços, na elaboração dos procedimentos de
execução e de controle dos serviços, e na concepção dos procedimentos de
recebimento, armazenamento, controle e ensaio dos materiais.
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Os controles operacionais são desenvolvidos pelo mesmo grupo de trabalho
que realizou o levantamento de aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos,
porém, é importante a participação do Diretor técnico, pois a viabilidade de alguns
controles operacionais depende de investimentos significativos, por exemplo, a
mudança de equipamentos e adaptações das instalações físicas. Neste caso, cabe
ao grupo de trabalho identificar todas as alternativas exeqüíveis, a fim de que a alta
direção tenha elementos para tomada de decisão.
Os controles operacionais devem ser estabelecidos e priorizados com base na
avaliação do nível de relevância dos riscos e dos impactos, e ser definidos como
programas, instruções de trabalho, código de conduta, ações específicas, diretrizes,
critérios

para

condição

de

início

dos

serviços

em

seus

procedimentos,

desenvolvimento de programas legais, tais como: PCMAT, PPRA e PCMSO. Nos
quadros 28, 29 e 30 apresentados é possível verificar alguns exemplos de controles
operacionais.
Para a determinação dos controles operacionais, deve ser obedecida à
seguinte ordem de importância:
• eliminação do perigo/aspecto: com a supressão de uma atividade que causa
um impacto significativo ou gera um risco relevante à SSO;
• substituição: visando reduzir a freqüência de exposição ao perigo e a
relevância do impacto;
• controles de engenharia: instalação de proteções coletivas ou barreiras;
• sinalização, alertas e/ou controles administrativos: sensibilização dos
colaboradores;
• equipamentos de proteção individual (EPI);
Convém que o representante da direção monitore, de maneira contínua, se os
controles operacionais estão sendo eficazes e, caso não estejam, deve providenciar
um novo controle.
Com base nas situações de emergências identificadas, conforme exemplos
apresentados nas planilhas de análise de riscos e impactos nos quadros 28, 29 e 30,
devem ser desenvolvidos os planos de atendimento às emergências, os quais
definem as responsabilidades, as ações, os recursos necessários para responder de
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imediato a essa contingência, com objetivo de mitigar as conseqüências do evento,
como por exemplo, o agravamento da lesão de um funcionário acidentado ou o
aumento da contaminação de uma área.
Esses planos devem considerar um cronograma para a realização de
treinamentos e de simulados, com o objetivo de manter os colaboradores treinados e
de promover os ajustes e melhorias nos planos de atendimento a emergências.
A fim de que a alta direção tenha todos os elementos necessários para
aprovação dos controles operacionais, para a definição da estratégia de implantação
e para o desenvolvimento do planejamento detalhado da implantação do SGI, é
fundamental o levantamento de todos os custos envolvidos na implantação desses
controles operacionais. Desta forma, possibilita a realização de um planejamento
financeiro de despesas que serve de premissa para a elaboração do planejamento
do projeto. Assim, diminui a probabilidade de interrupções no projeto, por falta de
destinação de recursos.
Feito o diagnóstico da empresa e de suas atividades, a alta direção deve
estabelecer a estratégia de sensibilização e implantação do SGI, com a definição do
escopo de atuação, identificando as normas de referências e a abrangência do
sistema de gestão, as justificativas para os requisitos excluídos do SGI, o prazo de
implantação deste, a ordem de implantação dos processos por prioridade,
freqüência de reuniões e treinamentos, entre outros.
O comprometimento da Alta Direção com a implantação do SGI deve ser
evidenciado, principalmente em relação à destinação de recursos para treinamentos,
pessoal, equipamentos, infra-estrutura, ambiente de trabalho, ensaios, contratações
de empresas especializadas (consultorias, certificadoras, etc), e outros necessários
que forem identificados.
A elaboração da Política de Gestão da empresa deve ser coerente com os
propósitos

da

organização

e

com

suas

atividades,

demonstrando

o

comprometimento com o atendimento aos requisitos e satisfação do cliente, com a
melhoria contínua e eficácia do sistema, com foco na preservação do meio
ambiente, na saúde e segurança do trabalhador, no cumprimento de legislação, na
mitigação de seus impactos no meio ambiente e nas partes interessadas, enfim deve
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atender aos requisitos das normas de referência do SGI, conforme exemplos
apresentados no quadro 32, a seguir.

Responsabilidade Social

Meio Ambiente

Saúde e Segurança no Trabalho

Qualidade

Requisitos para estabelecimento da
política, por sistema de gestão

Exemplo de política

Deve ser apropriada ao propósito da
organização, incluir
comprometimento com o
atendimento aos requisitos e com a
melhoria contínua da eficácia do
SGQ; e proveja uma estrutura para
estabelecimento e análise crítica dos
objetivos da qualidade (NBR ISO
9001:2008);

“A WTORRE Engenharia, empresa que atua no setor
de construções industriais, edifícios de escritório e
serviços, centros de distribuição e centros comerciais,
declara que suas atividades são desenvolvidas de
modo a assegurar a qualidade, a preservação do meio
ambiente e a proteção de todos os seus colaboradores
e da comunidade, atuando com as seguintes
diretrizes:

Deve ser apropriada à natureza e
escala dos riscos de saúde e
segurança ocupacional (SSO) da
organização; incluir o compromisso
de atendimento à legislação
aplicável, com a prevenção de
lesões e doenças aos trabalhadores
e com a melhoria contínua da gestão
da SSO; e proporcionar uma
estrutura para estabelecimento de
objetivos (BSI OHSAS 18001:2007);

Satisfação do cliente
Desenvolver empreendimentos com altíssima
qualidade, atendendo as expectativas dos clientes
e criando relacionamentos duradouros.
Inovação nos produtos, processos e gestão
Buscar resultados nas atividades e produtos por
meio do uso intensivo de novas tecnologias, novos
processos construtivos e pela adoção de uma
forma gestão diferenciada.
Preservação do meio ambiente
Prevenir a poluição ambiental controlando os
impactos ambientais gerados em nossas
atividades. Operar de forma integrada com as
políticas de preservação ambiental de nossos
clientes.
Ambiente de trabalho seguro e saudável
Reduzir ou eliminar os riscos existentes para
garantir um ambiente de trabalho seguro e
saudável, sem acidentes e/ou danos à saúde.
Cumprimento de leis e normas
Cumprir integralmente os requisitos, tais como:
legislação, normas técnicas, procedimentos
internos, exigências contratuais, exigências de
outras partes interessadas.
Geração de resultados
Gerar resultados para os acionistas, investidores e
colaboradores da empresa.
Melhoria contínua
Buscar incessantemente pelo aperfeiçoamento de
nossos produtos, colaboradores, processos e
formas de gestão”. (Disponível em <http://
www.wtorre.com.br>, acesso em 15 de Dez. de
2008)

Deve ser apropriada à natureza,
escala e impactos ambientais da
organização; incluir o compromisso
de atendimento à legislação aplicável
e com a prevenção da poluição ao
meio ambiente e com melhoria
contínua; e proporcionar uma
estrutura para estabelecimento de
objetivos (NBR ISO 14001:2004);
Deve ser apropriada à natureza,
escala e impactos da organização,
promover à ética e o
desenvolvimento sustentável; incluir
o compromisso de atendimento à
legislação aplicável e prevenção dos
impactos adversos; e proporcionar
uma estrutura para estabelecimento
de objetivos (NBR 16001:2004);

Quadro 32: Requisitos para estabelecimento da política do SGI com exemplo de uma
construtora

139
A política estabelecida deve ser analisada criticamente pela alta direção (para
sua manutenção), divulgada e entendida por toda empresa. Uma declaração dos
princípios, valores, missão e visão da empresa (contemplando os aspectos
estratégicos do negócio e também os aspectos da responsabilidade social), podem
ser elaboradas e divulgadas a todos colaboradores e partes interessadas.
Com base na política de gestão, nos processos, nos impactos significativos e
nos riscos relevantes identificados, e na relação dos serviços críticos para a
qualidade e para a produtividade, são estabelecidos, pela Alta Direção, os objetivos
do SGI que devem ser mensuráveis e implementadas nas funções e níveis
pertinentes.
Para cada objetivo, são estabelecidos indicadores e metas, com definição de
responsabilidade e freqüência da coleta de dados e, também, são definidas as
ações necessárias para cumprimento das metas, tais como programas, aquisições,
treinamentos, entre outros.
No quadro 33 são apresentados exemplos de objetivos, metas, indicadores e
ações. A primeira coluna da planilha refere-se à natureza dos objetivos, ou seja, se o
objetivo é pertinente a política, aos processos, ou se são específicos dos sistemas
de gestão que compõem o SGI, tais como: gestão da qualidade (GQ), gestão da
produtividade (GP), gestão da saúde e segurança no trabalho (GSST), gestão
ambiental (GA), gestão da responsabilidade social (GRS), gestão da inovação (GI) e
gestão estratégica do negócio (GEN).
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METAS
2008

AÇÕES

RESP.

I1 = % mensal
(acumulado) de
treinamento
realizado do plano
de treinamento e
conscientização dos
colaboradores

I1 ≥ 90%

Elaboração e
execução do
plano de
treinamento
anual por função

Gerente de RH

...

...

...

...

I18 = Data da
aprovação do
pedido - Data da
aprovação da
requisição (mensal)

I18 ≥ 90%
das
compras
atenderem
ao prazo
determinado
na “Tabela
de prazos
para
compras”

Solicitar inclusão
de módulo no
sistema
informatizado
que permita o
cálculo do
indicador.

Gerente de
Suprimentos

I19 = ≤ 5%
até o final
da obra
(acumulado)

Elaboração de
planilha de apoio
para cálculo do
indicador

Coordenador
do SGI

I20 ≥ 70%
para a nota
≥aB

Elaborar roteiro e
questionário para
pesquisa

Gerente de
Atendimento
ao Cliente

I21 ≤ 50%
da média
anual
registrada
em 2007

Aumentar a
fiscalização nas
obras e implantar
Programa de
conscientização

Eng° de
Segurança

Elaborar
planilhas para
registro dos
dados e controle
dos índices.

Gerente
Técnico

NATUREZA

OBJETIVOS

INDICADORES

Recursos
Humanos, gestão
da inovação e da
responsabilidade
social

Aumentar a
conscientização, a
participação, as
competências e a
produtividade dos
colaboradores em
relação aos
aspectos do SGI

...

...

Suprimentos

Atender as
requisições de
compra de material
e contratação de
serviço dentro do
prazo máximo,
estipulado na
“tabela de prazos
para compras” do
procedimento

Fornecer um
produto com
Produção de Obra
qualidade e evitar o
desperdício

I19 = N° de itens de
inpeção reprovados
nas fichas / N° total
de itens verificados
nas fichas de
inspeção de
serviços
(mensal por obra)

Política do SGI

Satisfação do
cliente

Gestão da saúde
e segurança no
trabalho

Reduzir índices de
acidentes sem
afastamento

I20 = % de clientes
satisfeitos (por meio
de pesquisa
trimestral feita por
telefone com cada
cliente)
I21 = n° de
acidentes sem
afastamento / n° de
colaboradores
(mensal por obra)

Gestão da
produtividade
e
Gestão ambiental

Redução de perdas
(incorporadas e nos
resíduos gerados)
no serviço gesso
liso

I22 = Consumo
mensal do material
(realizado/previsto)1/100 (%)
I23 = Volume de
resíduos de gesso
gerados no mês
(volume das
caçambas) / área
produzida

I22 ≤ 15%

I23 ≤ 80%
da média
anual
registrada
em 2007

Quadro 33: Exemplos de objetivos, metas e indicadores do SGI

Intensificar
treinamentos da
equipe de
produção

e
Coordenador
do SGI
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Definidos todos os elementos de planejamento do SGI, é necessária a revisão
do mesmo e do cronograma de implantação, para que se considere a estratégia, os
controles operacionais e os programas definidos.
Convém que seja estabelecido um Plano de Comunicação, onde para cada tipo
de mensagem são definidos os emissores, os veículos, os receptores e a forma de
feedback. O plano de comunicação contempla a consulta, a comunicação e a
conscientização em relação aos seguintes aspectos:
• efetiva consulta aos colaboradores e partes interessadas;
• comunicação interna entre vários níveis e funções da organização;
• consulta aos colaboradores quando houver qualquer mudança que afete a
segurança e saúde do local de trabalho;
• recebimento, documentação e resposta a comunicações externas de partes
interessadas;
• comunicação relativa à eficácia do sistema de gestão integrado.
Este plano de comunicação pode ser divulgado, para os colaboradores, por
meio de treinamentos e reuniões e para todas as partes interessadas através de
murais do sistema de gestão integrado, intranet, e-mail, palestras, cartas, eventos
abertos ao público, home Page e pesquisa de opinião pública.
Convém que o plano de comunicação seja analisado (quando ocorrerem
mudanças na empresa, sugestões de melhorias e resultados de auditorias) e que
seja revisado (quando julgadas pertinentes e procedentes essas informações).
O processo de comunicação interna deve ser apropriado para divulgação de
política, objetivos e metas do SGI e dos resultados relativos à sua eficácia.
Para a elaboração dos procedimentos operacionais de cada processo, devem
ser formados grupos de trabalho próprios a cada um, com a participação do RD, dos
membros do comitê, do líder do processo, dos principais membros da equipe,
inclusive o colaborador com mais tempo de empresa e, também, o mais experiente.
As atividades, rotinas de trabalho, controles e responsabilidades envolvidas no
processo devem ser identificadas e analisadas criticamente pelo grupo antes da
concepção do procedimento operacional.
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No quadro 34, é apresentado um questionário, que foi desenvolvido com base
no modelo estrutural do SGI (figura 1 do Capítulo 2), com a finalidade de auxiliar o
grupo de trabalho no levantamento de informações pertinentes e necessárias para a
realização do diagnóstico do processo, e assim, promover posteriormente, a análise
crítica e identificação de oportunidades de melhorias no processo, segundo os
aspectos do SGI.
QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROCESSO
1. Qual o objetivo e a finalidade do processo analisado?
2. Quais são as atividades desenvolvidas atualmente no processo e o seu respectivo
fluxo?
3. Quais são as pessoas envolvidas, os meios utilizados e os registros gerados
nessas atividades?
4. Quais são as perdas e falhas de produtividade, identificadas no processo atual?
5. Quais os principais problemas do processo?
6. Quais os aspectos e impactos ambientais significativos, presentes nas atividades
do processo, que foram identificados no levantamento, durante a fase de
diagnóstico e planejamento do projeto?
7. Quais perigos e riscos existentes nas atividades desse processo que foram
identificados no levantamento?
8. Quais são os aspectos da responsabilidade social e respectivos impactos,
presentes nas atividades do processo, que foram identificados no levantamento?
9. Quais são os requisitos de gestão da qualidade aplicáveis ao processo?
10. Quais foram os controles operacionais definidos para mitigar/reduzir os impactos
ambientais? Existem outras sugestões?
11. É possível a ampliação dos impactos ambientais positivos verificados?
12. Quais foram os controles operacionais definidos, para eliminar/reduzir os perigos e
riscos das atividades? Existem outras sugestões?
13. Quais foram os controles operacionais definidos, para mitigar os impactos de
responsabilidade social? Existem outras sugestões?
14. É possível a ampliação dos impactos positivos verificados?
15. Como eliminar as perdas e as falhas de produtividade, identificadas no processo,
bem como as atividades que não agregam valor?
16. Quais boas práticas existem no mercado, neste processo?
17. Qual o custo das melhorias propostas?
18. Quais os principais benefícios da mudança proposta?
Quadro 34: Questionário de diagnóstico e análise crítica de processo

No apêndice D deste trabalho, é apresentado um exemplo de aplicação do
questionário no processo de suprimentos. Neste exemplo, é possível observar que a
análise crítica de processo obtida com auxílio do questionário, possibilitou a tomada
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de ações, visando à redução dos impactos ambientais e de responsabilidade social,
dos perigos e riscos a saúde e segurança no trabalho, das perdas e dos
desperdícios presentes no processo, bem como ajudou a promover a melhoria e o
aumento da eficácia das atividades envolvidas no processo.
As respostas obtidas no questionário podem ser interpretadas como requisitos
que devem ser considerados na concepção dos procedimentos operacionais. Esses
procedimentos devem ser documentados e devem descrever as rotinas e atividades
de trabalho desenvolvidas, incluindo as verificações e monitoramento realizados,
bem com indicar as pessoas envolvidas com responsabilidades no processo.
Também devem ser considerados, os requisitos identificados por processo,
apresentados no capítulo 4.2.
Os procedimentos operacionais de controle do SGI envolvem as atividades de
auditoria interna, investigação de incidentes e de não-conformidades, ações
corretivas, ações preventivas e de melhoria, avaliação da satisfação dos clientes e
análise crítica do SGI pela alta direção. Os requisitos que devem ser considerados
para o estabelecimento dos controles do SGI, são apresentados no capítulo 4.3
deste trabalho.
O manual do sistema de gestão integrada é o principal documento da empresa,
onde a Alta Direção evidencia o seu comprometimento com o desenvolvimento,
implementação e melhoria contínua do sistema, devendo estabelecer a política, os
objetivos, a sistemática para análise critica do SGI e dar a garantia da
disponibilidade de recursos para o SGI, comunicando a todos a importância do
atendimento aos requisitos do cliente.
Convém que as atividades de concepção do SGI, apresentadas neste capítulo,
como: estabelecimento de organograma, fluxograma de processos, diagnóstico e
planejamento do SGI, bem como também as deliberações feitas nestas fases, como
escopo e abrangência do sistema, nomeação do representante da direção (RD) e
dos membros do comitê do SGI, sejam apresentadas no manual de gestão integrada
ou que o manual faça menção aos procedimentos documentados do sistema, tais
como:
• Procedimento operacional de gerenciamento de perigos e riscos e de
aspectos e impactos, que abrange os seguintes assuntos:
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o funções envolvidas e respectivas responsabilidades nas atividades;
o sistemática

para

identificação

de

aspectos

(ambientais

e

da

responsabilidade social) e perigos à SSO;
o sistemática para análise de impactos e riscos;
o sistemática para estabelecimento de controles operacionais;
o sistemática

para

estabelecimento

de

planos

de

atendimento

à

emergência;
o sistemática para identificação e avaliação de atendimento a requisitos
legais e outros pertinentes;
o plano de comunicação e conscientização;
• Procedimentos operacionais de cada processo e de controle do SGI que
serão apresentados nos próximos capítulos.
A alta direção também deve comunicar todas as responsabilidades e
autoridades, representadas e documentadas no manual do SGI através do
organograma já citado. Convém que as responsabilidades por atividades sejam
definidas nos procedimentos operacionais.

4.2 REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES APLICÁVEIS AOS PRINCIPAIS
PROCESSOS
Neste capítulo são abordados os requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 e do
regimento do SiAC do PBQP-H (2005), pertinentes aos principais processos de uma
empresa

construtora

identificados

neste

trabalho,

com

as

respectivas

recomendações para aplicação dos elementos do SGI.

4.2.1 REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES DE ORDEM COMERCIAL
As atividades envolvidas neste processo estão relacionadas à análise de
oportunidades de negócio (obras), determinação das necessidades do cliente,
elaboração de proposta técnica e comercial, análise da capacidade de atendimento
dos requisitos do cliente e assinatura de contrato.
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O processo inicia-se pela determinação dos requisitos especificados pelo
cliente, necessários para execução da obra e para posterior uso e manutenção da
edificação, tais como: os requisitos estatutários regulamentares (código de obras de
edificação do município, por exemplo), os adicionais que a organização julga
necessários, incluindo controles operacionais para execução da obra, atividades de
entrega e pós-entrega.
É fundamental para a manutenção do SGI que os custos envolvidos com os
controles operacionais existentes na empresa sejam considerados na proposta, tais
como especificação de materiais com menor impacto ambiental e sistemas
construtivos adotados pela empresa. Convém que esta análise seja realizada junto
com o RD.
Com todos os requisitos da obra levantados, antes da emissão da proposta
para o interessado, o diretor técnico analisa criticamente essas informações, com o
objetivo de verificar se a construtora tem capacidade de fazer esta obra no prazo,
custo e demais condições estabelecidas. Caso positivo, a elaboração da proposta
técnica e comercial tem continuidade. Convém que esta análise seja registrada em
um check-list específico. Encerrada a atividade, o diretor técnico procede com a
análise final da proposta. Em caso de conformidade, a proposta é aprovada e
enviada ao cliente.
Após a assinatura do contrato, a equipe envolvida na elaboração da proposta,
junto com a diretoria técnica e comercial, passa as informações pertinentes ao
contrato ao RD e aos gestores de planejamento da obra, de coordenação de
projetos e de suprimentos, para início das providências necessárias em cada
processo.
Todas as alterações que ocorrerem na obra por motivo técnico ou por
solicitação do cliente, serão analisadas pela diretoria técnica para aprovação e
divulgação aos setores pertinentes.
Convém que sejam estabelecidos em contrato, meios de comunicação com o
cliente, para fornecer ou receber informações sobre a obra, consultas, pedidos,
contratos, reclamações do cliente relacionadas à qualidade e a aspecto de saúde,
segurança, ambiental e da responsabilidade social.
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4.2.2 REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DA OBRA
Para início deste processo é importante a realização de reunião com os
gestores dos processos comercial, planejamento, projeto, suprimentos, produção e o
RD para o estabelecimento das premissas e das diretrizes para elaboração do
planejamento da obra.
O planejamento da obra está dividido em duas etapas, sendo o planejamento
da gestão integrada da obra e o planejamento da produção da obra. A saída dessa
primeira etapa do planejamento deve ser de forma adequada, como por exemplo, o
Plano de Gestão Integrada da Obra, onde serão tratados os seguintes requisitos:
• descrição da obra: descrição sucinta do empreendimento e identificação das
partes interessadas;
• estrutura organizacional da obra: apresentação do organograma da obra e
definição das atribuições, caso não esteja estabelecida no Manual do
Sistema de Gestão Integrada, Manual de Cargos ou Procedimentos;
• objetivos, metas e monitoramento de desempenho: identificação dos
objetivos, indicadores e metas específicos para a obra que não estão
estabelecidas para a empresa como um todo;
• programas de SMS18: identificação das atividades, programas de SMS,
programas legais (PCMAT, PCMSO, e outros), responsabilidades e prazos
necessários para cumprimento dos objetivos e metas específicos de SMS;
• consulta, comunicação e conscientização do SGI: caso a obra necessite de
um plano de comunicação específico, diferente do plano de comunicação
corporativo, devem ser definidos os emissores, receptores, veículos e forma
de feedback das mensagens;
• gerenciamento dos aspectos e perigos: as planilhas de identificação de
aspectos e impactos ambientais e de responsabilidade social, de perigos e
risco à saúde e segurança no trabalho elaboradas devem servir de
referência para o estabelecimento da planilha da obra relacionados às
atividades específicas da obra. Caso existam novas atividades ou perigos e
aspectos, esses devem ser identificados e analisados na própria planilha.
18

SMS: segurança e saúde ocupacional, meio ambiente e responsabilidade social
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• lista de materiais controlados: relação dos materiais a serem controlados na
obra, respectivos documentos para controle (recebimento, armazenamento e
manuseio), bem como qualquer adaptação necessária nestes documentos;
• lista de serviços controlados: relação dos serviços a serem controlados na
obra e respectivos documentos para controle (execução, inspeção e
monitoramento),

bem

como

qualquer

adaptação

necessária

nestes

documentos;
• lista de ensaios controlados: relação dos ensaios necessários para validação
de processos e para controle tecnológico dos materiais e serviços
controlados na obra, indicando os respectivos documentos para controle
(ensaio, inspeção e análise), bem como qualquer adaptação necessária
nestes documentos;
• lista de processos relacionados à obra: relação de todos os procedimentos
operacionais aplicáveis à obra, bem como identificação dos processos
críticos, com os respectivos documentos para controle (procedimentos,
tabelas e formulários), bem como qualquer adaptação necessária nestes
documentos;
• lista de equipamentos de produção críticos à obra: relação dos principais
equipamentos e seus cuidados ou manutenções necessárias para a garantia
da boa execução dos serviços na obra;
• destino dos resíduos produzidos pela obra: descrever ou referenciar o
programa de gerenciamento de resíduos, apresentando como serão tratados
e/ou destinados os resíduos sólidos e líquidos produzidos pela obra
(entulhos, esgotos, águas servidas);
• programa de treinamento da obra: definição da matriz de treinamento
indicando o instrutor e quais procedimentos do sistema de gestão integrada
cada colaborador da obra deve ser treinado;
• projeto do canteiro: referenciar o projeto com a definição da logística de
armazenamento e fluxo de distribuição dos materiais no canteiro,
destacando os principais locais destinados para estoque de materiais, as
vias de acesso de veículos e pedestres (colaboradores), posicionamento dos
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equipamentos de transporte, áreas destinadas ao escritório, refeitório,
sanitários e demais áreas de vivência, identificação das proteções coletivas
permanentes e dos dispositivos de controles ambientais.
O planejamento da produção da obra deve ser desenvolvido com base no
memorial descritivo, orçamento, curva ABC de insumos, dimensionamento de mãode-obra, índices de produtividade, projetos executivos e consolidados em um
cronograma macro físico e financeiro (diagrama de Gantt). Este diagrama possibilita
identificar o caminho crítico da obra.
Este cronograma auxiliará na elaboração do cronograma detalhado de
produção, que pode ser consolidado através de um diagrama de Gantt ou de Curvas
de Balanço. Toda a infra-estrutura necessária para implantação dos controles
operacionais (ambientais e de segurança), como por exemplo, tanque para lavagem
de pincéis com tinta e as proteções coletivas, devem ser considerados neste
diagrama.
Com base neste cronograma, é realizada a programação de atividades do mês,
incluindo todos os serviços ou atividades previstas para o período e a requisição de
recursos de pessoal, materiais e equipamentos necessários. Esta programação é
divulgada em reunião com o mestre-de-obra, com os encarregados e líderes de
equipes e empreiteiros.
Convém que no término do período estabelecido na programação, seja
atualizado o cronograma detalhado de produção. Caso sejam verificados pequenos
atrasos que não comprometam o cronograma macro físico e financeiro da obra,
estes devem ser considerados na programação do mês seguinte. Se os atrasos
forem significativos, o cronograma deve ser rediscutido com os gestores de
planejamento e de produção as ações corretivas necessárias para o cumprimento do
prazo contratual.

4.2.3 REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES PARA PROJETO
Para início do desenvolvimento dos projetos, o coordenador deste processo
deve planejar a elaboração dos mesmos, devendo determinar:
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•

as etapas de desenvolvimento, tais como: estudo preliminar de
arquitetura, anteprojeto, pré-executivo, projeto legal, projeto executivo e
projetos para produção (terraplenagem, fundação, estrutura, instalações
elétrica, instalações hidráulicas, SPDA, fachada, vedações, acabamento,
impermeabilização, cobertura e paisagismo);

•

as interfaces entre os projetos;

•

projetistas responsáveis de cada projeto;

•

prazos para a elaboração;

•

datas das reuniões de verificação e análise crítica dos projetos;

•

prazos de validação, em cada fase do projeto.

•

meios de comunicação para envios dos projetos (e-mail e sistema de
informação via internet)

As entradas relativas ao projeto devem ser determinadas e registradas nas
reuniões de início do projeto, devendo incluir os requisitos do cliente, de
funcionamento e de desempenho, os requisitos estatutários, regulamentares e
legais, diretrizes de SMS através da lista de levantamento de aspectos e impactos e
de perigos e risco, outras informações e requisitos necessários para o
desenvolvimento do projeto e a análise crítica dos requisitos de entrada.
As saídas de projeto e de desenvolvimento (tais como, memoriais descritivos,
projetos, relatórios e memórias de cálculo) devem ser verificadas em relação aos
requisitos de entrada dos projetos e aprovadas antes da distribuição, devendo
fornecer informações para suprimentos, produção e fornecimento do serviço, conter
ou referenciar critérios de aceitação e especificar as características para uso.
Convém que as verificações e ações necessárias oriundas delas, sejam registradas
em atas de reunião, ou através de carimbos, ou formulários apropriados.
Os projetos devem ser analisados criticamente, nas etapas apropriadas e
planejadas, visando à compatibilidade entre os projetos, devendo ser mantido
registros delas e das ações tomadas.
O projeto deverá ser validado, por meio de software, aprovação de
concessionárias, parecer de consultores, para assegurar que o produto final é capaz
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de atender aos requisitos do cliente. Devem ser mantido registro das validações e
ações necessárias.
As alterações de projetos devem ser analisadas criticamente, verificadas,
validadas, aprovadas, identificadas e registradas em projeto, ata ou formulário
específico. A análise crítica deve avaliar, podendo gerar ações, em função do
impacto das alterações em partes componentes e no produto final já entregue.
Convém que a distribuição dos projetos seja controlada por meio de lista
mestra e carimbos de identificação, visando à garantia da disponibilidade do projeto
em versão vigente.

4.2.4 REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES PARA SUPRIMENTOS
O procedimento para aquisição deve estabelecer critérios para qualificação,
seleção e avaliação da capacidade dos fornecedores em atender aos requisitos e
especificações da empresa. É importante manter os registros da qualificação e
avaliação dos fornecedores, bem como as ações abertas em função delas.
É importante a empresa identificar os materiais controlados e definir critérios
mínimos para a correta especificação. Convém que o fornecedor tenha
conhecimento das especificações por meio do pedido de compra ou contrato de
fornecimento. Também devem ser estabelecidos os critérios para recebimento do
produto de forma a que ele atenda às normas técnicas pertinentes e aos requisitos
do cliente.
No caso de prestadores de serviço, é importante que a organização forneça os
treinamentos do SGI pertinentes às atividades e que gerencie o cumprimento das
obrigações legais por terceiros, como por exemplo, apresentação dos exames
médicos ocupacionais admissionais e periódicos, PCMSO, PPRA, recolhimento de
encargos trabalhistas, impostos e outros.
É importante que sejam estabelecidos prazos mínimos de requisição de
materiais e serviços, por meio de uma tabela de antecedências;
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4.2.5 REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES PARA RECURSOS HUMANOS
Os

colaboradores

da

empresa

devem

estar

capacitados

para

o

desenvolvimento de seus trabalhos com base em conhecimento, treinamentos,
habilidades e experiências apropriadas e comprovadas.
É importante que a empresa determine através de um manual de cargos esses
requisitos mínimos e necessários para o desenvolvimento das funções de trabalho,
bem como prover treinamento para atendimento destas premissas, avaliar a eficácia
dos treinamentos, manter registros e evidências deles, bem como assegurar a
conscientização dos colaboradores em relação à política de gestão integrada da
empresa e em relação aos perigos e riscos a saúde e segurança em relação aos
aspectos e impactos ambientais e de responsabilidade social, seus respectivos
controles operacionais e os planos de atendimento a emergências envolvidos nas
atividades.
Convém que sejam considerados no manual de cargos, preferência por mãode-obra certificada e que no dimensionamento das equipes de produção incluam
profissionais certificados possibilitando a formação e desenvolvimento dos demais
membros da equipe.

4.2.6 REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES PARA PRODUÇÃO DA OBRA
Este processo compreende as atividades de recebimento, armazenamento,
identificação, controle, rastreabilidade e manuseio de materiais, execução, inspeção
e controle dos serviços de produção, ensaios e validação de processos, calibração e
verificação de equipamentos de inspeção e manutenção de equipamentos de
produção.
Convêm que essas atividades sejam documentadas em um procedimento,
inclusive a forma de controle e registro, as responsabilidades e autoridades
relacionadas à disposição e tratamento do produto não-conforme. Para isso, é
necessária a formação de um grupo de trabalho, subordinado ao comitê do SGI,
com a participação dos engenheiros e mestres de obras com mais experiência na
empresa, do eng° de segurança e de um especialista em SGI com experiência na
construção civil, para identificação e análise crítica da forma pela qual, os serviços
controlados são executados.
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No quadro 35, é apresentado um questionário, que foi desenvolvido com base
no modelo estrutural do SGI (figura 1 do Capítulo 2), com a finalidade de auxiliar o
grupo de trabalho no levantamento de informações pertinentes e necessárias para a
realização do diagnóstico do serviço, e assim, promover posteriormente, a análise
crítica e identificação de oportunidades de melhorias no mesmo, segundo os
aspectos do SGI.
QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO E ANÁLISE CRÍTICA DE SERVIÇO
1. Qual o objetivo e a finalidade do serviço analisado?
2. Quais são as atividades desenvolvidas atualmente, quanto ao controle,
armazenamento e transporte dos materiais envolvidos e quanto à execução,
inspeção e proteção do serviço, inclusive seus respectivos fluxos?
3. Quais são as pessoas envolvidas, ferramentas e equipamentos de produção e
inspeção utilizados e os registros de inspeção gerados nessas atividades?
4. Quais são as perdas e falhas de produtividade, identificadas no serviço?
5. Quais os principais problemas do serviço?
6. Quais os aspectos e impactos ambientais significativos, presentes nas atividades
do serviço, que foram identificados no levantamento, durante a fase de diagnóstico
e planejamento do SGI?
7. Quais perigos e riscos existentes nas atividades deste serviço que foram
identificados no levantamento?
8. Quais são os aspectos da responsabilidade social e respectivos impactos,
presentes nas atividades desse serviço, que foram identificados no levantamento?
9. Quais são os requisitos de gestão da qualidade aplicáveis ao serviço?
10. Quais foram os controles operacionais definidos para mitigar/reduzir os impactos
ambientais? Existem outras sugestões?
11. É possível a ampliação dos impactos ambientais positivos verificados?
12. Quais foram os controles operacionais definidos, para eliminar/reduzir os perigos e
riscos do serviço? Existem outras sugestões?
13. Quais foram os controles operacionais definidos, para mitigar os impactos de
responsabilidade social? Existem outras sugestões?
14. É possível a ampliação dos impactos positivos verificados?
15. Como eliminar as perdas e as falhas de produtividade, identificadas no serviço,
bem como as atividades que não agregam valor?
16. Quais boas práticas existem no mercado, neste serviço?
17. Qual o custo das melhorias propostas?
18. Quais os principais benefícios da mudança proposta?
Quadro 35: Questionário de diagnóstico e análise crítica de serviço
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A partir da definição dos materiais controlados, devem ser estabelecidos
critérios para verificação no recebimento desses insumos na obra, bem como todas
as atividades relacionadas como a forma correta de armazenamento, identificação e
manuseio para garantir sua integridade antes da aplicação e controle de estoque
visando à fluência dos processos, evitando interrupções na produção e garantir que
os requisitos de aquisição especificados foram atendidos
Convém que os materiais de propriedade do cliente, inclusive os de
propriedade intelectual, sejam identificados, verificados, protegidos, controlados e
registrados, devendo ter cuidado com os mesmos e comunicar ao cliente eventuais
perdas e danos.
Materiais que necessitam de ensaios laboratoriais para aprovação em relação
aos requisitos de especificação devem ser identificados e rastreados, tais como
concreto usinado. Quando for necessária a realização de inspeção e ensaio do
produto nas instalações do fornecedor, é aconselhável que a empresa informe o
fornecedor no ato da aquisição (pedido, contrato, etc.) os critérios e métodos de
inspeção e aprovação do produto.
A empresa deve realizar a produção e fornecimento do serviço conforme
condições controladas e planejadas, estabelecidas no procedimento, devendo
disponibilizar informações em relação às características do produto e serviço, da
instrução de trabalho, os equipamentos de produção adequados e sua manutenção,
critérios e o uso de dispositivos para inspeção, medição, monitoramentos, liberação,
entrega e atividades pós-entrega.
Todos os processos em que a saída resultante não possa ser verificada por
monitoramento ou medição subseqüente, inclusive os processos em que as
deficiências surgem somente após a entrega e durante o uso pelo cliente, como por
exemplo, o serviço de produção de argamassa, deve ser validado através de
ensaios práticos e/ou laboratoriais, demonstrando assim a capacidade do processo
em atingir o desempenho planejado.
É aconselhável que a sistemática para validação seja documentada, através do
estabelecimento dos critérios para análise crítica e aprovação dos processos,
aprovação de equipamentos e qualificação de pessoal, o uso de métodos e
procedimentos específicos, os requisitos para registro e revalidação.
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Convém que a conformidade do produto, desde o recebimento do material,
durante a execução do serviço e na entrega, seja mantida através da preservação e
proteção dos serviços acabados.
A empresa deve criar procedimento onde determine as medições e
monitoramento, inclusive os dispositivos de inspeção e controle para evidenciar a
conformidade do produto. Estes dispositivos de medição (tais como, trena metálica,
nível a laser, esquadros e réguas de alumínio) devem ser identificados, protegidos
contra danos e variações e calibrados ou verificados em intervalos específicos com
padrões de medição rastreáveis com padrão nacional ou internacional.
As pessoas autorizadas para medir, monitorar, registrar e liberar as etapas de
execução dos serviços devem ser indicadas com base em competência
(engenheiros e mestres de obra), com o objetivo de garantir que as características
do serviço em relação aos requisitos de projeto e do cliente são atendidas.
Os serviços não-conformes devem ser identificados e registrados (em ficha de
inspeção específica), controlados (evitando o seu uso intencional) e tratados através
de ações corretivas, ou por autorização de seu uso por autoridade pertinente ou pelo
cliente, ou impedir o uso e aplicação original. Quando o serviço não-conforme for
corrigido, esse deve ser reverificado para demonstrar a conformidade com os
requisitos.

4.2.7 REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES PARA ENTREGA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PÓS-ENTREGA
Segundo Ramos e Mitidieri Filho (2007), o processo de entrega e assistência
técnica envolve as seguintes atividades: inspeção final, entrega do edifício e/ou
unidade ao cliente externo; orientação e auxílio ao usuário para melhor utilização e
maior durabilidade do imóvel, através da entrega do manual do usuário; atendimento
à solicitação do cliente; análise da solicitação, programação, identificação dos
aspectos e perigos envolvidos e análise de seus impactos e riscos, realização do
serviço; apropriação dos custos envolvidos no atendimento; ações corretivas e
retroalimentação do sistema e levantamento da satisfação do cliente em relação aos
serviços prestados.
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É importante que seja realizada a inspeção final, para entrega do imóvel, pela
equipe de assistência técnica ou por outro que não participou no processo de
produção. O roteiro dessa inspeção pode ser documentado em um check-list de
verificações visuais e de funcionamento. As ocorrências de não-conformidades
devem ser tratadas antes da vistoria de entrega das chaves ao cliente e registradas
para controle estatístico e retro-alimentação do SGI, podendo gerar ações corretivas
e mudanças de procedimentos ou especificações.
Na vistoria de entrega do imóvel, junto com o cliente, serão anotadas todas as
reclamações as quais devem ser solucionadas, para posterior entregar da unidade,
registrando-a em um termo de recebimento do imóvel, assinado pelo cliente. Neste
momento, é aconselhável proceder à entrega do manual do usuário, explicando ao
cliente os principais pontos, principalmente os que se referem à comunicação com a
empresa e procedimentos para manutenção preventiva, gerenciamento de resíduos,
economia de recursos naturais e garantias contratuais. Essas garantias não devem
contrariar nem o Código de Defesa do Consumidor, nem a legislação pertinente em
vigor.
A avaliação da satisfação do cliente pode ser medida no momento da entrega
ou, posteriormente, durante o uso, por meio de entrevista com auxílio de um
questionário estabelecido com as principais informações que serão verificadas, tais
como qualidade do imóvel (acabamento, funcionamento de equipamentos e
acessórios, conforto térmico e acústico dos ambientes, etc), atendimento (durante a
obra e pós entrega) e manual do usuário (clareza de informações e conteúdo). Os
registros das avaliações devem ser mantidos e analisados, para aplicação das
ações corretivas necessárias na causa dos problemas.
Quando existirem reclamações e ocorrências de não-conformidade do produto,
após a entrega, a empresa deve tomar as ações apropriadas em relação ao
tratamento da não-conformidade na assistência técnica. Todo o custo deve ser
contabilizado e informado ao gestor da área comercial, para atualização dos custos
previstos com a assistência técnica do empreendimento, a fim da elaboração de
futuras propostas comerciais. O RD deve analisar todas as ocorrências junto com o
gestor da área técnica, com o objetivo de abrir ações e retroalimentar todos os
processos.
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4.3 CONTROLES DO SGI
Os controles determinados neste capítulo são sistêmicos, ou seja, aplicáveis a
todos os processos da empresa.
A empresa deve coletar e analisar dados visando avaliar a eficácia do sistema
de gestão e as oportunidades de melhoria, através da análise dos indicadores de
desempenho, da satisfação dos clientes, da conformidade do produto em relação
aos seus requisitos, das características e tendências de mercado e fornecedores.
É aconselhável que a empresa adote método para obter e analisar as
informações dos clientes, em relação ao atendimento de sua necessidade e
expectativa quanto ao produto fornecido.
A empresa deve aplicar ação corretiva para eliminar as causas da nãoconformidade detectada, através de procedimento documentado, onde estejam
estabelecidos os requisitos para análise crítica de não-conformidades (incluindo
reclamações de clientes e investigação de incidentes), determinação e avaliação das
causas

de

não-conformidades,

determinação

e

implementação

de

ações

necessárias, registro dos resultados de ações executadas, análise crítica da eficácia
das ações corretivas realizada.
A empresa deve criar ações preventivas para eliminar as causas de nãoconformidades potenciais e evitar suas ocorrências, através de procedimento
documentado, onde estejam estabelecidos os requisitos para análise crítica de nãoconformidades e dos incidentes potenciais, determinação e avaliação das causas de
não-conformidades

potenciais,

determinação

e

implementação

de

ações

necessárias, registro dos resultados de ações executadas, análise crítica da eficácia
das ações preventivas realizadas.
A empresa deve verificar, em intervalos planejados, a conformidade e eficácia
do sistema de gestão integrada implantada com os requisitos das normas
pertinentes, através da execução de auditorias internas, verificando a implantação
dos processos e se ações de melhoria e ações corretivas (visando eliminar nãoconformidades detectadas) estão sendo executadas sem demora e agindo na causa
do problema.
No planejamento da auditoria, devem ser determinados os critérios, escopo,
freqüência e métodos, considerando sempre o resultado de auditorias anteriores e a
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seleção dos auditores deve garantir objetividade e imparcialidade de forma que
quem a realizou não poderá auditar seu próprio trabalho.
Convém que sejam previstas auditorias legais para verificação do atendimento
aos requisitos legais aplicáveis ao SGI da empresa;
É conveniente que a empresa estabeleça um procedimento documentado
sobre os requisitos mínimos para a função de auditor, bem como as
responsabilidades, requisitos, método, divulgação de resultados e controle de
registros, para planejamento e execução de auditoria interna.
A alta direção deve analisar criticamente, em períodos definidos, o sistema de
gestão integrada, visando avaliar a eficácia de sua implementação, através da
análise de seus indicadores e das oportunidades de melhoria, da revisão ou
manutenção da política de gestão integrada, objetivos e metas do sistema,
garantindo, desta forma, o aprimoramento contínuo da eficácia do SGI.
As entradas, citadas neste requisito, são as informações necessárias para que
a alta direção analise criticamente o sistema e embase suas decisões para
continuidade e tomada de ações corretivas e de aperfeiçoamento do sistema. Estas
informações devem conter os resultados de auditorias, realimentação (avaliação e
sugestões) de clientes, indicadores de desempenho e de conformidade dos
processos e produtos, situação das ações corretivas, preventivas e de melhoria
implementadas no período (abertas e fechadas), acompanhamento de ações e
deliberações da última análise crítica da direção, mudanças que possam afetar o
sistema de gestão integrada (conjuntura econômica, comercial, vendas, cliente,
recursos humanos, etc.), registros de incidentes e recomendações para melhoras.
As saídas da reunião de análise crítica, pela alta direção, são as deliberações e
ações corretivas, preventivas e de melhoria tomadas visando ao aprimoramento
contínuo da eficácia do sistema de gestão, de seus processos e do produto final,
buscando a conformidade no atendimento aos requisitos do cliente e no aumento de
sua satisfação, além da necessidade de recursos para implementar as ações
imprescindíveis

no

sistema

de

gestão

integrada

(treinamentos,

cursos,

equipamentos, consultoria, recursos humanos, instalações, comunicação, etc.).
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4.4 IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SGI
Por fim, com todos os procedimentos e formulários de controle documentados
e aprovados, inicia-se a implantação do SGI por meio de treinamentos, palestras e
atividades de sensibilização em cada processo, sempre disponibilizando os
documentos e formulários nos locais pertinentes de uso.
Convém que o treinamento inicial seja integrado em relação aos aspectos de
qualidade, produtividade, saúde e segurança, meio ambiente, responsabilidade
social e realizado pelo RD e Comitê de Gestão. Assim, os gestores dos processos e
equipes de SMS tornam-se multiplicadores e devem realizar treinamentos periódicos
com suas equipes. Recomenda-se a realização do Diálogo Diário com abordagem
sobre Saúde e Segurança no trabalho, Meio Ambiente, Qualidade, Produtividade e
Responsabilidade Social, na obra, em função da mudança contínua de rotinas de
trabalho e de efetivo.
Os simulados devem ser preparados com base nos controles definidos no
Plano de Emergência. Deve ser feito um rodízio das possíveis situações de
emergência, de forma que todas sejam contempladas nos treinamentos simulados, e
as partes interessadas devem ser envolvidas, quando possível.
Após as simulações, o RD, juntamente com o Comitê de Gestão e equipe de
SMS devem realizar uma avaliação do evento, para identificar pontos positivos e
oportunidades de melhora ocorridas durante o simulado de emergência.
Convém manter registro do simulado por meio de filmagem, fotos e lista de
presença. Quando houver registro de acidentes reais, deve-se analisar criticamente
o Plano de Emergência para promover aperfeiçoamentos necessários.
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4.5 VERIFICAÇÃO E AJUSTES DO SISTEMA
Após a realização dos treinamentos, é preciso ser verificado o grau de
implantação do SGI na empresa, por meio de auditoria interna.
Na auditoria interna, é feita uma verificação, por amostragem, das práticas
realizadas pela empresa em relação ao atendimento dos requisitos do SGI, tais
como procedimentos e normas de referência.
O resultado da auditoria possibilita a abertura de planos de ação corretiva,
visando solucionar as não-conformidades identificadas e, assim, promover o
aprimoramento contínuo do sistema.
Os indicadores de desempenho do SGI e dos processos devem ser avaliados e
analisados criticamente junto com a alta direção da empresa, com o objetivo de
apresentar os pontos positivos e negativos do sistema, identificando assim,
oportunidades de melhoria.

4.6 CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA
A organização que implantou um SGI, que realizou, por meio de auditorias
internas, a verificação do sistema em relação aos requisitos das normas de
referência, que aplicou as ações corretivas necessárias para ajustes do sistema e
onde a alta direção realizou as análises críticas do sistema, pode solicitar a um
Organismo Certificado Credenciado (OCC) a realização de auditoria de terceira
parte, para certificação do SGI nas normas de referência.
Para a elaboração do planejamento da auditoria e do dimensionamento da
equipe auditora, o OCC considera um fator de redução nas horas de trabalho, para
as empresas que possuem um SGI em relação à auditoria de sistemas
independentes, obtendo assim redução no custo da mesma.
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5.

CONCLUSÕES
Foi possível o desenvolvimento de um modelo estrutural do SGI que contribui

para facilitar a visualização e entendimento da integração dos requisitos do sistema,
do fluxo de informações entre os processos e entre os sistemas de gestão que
compõem o SGI em uma construtora.
As entrevistas realizadas promoveram a discussão sobre as formas de
implantação de um SGI sob várias óticas (da Construtora, do Organismo Certificador
Credenciado, do meio acadêmico e da Consultoria em SGI), o que permitiu
estabelecer dois fluxogramas de atividades para concepção do SGI: um para a
implantação do SGI em empresas construtoras, sem Sistema de Gestão da
Qualidade (Figuras 8 e 9) e outro considerando as empresas com SGQ certificados
(Figuras 10 e 11).
Pode-se considerar que as principais contribuições deste trabalho são:
•

os fluxogramas (Figuras 8, 9, 10 e 11) que auxiliam na elaboração do
planejamento e facilitam a visualização e o entendimento das atividades
envolvidas na implantação do SGI;

•

a identificação de benefícios e pontos críticos observados pelos
entrevistados na implantação do SGI (Capítulo 3.3) nas empresas;

•

a identificação das competências necessárias para coordenar um SGI e a
da equipe necessária no desenvolvimento das atividades de concepção do
sistema;

•

e a sistematização das recomendações para implantação do SGI.

Dentre as diversas recomendações apresentadas no trabalho, a principal
recomendação é que a construtora siga os fluxogramas de atividades apresentados,
que contém as principais etapas de concepção e implantação do SGI. Assim, a
construtora poderá implantar o sistema de forma prática e integrada;
Os benefícios identificados na pesquisa podem ser entendidos como objetivos
e possíveis resultados que as empresas podem obter e assim, os definir como
metas para a implantação do SGI.
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Os pontos críticos na implantação do SGI podem gerar ações preventivas em
empresas que estão implantando um SGI. Estas questões foram consideradas no
estabelecimento das recomendações apresentadas no capítulo 4.
A formação do comitê do SGI é muito importante como estratégia para a
implantação do Sistema, devendo contar com a participação dos gestores de cada
área e do SESMT (Serviço especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho), tendo atribuições de formar grupos de trabalhos, de
promover a discussão e análise crítica dos processos com as equipes operacionais.
Para coordenar um SGI é importante que o Representante da Direção (RD)
seja membro da organização, tenha conhecimento prévio na área de gestão
ambiental e em gestão de SST, conhecimento técnico da produção, facilidade de
comunicação, habilidade na gestão de pessoas e administração de conflitos e,
principalmente, tenha bom senso, seriedade, liderança e autoridade para cobrar
resultados.
Os líderes de processos, os gestores e, principalmente, os diretores têm
grandes responsabilidades no SGI e passam mensagens aos colaboradores. Os
colaboradores só estarão comprometidos se verem claramente, de forma
transparente, o exemplo e compromisso de seus superiores com o SGI, com a
priorização do tema, com o cumprimento e cobrança das rotinas estabelecidas nos
procedimentos e com a destinação dos recursos necessários para a implantação do
sistema.
A transparência na divulgação dos dados e das informações do sistema e um
departamento de RH atuante são elementos importantes para induzir o
comprometimento e a sensibilização dos funcionários em relação aos objetivos do
SGI.
Com o objetivo de evitar interrupções na implantação do SGI, devido à falta de
liberação de recursos pela direção da empresa, é fundamental a realização de
levantamento de todos os custos envolvidos para a implantação dos procedimentos
e dos controles operacionais do SGI, e para adequação da empresa em relação ao
atendimento de toda legislação aplicável, possibilitando o estabelecimento da
estratégia e do planejamento físico e financeiro para a implantação do SGI.
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O tempo necessário para o treinamento, para a conscientização e para a
adaptação dos colaboradores às novas rotinas e à nova filosofia de trabalho deve
respeitar particularidades da cultura interna da empresa e ser considerado no
planejamento de implantação do sistema.
Na concepção dos procedimentos operacionais do SGI é importante que seja
mantido foco no objetivo do processo e que se tenha cuidado para não burocratizar
o sistema, com a criação de controles e rotinas desnecessárias, que não agregam
valor ao processo e ao sistema.
A abordagem dos temas relacionados com o SGI pelo setor da construção civil,
ainda ocorre de maneira insatisfatória sob o ponto de vista dos benefícios que
advêm com a implantação do SGI nas empresas; durante a pesquisa houve
dificuldade em encontrar empresas construtoras de edificações com Sistemas já
implantados.
Desta forma, é necessário um grande esforço da sociedade brasileira em
relação ao gerenciamento e a mitigação dos impactos das atividades da construção
civil no meio ambiente e nas demais partes interessadas.
O tema pode ser difundido considerando a inclusão de requisitos do SGI, de
forma evolutiva, em programas setoriais da qualidade de serviços, como o SiAC do
PBQP-H e o sistema de certificação de construtoras do QUALIHAB, ampliando sua
abordagem além das questões da qualidade.
Os órgãos públicos e as instituições financeiras, que atuam no setor da
habitação ou que estão relacionados com a contratação e financiamento de obras,
da mesma forma que já exigem a adesão ao PBQP-H como critério de qualificação e
cadastro de construtoras, poderiam ampliar as exigências ou diferenciar as
empresas com a certificação em SGI nas normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001,
BSI OHSAS 18001 e NBR 16001.
É importante que estes órgãos públicos, além de exigir a adoção de SGI em
construtoras,

implantem

um

SGI

em

sua

estrutura,

permitindo

assim

a

conscientização de seus colaboradores e um melhor trabalho de fiscalização de
obras sobre todos os aspectos do SGI, incluindo os relacionados à ética profissional.
Enfim, com a implantação de um SGI a empresa construtora pode obter o
aumento da satisfação dos clientes e dos colaboradores, a redução dos acidentes e
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doenças ocupacionais, a redução do risco do negócio para os investidores, a
redução do impacto de suas atividades no meio ambiente, a melhora de sua imagem
com a sociedade e com as partes interessadas, a redução de perdas e falhas nos
processos, o aumento da produtividade e, também, obter as evidências, de forma
objetiva, clara e documentada, de suas atividades, de seus controles e da
conformidade no atendimento aos requisitos do cliente e do SGI.
Finalizando

estas

conclusões,

conforme

o

objetivo

proposto,

as

recomendações apresentadas ao longo deste trabalho pretendem contribuir para um
melhor entendimento sobre o que é um Sistema de Gestão Integrada e orientar a
sua implantação em empresas construtoras de edificações.
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7.

APÊNDICES.

7.1 APÊNDICE A – TERMOS E DEFINIÇÕES SEGUNDO NORMAS DE
REFERÊNCIA

Ação corretiva
Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra situação
indesejável;
Nota 1 – Pode existir mais de uma causa para uma não-conformidade;
Nota 2 – Ação corretiva é executada para prevenir a repetição, enquanto que a ação
preventiva (3.18) é executada para prevenir a ocorrência;

Ação preventiva
Ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade ou outra situação
potencialmente indesejável;
Nota 1 – Pode existir mais de uma causa para uma não-conformidade potencial;
Nota 2 – Ação preventiva é executada para prevenir a ocorrência, enquanto que uma ação
corretiva é executada para prevenir a repetição;

Auditoria
Processo sistemático, independente e documentado para obter “evidência da
auditoria” e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os “critérios
de auditoria” são atendidos;
Nota 1 – Independente não significa necessariamente externo à organização. Em muitos
casos, particularmente em pequenas organizações, a independência pode ser demonstrada
pela liberdade de responsabilidade para a atividade sendo auditada;
Nota 2 – Para mais orientações sobre “evidência de auditoria” e “critérios de auditoria”, ver a
ISO19011;

Avaliação de riscos
Processo de avaliação de risco(s) proveniente(s) de perigo(s), levando em
consideração a adequação de qualquer controle existente, e decidindo se o risco é
ou não aceitável;
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Desempenho do SGI
Resultados mensuráveis da gestão de uma organização de seus riscos de saúde e
segurança ocupacional e de seus impactos ambientais e sociais;
Nota 1 – Medição do desempenho do SGI inclui a medição da eficácia dos controles da
organização;
Nota 2 – No contexto do sistema de gestão integrada, os resultados também podem ser
medidos em relação à política do SGI, objetivos do SGI e outros requisitos de desempenho
do SGI da organização;

Documento
Informação e o meio no qual ela está contida;
Nota – O meio pode ser papel, magnético, disco de computador de leitura ótica ou
eletrônica, fotografia ou amostra-padrão, ou uma combinação destes;

Doença
Condição física ou mental adversa identificável, oriunda de e/ou agravada por uma
atividade laboral e/ou situação relacionada ao trabalho;
Identificação de perigos
Processo de reconhecimento de que um perigo existe e a definição de suas
características;
Incidente
Evento(s)

relacionado(s)

ao

trabalho

no

qual

uma

lesão

ou

doença

(independentemente da gravidade) ou fatalidade ocorreu, ou poderia ter ocorrido;
Nota 1 – Um acidente é um incidente que resultou em lesão, doença ou fatalidade;
Nota 2 – Um incidente no qual não ocorre lesão, doença ou fatalidade pode também ser
denominado um “quase-acidente”, “quase-perda”, “ocorrência anormal” ou “ocorrência
perigosa”;
Nota 3 – Uma situação de emergência é um tipo particular de incidente;

Local de trabalho
Qualquer local físico no qual atividades relacionadas ao trabalho são executadas
sob o controle da organização;
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Nota – Sempre que fizer considerações sobre o que constitui um local de trabalho, convém
que a organização leve em consideração os efeitos da SSO sobre o pessoal que esteja, por
exemplo, viajando ou em trânsito (por exemplo: dirigindo, viajando de avião, ônibus ou
trem), trabalhando nas instalações de um cliente, ou trabalhando em casa.

Melhoria contínua
Processo recorrente de se evoluir com o sistema de gestão integrada, com o
propósito de obter o aprimoramento do desempenho geral do SGI, coerente com a
política do SGI da organização;
Não-conformidade
Não atendimento a um requisito;
Nota – Uma não-conformidade pode ser qualquer desvio de:
- normas, práticas, procedimentos, requisitos legais, de trabalho pertinentes;
- requisitos do sistema de gestão da SGI.

Objetivo de SGI
Meta de SGI, em termos do desempenho do SGI, que uma organização estabelece
para ela própria atingir;
Nota 1 – Os objetivos devem ser quantificados, sempre que exeqüível;
Nota 2 – Os objetivos do SGI devem ser coerentes com a política do SGI;

Organização
Empresa, corporação, firma, empreendimento, autoridade ou instituição, ou parte ou
uma combinação desses, incorporada ou não, pública ou privada, que tenha funções
e administração próprias;
Nota – Para organizações que tenham mais de uma unidade operacional, uma única
unidade operacional pode ser definida como uma organização;

Parte interessada
Indivíduo ou grupo, interno ou externo ao local de trabalho, interessado ou afetado
pelo desempenho do SGI de uma organização;
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Perigo
Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de
lesão ou doença, ou uma combinação destas;
Política do SGI
Intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho
em qualidade, ambiental, social e em saúde e segurança ocupacional, conforme
formalmente expresso pela Alta Direção;
Nota 1 – A política do SGI fornece um arcabouço para a ação e para o estabelecimento dos
objetivos do SGI;

Procedimento
Forma especificada de executar uma atividade ou processo;
Nota – Procedimentos podem ser documentados ou não;

Registro
Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades
realizadas;
Risco
Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou
exposição(ões) com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo
evento ou exposição(ões);
Risco aceitável
Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela organização, levando
em consideração suas obrigações legais e sua própria política de SGI;
Segurança e Saúde Ocupacional (SSO)
Condições e fatores que afetam, ou poderiam afetar, a segurança e a saúde de
funcionários ou de outros trabalhadores (incluindo trabalhadores temporários e
pessoal terceirizado), visitantes ou qualquer outra pessoa no local de trabalho;
Nota – Organizações podem estar sujeitas a requisitos legais para a segurança e saúde das
pessoas fora de seu local de trabalho, ou que estejam expostas às atividades do local de
trabalho;
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7.2 APÊNDICE B – CORRELAÇÃO DOS PROCESSOS COM OS REQUISITOS
DAS NORMAS DE REFERÊNCIA

PROCESSO

Sistema de Gestão Integrado

Consulta e Comunicação Interna
Comunicação Externa e Análise da
Satisfação do Cliente
Processos Principais
Comercial

NBR ISO
9001:2008,
SiAC

ABNT NBR
ISO
14001:2004

ABNT NBR
16001:2004

OHSAS
18001:2007

1.2, 4.2.2

1

1

1

5

--

--

--

5.1; 5.2

4.3.1; 4.3.2;
4.6

4.3.1; 4.3.2;
4.6

4.3.1; 4.3.2;
4.6

5.3

4.2

4.2

4.2

5.4.1

4.3.3; 4.3.4

4.3.3; 4.3.4

4.3.3; 4.3.4

5.5.1

4.4.1

4.4.1

4.4.1

6.1; 6.3; 6.4

4.4.1

4.4.1

4.4.1

5.5.2

4.4.1

4.4.1

4.4.1

1.2 (ISO); 4.1

4.1

4.1

4.1

4.1; 5.4.2

4.1; 4.3.3

4.1; 4.3.3

4.1; 4.3.3

5.5.3

4.4.3

4.4.3

4.4.3

5.2; 7.2.3; 8.2.1

4.4.3

4.4.3

4.4.3

-

--

--

--

4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6; 4.5.1;
4.5.2
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6

4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6; 4.5.1;
4.5.2
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6

4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6; 4.5.1;
4.5.2
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6

5.2; 7.2.3; 8.2.1

4.4.3

4.4.3

4.4.3

8.2.3

4.5.1; 4.5.2

4.5.1; 4.5.2

4.5.1; 4.5.2

5.2; 7.2.1; 7.2.2

Planejamento da Obra

7.1

Análise Crítica de Projetos

7.3

Suprimentos
Produção da Obra
Entrega da Obra e Assistência Técnica

Controles do SGI

Recursos Humanos

7.4.1; 7.4.2
7.4.3; 7.5; 7.6;
8.2.4
7.5.1

5.6

4.6

4.6

4.6

4.2; 8.1; 8.2.2;
8.3; 8.4; 8.5

4.4.4; 4.4.5;
4.5.4; 4.5.1;
4.5.5; 4.4.7;
4.5.3;

4.4.4; 4.4.5;
4.5.4; 4.5.1;
4.5.5; 4.4.7;
4.5.3;

4.4.4; 4.4.5;
4.5.4; 4.5.1;
4.4.7; 4.5.3;

6.2

4.4.2

4.4.2

4.4.2

Quadro 36: Correlação dos processos com os requisitos das normas de referência do SGI
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7.3 APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

São Paulo, ___ de _________ de 2008
Prezado Senhor(a),
Como parte do desenvolvimento de minha dissertação do Mestrado Profissional em
Habitação, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT),
estou realizando uma pesquisa sobre o tema “Procedimento para implantação de
Sistema de Gestão Integrada (SGI) em empresas construtoras de edificações”,
sob orientação do Prof. Dr. Cláudio Vicente Mitidieri Filho.
Esta pesquisa tem como objetivo verificar se o procedimento proposto no trabalho
para implantação de um Sistema de Gestão Integrada (SGI), com foco na qualidade,
produtividade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho e responsabilidade
sócio-ambiental, baseado nas normas NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004,
BSI OHSAS 18001:2007 e NBR 16001:2004 e na vivência profissional deste autor,
estão coerentes com as práticas de mercado e identificar as oportunidades e
dificuldades na implementação deste sistema.
Solicito por gentileza da sua resposta e de outros colaboradores diretamente
envolvidos na implantação e no desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrada
de sua empresa.
Sua resposta terá grande importância em minha pesquisa e comprometo-me a
manter o total sigilo quanto à fonte das informações, bem como compartilhar os
resultados obtidos neste trabalho.
Agradeço a sua participação e cooperação nesta etapa e coloco-me a disposição
para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

Marco Aurélio d’Almeida Guerra
Aluno do Mestrado Profissional em Habitação
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
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QUESTIONÁRIO
Nome:______________________________________________________________
________
Empresa:
___________________________________________________________________
Cargo/Função:__________________________________, Tempo de
empresa:____________
Escolaridade:_________________________________________________________
_______
Especializações:______________________________________________________
_______
PARTE A
1. Qual segmento que sua empresa atua?
( ) Edificações (residencial)
( ) Edificações (comercial)
( ) Edificações (Industrial)
( ) Consultoria e Auditoria em SGI para Construção Civil
2. A sua empresa é certificada:
( ) sim

( ) não

Em caso positivo, favor indique a(s) norma(s):
( ) NBR ISO 9001

( ) PBQP-H / nível A

( ) QUALIHAB / nível A

( ) NBR ISO 14001

( ) BSI OHSAS 18001

( ) NBR 16001 ou SA

8000
3. A sua empresa possui programa ou desenvolve práticas com foco na
responsabilidade social?
( ) sim

( ) não

Caso o entrevistado atue em Consultoria e Auditoria de SGI, não é necessário
responder as questões n°4, 5, 6, e 7.
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4. Principais fontes de receita (clientes)
( ) Incorporadoras

( ) Empresas

( ) Recursos Próprios e Investidores

( ) Instituições Financeiras
( ) Órgãos Públicos

5. Estimativa do n° de empregados próprios
( ) de 20 a 100

( )100 a 500

( ) mais que 500

6. Estimativa do n° de empregados de terceiros (empreiteiros)
( ) de 20 a 100

( )100 a 500

( ) mais que 500

7. N° de canteiros (obras em andamento)
( ) até 5

( ) 6 a 12

( ) mais que 12

8. Principal(is) área(s) de atuação da empresa
( ) Grande São Paulo

( ) Estado de SP

( ) Região Sudeste

( ) Região Sul

( ) Região Norte

( ) Região Nordeste

( ) Região Centro-oeste

( ) Brasil

( ) Exterior:

9. A sua empresa participa de qualquer iniciativa da sociedade em relação à
Responsabilidade Social?
( ) sim

( ) ETHOS

( ) Outros:

__________________________________________
( ) não

PARTE B
Procedimento para implantação de Sistema de Gestão Integrada
As perguntas 1 a 3 são referentes ao Fluxogramas de atividades de concepção do
SGI apresentados a seguir:
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Figura 1 – Fluxograma de atividades de concepção do SGI
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Figura 2 – Fluxograma de atividades de concepção do SGI (continuação)
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1. Qual a sua opinião sobre o procedimento apresentado para concepção e
implantação

de

um

Sistema

Gestão

Integrado

(SGI)

representado

pelos

Fluxogramas? Eles são aplicáveis em empresas construtoras de edificações? Qual
foi a estratégia adotada por sua empresa?
2. Qual a sua opinião sobre a formação de um Comitê do SGI multidisciplinar,
envolvendo pessoas das áreas de projeto, planejamento, produção, SEMST
(engenheiro ou técnico de segurança) e Meio Ambiente (técnico ou tecnólogo
ambiental)

como

estratégia

de

concepção

dos

procedimentos,

inclusive

levantamento de aspectos e impactos ambientais e sociais e os perigos e riscos no
trabalho, definição dos controles e realização de treinamentos para implantação do
SGI em todas as áreas da empresa. Esse Comitê é viável na construção civil? Qual
foi a estratégia adotada por sua empresa?
3. Sobre as competências necessárias para a função de Representante da Direção
é necessário que este tenha conhecimento prévio, ou especialização na área de
gestão ambiental e gestão da Saúde e Segurança no Trabalho, bem como ter
conhecimento técnico da produção, facilidade de comunicação, ser organizado, ter
habilidades na gestão de pessoas, no atendimento ao cliente, na administração de
conflitos e possuir liderança para cobrar resultados. Qual a sua opinião sobre este
perfil? Todas as características citadas são necessárias e suficientes?
4. Quais foram os pontos críticos e dificuldades na implantação do SGI em sua
empresa?
5. Quais os benefícios obtidos com a implantação do SGI em sua empresa?
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7.4 APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO E ANÁLISE CRÍTICA DE
PROCESSO - EXEMPLO DE APLICAÇÃO EM SUPRIMENTOS
Perguntas
Qual o objetivo e a
finalidade do processo
analisado?

Exemplo de aplicação no processo Suprimentos
Efetuar compra de materiais e contratação de serviços de fornecedores
qualificados, dentro do prazo determinado;
Obter menor preço e melhor relação custo/benefício, por meio de uma
boa cotação;
Garantir a correta especificação dos pedidos de compra e dos contratos
de fornecimento;
Trabalhar com bons fornecedores e descartar os ruins do cadastro da
empresa, por meio de avaliação contínua;

Quais são as atividades
desenvolvidas atualmente
no processo e o seu
respectivo fluxo?
Quais são as pessoas
envolvidas, os meios
utilizados e os registros
gerados nessas
atividades?

Requisição do material/serviço pela obra em planilha de Excel e envio
para depto compras por e-mail;
Consulta manual ao cadastro de fornecedores qualificados (pasta em
meio físico) e das últimas avaliações realizadas;
Consulta manual dos últimos pedidos e contratos do material/serviço
requisitado;
Envio de solicitação de orçamento aos fornecedores por fax e e-mail, e
qualificação de novos fornecedores;
Elaboração do mapa de cotação em outra planilha de Excel, para
escolha do fornecedor pelo Diretor;
Emissão do Pedido de Compra em outra planilha de Excel,
complementando todas as informações necessárias para a conferência
no recebimento e coleta de assinatura do Diretor no pedido de compra,
para envio ao fornecedor;
Monitoramento da entrega do material por telefone;
Avaliação do fornecedor, após o recebimento do material na obra em
planilha de Excel e envio ao depto de compras por e-mail;

Quais são as perdas e
falhas na produtividade,
identificadas no processo
atual?
Quais os principais
problemas do processo?

Perda de tempo no envio da requisição por e-mail;
Perda de tempo para obter informações do fornecedor como consultas
manuais ao cadastro de fornecedores, avaliação de fornecedores e
pedidos emitidos;
Perda de tempo e probabilidade de falhas na transferência de dados de
uma planilha para outra (requisição  mapa de cotação  pedido de
compra);
Alta probabilidade de falha na especificação do pedido;
Perda de tempo para coleta da assinatura do Diretor;
Difícil acesso ao andamento do processo pela obra (a cotação já foi
iniciada? A compra já foi fechada? Etc.);
Atraso na emissão do pedido de compra e atraso na entrega;
Requisições de compra emergenciais com prazos inviáveis;
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Perguntas

Exemplo de aplicação no processo Suprimentos

Quais os aspectos e
impactos ambientais
significativos, presentes
nas atividades do
processo, que foram
identificados no
levantamento, durante a
fase de diagnóstico e
planejamento do projeto?

Na impressão de requisições, pedidos, avaliações, mapas de
concorrência, fax de orçamentos e formulário de cadastro de
fornecedores, existem consumos de papel e energia que contribuem
para a redução da disponibilidade de recursos naturais e por
conseqüência, existem os descartes de papel e de cartuchos de
impressora, que provocam a contaminação do solo e o aumento da
ocupação de aterro;

Quais perigos e riscos
existentes nas atividades
desse processo que
foram identificados no
levantamento?

Agente de ergonomia - Trabalho com postura incorreta, com repetição e
por período prolongado, que pode provocar lesões osteomioarticulares,
inflamação de articulação, tendão ou músculo, distenção, torção, fadiga,
lesão por esforço repetitivo (LER) e distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho (DORT);

No transporte de materiais para a obra, pelos fornecedores, ocorre
emissão de produtos de combustão e pode ocorrer, também, a emissão
de fumaça negra, que provocam a alteração da qualidade do ar e
contribuem na formação de efeito estufa (CO2).

Agente de ergonomia - Iluminação inadequada que pode provocar
fadiga e desgaste visual;
Agente de acidentes – Arranjo físico inadequado pode provocar
escoriações e ferimentos superficiais;
Agentes de acidentes – Possibilidade de incêndio dos computadores e
instalações do escritório, que provocam queimaduras e lesões múltiplas;
Quais são os aspectos de
responsabilidade social,
presentes nas atividades
do processo, que foram
identificados no
levantamento?

Falta de atendimento aos requisitos legais pelos prestadores de
serviços, tais como registro de funcionário de acordo com a CLT,
pagamento de fundo de garantia e demais direitos do trabalhador;
sonegação de impostos, etc.;
Práticas de corrupção e fraude, por meio de oferta de dinheiro a
funcionários por fornecedores, em troca de benefícios (irregularidades
em concorrências, medições e em entrega de materiais e serviços);
Material de origem duvidosa e ilegal (por exemplo, madeira);
Trabalho infantil, por fornecedores e prestadores de serviços;
Geração de empregos na região da obra;
Geração de recursos para a cidade, estado e união, por meio de
pagamento de impostos;

Quais são os requisitos
de gestão da qualidade
aplicáveis ao processo?

O procedimento deve estabelecer critérios para qualificação, seleção e
avaliação da capacidade dos fornecedores em atender aos requisitos e
especificações da empresa. Convém manter os registros da qualificação
e avaliação dos fornecedores, bem como as ações abertas em função
delas;
Para os materiais identificados como críticos, no diagnóstico da
empresa, devem ser estabelecidos requisitos mínimos para a
especificação, incluindo critérios para recebimento do produto,
atendimento às normas técnicas pertinentes e aos requisitos do cliente;
Convém que o fornecedor tenha conhecimento das especificações, por
meio do pedido de compra ou contrato de fornecimento, antes da
entrega;
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Perguntas

Exemplo de aplicação no processo Suprimentos

Quais foram os controles
operacionais definidos
para mitigar/reduzir os
impactos ambientais?
Existem outras
sugestões?

Implantação de software para gestão de suprimentos. Desta forma será
reduzido o consumo de papel e o descarte de papel e cartuchos de
impressora.

É possível a ampliação
dos impactos positivos
verificados?

Inserir nota, nos pedidos de compra, sobre a importância do fornecedor
fazer a manutenção preventiva e periódica dos caminhões de transporte
e de seus motores, alertando sobre o impacto provocado ao meio
ambiente por motores desregulados.
Inserir outra nota, no pedido de compra, em que no momento da
entrega, em período matutino ou diurno, o almoxarife da empresa
(devidamente treinado) irá propor, sem custo para o fornecedor, uma
verificação do índice de fumaça emitida pelo escapamento do caminhão
com a escala de Ringelmann, visando informá-lo sobre a regularidade
de seu equipamento.
Os fornecedores da região da obra terão prioridade nas concorrências,
com a justificativa de quanto menor for a distância para entrega de
materiais, possivelmente será menor a emissão de produtos de
combustão;

Quais foram os controles
operacionais definidos,
para eliminar/reduzir os
perigos e riscos das
atividades? Existem
outras sugestões?

Laudo de ergonomia, com orientações sobre postura correta de
trabalho, posicionamento dos equipamentos e interrupções para
alongamento;
Adequar os postos de trabalho, com acessórios que previnam doenças
ocupacionais, tais como apoio de punho para teclado e mouse, telefone
tipo headset, apoio para os pés e cadeiras com apoio de braço, além de
garantir condições salubres de trabalho e efetuar as medições dos
índices de iluminação, ruído e temperatura;
Elaborar plano de atendimento a emergência para a situação de
incêndio, indicando os brigadistas responsáveis e procedimento de
evacuação do prédio e de combate ao incêndio;
Planejar treinamento e simulado do plano de atendimento a
emergência;

Quais foram os controles
operacionais definidos,
para mitigar os impactos
de responsabilidade
social? Existem outras
sugestões?
É possível a ampliação
dos impactos positivos
verificados?

Divulgar bem aos colaboradores e às partes interessadas a política da
empresa e sua declaração de princípios e valores, para ficar claro a
todos qual é postura e a conduta da empresa e de que maneira ela
espera que seja o comportamento de seus funcionários;
Incluir cláusulas, nos pedidos de compra e nos contratos de
fornecimentos, sobre as obrigações legais do fornecedor, inclusive a
garantia da procedência legal do material e, também, do
posicionamento da empresa sobre as questões levantadas, tais como
ser contra o trabalho infantil, etc.;
Criar planilha para verificação do atendimento às obrigações legais,
pelos prestadores de serviço para liberação de pagamentos;
Preferência por contratação de mão-de-obra local;

Como eliminar as perdas
e as falhas na
produtividade,
identificadas no processo,
bem como as atividades
que não agregam valor?

Investimento em sistema informatizado de compras via web. Desta
forma, todos os dados e informações são inseridos em um único
sistema;
Convém que sejam estabelecidos prazos mínimos de requisição de
materiais e serviços, por meio de uma tabela de antecedências;
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Perguntas
Quais boas práticas
existem no mercado,
neste processo?

Exemplo de aplicação no processo Suprimentos
A empresa X, parceira no empreendimento Y, utiliza o software WWW.
Em contato por telefone, seu Diretor nos convidou para conhecer esse
sistema;
Na revista Téchne há anúncios de empresas fabricantes desse tipo de
software. Foi agendada com o representante de vendas, da empresa K,
a apresentação de seus produtos para nossa empresa;

Qual o custo das
melhorias propostas?

R$ XX, sendo R$ YY de implantação do software e parcelas mensais de
R$ Z de suporte técnico e treinamento, durante 12 meses;
R$ X de assessoria jurídica, para revisão de modelos de contratos;
R$ Y para adequação de postos de trabalho (valor já previsto no
orçamento do projeto de implantação do SGI);

Quais os principais
benefícios da mudança
proposta?

A requisição é feita direta no sistema, possibilitando ao comprador gerar
o mapa de cotação de forma automática;
Todas as informações necessárias no processo são disponibilizadas no
sistema, para consulta na mesma tela de cotação;
A aprovação do pedido é feita on line, com senha pelo Diretor e o envio
do pedido ao fornecedor, por e-mail, é feito de forma automática pelo
sistema;
Desta forma, elimina as perdas e probabilidade de falhas identificadas
no processo e aumenta a probabilidade de cumprimento dos prazos de
compras;
O tempo que era desperdiçado pode ser utilizado na negociação das
compras (melhorando, assim, a probabilidade de compras com menores
preços e melhores relações custo/benefício) e, também, na busca de
novos fornecedores;
Aumento da transparência do processo. O sistema disponibiliza aos
colaboradores envolvidos informações sobre o andamento do processo
de compra.

Quadro 37: Questionário de diagnóstico e análise crítica de processo, com exemplo de
aplicação em suprimentos

