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RESUMO

O trabalho considera a análise do processo de entrega de unidades
habitacionais e dos dados relativos à assistência técnica de uma empresa
construtora, a partir da qual procura-se refletir sobre como atuar no processo
produtivo e no processo de entrega do imóvel, visando à redução de atendimentos
futuros de assistência técnica. Do ponto de vista do método de trabalho, foi realizada
uma análise crítica do histórico de atendimentos, pós entrega da obra, bem como do
processo de entrega do empreendimento, procurando-se identificar os cuidados a
serem tomados para redução dos atendimentos de assistência técnica durante o
início da fase de uso, operação e manutenção do imóvel. Considera-se, também,
algumas ações necessárias na orientação ao cliente (usuário do imóvel), sobre
aspectos de Vida Útil de Projeto (VUP), sobre os cuidados em relação ao uso, à
operação e à manutenção do imóvel, e sobre precauções em futuras intervenções
de reformas. Em especial, o trabalho apresenta propostas de inspeção para entrega
do sistema hidráulico sanitário e das esquadrias, procurando mostrar a importância
dos testes de recebimento ou aceitação dos serviços e do processo de aquisição de
materiais e componentes certificados ou previamente qualificados.
Palavras-chave: Assistência técnica; Entrega de unidades habitacionais; Uso,
operação e manutenção de edificações.

ABSTRACT

Proposals for the delivery of residential properties and to minimize corrective
action demands in the phase of technical assistance.
The primary concern of this research is to analyze housing delivery process and
data related to technical assistance of construction companies, and from that, to
determine how to act during both, the productive, and the delivery process of housing
units, in order to avoid the need of futher technical assistance as much as possible.
Regarding the work method, a critical analysis of costumer assistance background
was conducted, focusing on the delivery process of the housing units as well, in order
to identify and prevent further problems, thus avoiding unnecessary technical
assistance during the initial phase of use, operation and maintenance of the property.
Some necessary costumer guidance (property user) is needed, specially on aspects
of Project Lifespan (PL), caution regarding use, operation and property maintenance.
Primarily, this research brings foward inspection proposals concerning the delivery of
sanatary sewer and of door and window frames, highlighting the importance of
carrying out acceptance testing on the services provided, also taking into account the
process of acquisition of certified and previously qualified materials and components.
Keywords: Technical assistance; Delivery of housing units; Use, Housing operation
and maintenance
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1 INTRODUÇÃO

Após a entrega da edificação, pode-se avaliar o imóvel durante o seu uso e sua
operação, possibilitando aos integrantes do processo produtivo melhorar seus
produtos, aperfeiçoar suas atividades e atualizar seus processos, beneficiando a
cadeia produtiva e os usuários com a melhoria contínua dos insumos, componentes,
sistemas e do produto, ou seja, da edificação como um todo.
No Brasil, pode-se destacar como marcos que representam a preocupação da
comunidade técnica com a qualidade e desempenho das construções os esforços
listados por Souza (2012):


No ano de 1980, a formulação de critérios mínimos para avaliação de

desempenho de habitações e em 1998, a publicação de critérios mínimos de
desempenho para habitações térreas de interesse social, pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT);


No ano 2000, o início dos trabalhos para o desenvolvimento da ABNT NBR

15575 - Edificações habitacionais – Desempenho (2013). Posteriormente, sua
publicação em 2008, e, depois sua vigência em 2013 (posteriormente à publicação
de Souza em 2012, houve, em 2013, a revisão da norma aqui mencionada);


Em 2007, a criação do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de Produtos

Inovadores (SiNAT), integrante do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
do Habitat (PBQPH), do Ministério das Cidades.
Além dos esforços listados por Souza (2012), cabe destacar o trabalho realizado por
Guimarães (2010), no qual são apresentados procedimentos de entrega do imóvel
ao usuário. São também mencionadas possíveis mudanças, decorrentes da
publicação da ABNT NBR 15575 (2008), levando o cliente a ter uma visão mais
crítica quanto ao produto adquirido e às medidas que seriam tomadas pelas
construtoras para cumprir o estabelecido na norma de desempenho.
Nos anos de 2010 e 2012 houve a publicação dos trabalhos de Boschetti e
Cavalcanti. Ambos apresentaram estudos de dados coletados no pós-entrega dos
imóveis, contribuindo com a avaliação no uso e operação dos empreendimentos e
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apresentando, dentre outras, a viabilidade de atuar preventivamente nas fases que
antecedem a entrega da unidade habitacional.
Em favor da “melhoria da qualidade do habitat” e da “modernização produtiva”, foi
criado o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQPH), nos
anos de 1990, que tem dentre seus projetos: o SiMaC, o SiAC e o SiNAT.
O SiMaC, Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e
Sistemas Construtivos, busca, por meio de ações de combate à não-conformidade, a
qualificação de produtos conforme as normas brasileiras. É organizado em
Programas Setoriais da Qualidade (PSQs), gerenciados pelas organizações e
associações do setor privado.
O SiAC, Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras, avalia a
conformidade do sistema de gestão da qualidade das empresas de serviços e obras,
com caráter proativo e evolutivo. Visa a dar suporte e orientação às empresas
participantes do programa com o objetivo de buscar gradualmente a conformidade
do sistema de gestão às regras estabelecidas pela NBR ISO 9001.
O SiNAT, que até 2016 tratava da avaliação técnica de produtos inovadores, a partir
do ano de 2017 também engloba a avaliação de desempenho de sistemas
convencionais. No SiNAT Inovadores são concedidos as DATec’s, Documentos de
Avaliação Técnica, e no SiNAT Convencionais são elaboradas as FAD’s, Fichas de
Avaliação de Desempenho.
A cronologia das ações e dos sistemas apresentados acima mostra que os
envolvidos no processo de construção, seja a comunidade técnica, as organizações
jurídicas ou os usuários, através da facilidade de difusão das informações, estão
progressivamente buscando melhores condições de fornecimento e aquisição de
imóveis, o que reforça a necessidade de melhorar continuamente o produto e
sistematizar o processo de entrega do imóvel ao proprietário, reduzindo as
intervenções de assistência técnica nos primeiros anos de uso.
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1.1 Justificativa

Em Cavalcanti (2012) é apresentada a quantificação de solicitações da assistência
técnica para uma amostra de empreendimentos imobiliários. O estudo foi realizado
utilizando o total de atendimentos prestados aos clientes ao longo dos cinco
primeiros anos de uso das edificações, logo após a emissão do habite-se de dez
empreendimentos habitacionais. Observa-se que o percentual de reclamações dos
clientes no primeiro ano de uso das edificações estudadas foi de 70,4% e no
segundo ano de 22,5%, em relação ao total de atendimentos realizados nos cinco
primeiros anos de uso das edificações estudadas. Desta forma, nos dois primeiros
anos é concentrado o maior percentual de reclamações de clientes, em torno de
93%.
Na Tabela 1 Boschetti (2010) apresenta o percentual de falhas observadas em
empreendimentos de três empresas construtoras, nomeadas Construtora “A”,
Construtora “B” e Construtora “C”. Foram estudados, respectivamente, sessenta e
cinco empreendimentos, sete empreendimentos (totalizando 21 blocos) e cinco
empreendimentos (totalizando 10 blocos). Os percentuais das falhas registradas no
pós-entrega das edificações referem-se aos cinco primeiros anos de uso.
Tabela 1: Falhas registradas nos empreendimentos das construtoras “A”, “B” e “C”
Construtora “A”
Falhas em:
34,4%
Instalações
22,8%
Esquadrias
18,8%
Revestimento de parede
6,9%
Revestimento de piso
17,1%
Outros
Fonte: Boschetti (2010), adaptado pelo autor

Construtora “B”
44,9%
22,5%
16,0%
6,7%
9,9%

Construtora “C”
46,7%
19,0%
5,0%
4,1%
25,2%

Para a Construtora “A”, Boschetti (2010) divide em seu estudo a ocorrência de falhas
em instalações pelo tempo de uso da edificação. Para as instalações, 81,3% dos
atendimentos ocorreram no primeiro ano de uso e 10,7% no segundo ano,
considerando no total 7.684 ocorrências nos cinco primeiros anos de uso dos
empreendimentos avaliados.
Já para as Construtoras “B” e “C”, Boschetti (2010) não apresentou as falhas
observadas ao longo do tempo de uso das edificações.
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Referente ao custo de atendimento das falhas observadas no uso da edificação,
Bocchile (2002 apud BOSCHETTI 2010) apresenta o comparativo de custos de
resolução de falhas em fase de obra e no pós-ocupação. Considerando a resolução
das falhas na fase de obra, o gasto seria de, no mínimo, 20% do gasto para
resolução no pós-entrega, ou seja, 1/5 do custo da resolução na fase de assistência
técnica.
Uma vez reduzidos os atendimentos da assistência técnica, parte dos recursos
poupados poderiam ser aplicados em outras ações, com outras finalidades, como
em: programas de melhoria contínua; redução de custos ou de preço; melhoria no
desempenho

financeiro

do

investimento

realizado

na

produção

dos

empreendimentos etc. Portanto, reduzir o custo para atendimento da assistência
técnica pós-obra, que é previsto em orçamento, torna a empresa mais competitiva.
Nota-se que as reclamações e atendimentos aos usuários pela assistência técnica
concentram-se nos dois primeiros anos de uso do imóvel e que o maior percentual
de falhas concentra-se nas instalações prediais e nas esquadrias (portas e janelas).
Tannous (2003 apud BOSCHETTI 2010) aponta como adversidades que ocasionam
falhas:
(i)

indefinições de projeto, que demandam ao construtor (executor) a tomada de

decisões no canteiro de obras;
(ii)

baixa qualidade de material, baixa qualificação de mão de obra e fiscalização

deficiente, muitas vezes na tentativa de reduzir custos;
(iii)

uso e operação inadequados, devido à desinformação, em razão da ausência

de documentos ou da falta de envolvimento nos processos de reformas e
manutenção pelos administradores da edificação (síndico, gerente predial e
zeladoria).
Sendo assim, existe a oportunidade de atuar nas fases de concepção, construção e
entrega dos empreendimentos, visando a minimizar essas adversidades.
A melhoria contínua dos processos que cercam o empreendimento induz à
observação das falhas e dos aspectos de aprimoramento do produto pela empresa
construtora e incorporadora e aproxima a empresa do usuário. Desta forma, pode
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haver ganhos significativos na fase de uso, operação e manutenção do imóvel, com
tendência:


à valorização do relacionamento entre fornecedor e usuário;



ao zelo de seu portfólio (construtora e incorporadora);



à oportunidade de redução de custos pós-entrega, devido à antecipação do

tratamento de falhas que, com o passar do tempo, se tornariam mais onerosas;


à incorporação de melhorias considerando a retroalimentação das lições

aprendidas, com o envolvimento de profissionais especializados.
Sabe-se que uma parcela dos dados que balizam as ações de melhoria tomadas
pelos integrantes do processo produtivo são as lições aprendidas na constatação,
avaliação e reparo das falhas registradas no atendimento da assistência técnica.
Uma vez que a fase de entrega do imóvel é o marco que estabelece o início do
contato da assistência técnica (da construtora e/ou incorporadora) com os usuários,
é oportuno que a interação com o cliente, na entrega e pós-obra, inicie-se visando a:
a)

dar suporte ao usuário quanto às condições de recebimento, uso e

manutenção do imóvel;
b)

apresentar ao usuário os conceitos de Vida Útil de Projeto (VUP), de

manutenção e de garantia dos materiais, componentes, elementos e sistemas
empregados na edificação;
c)

documentar o construtor, o usuário e o condomínio (caso exista), visando ao

cumprimento do estabelecido para atingir a VUP, com a apresentação de evidências
da preocupação em atender aos requisitos de desempenho na concepção e
construção. E após a entrega, cabe ao usuário o zelo pela edificação, usufruindo
adequadamente do imóvel e realizando as devidas manutenções,

com vista à

integridade e eficiência dos sistemas.
Portanto, ao se preparar para a entrega, uso e operação do empreendimento (desde
sua concepção), realizando a entrega adequadamente e acompanhando o pós-obra,
proporciona-se um potencial de melhora da qualidade do produto.
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1.2 Objetivo

O trabalho tem como objetivo apresentar propostas para melhoria do processo de
entrega do imóvel, visando reduzir as ações corretivas na fase de assistência técnica
São objetivos secundários:


Mostrar a aplicação de dados coletados no atendimento da assistência

técnica no desenvolvimento de ações que visam a aperfeiçoar os processos de
entrega do imóvel, bem como seu uso, operação e manutenção do mesmo. E
consequentemente diminuir os custos com o atendimento corretivo;


Apresentar procedimentos de realização dos testes e inspeções do sistema

hidráulico sanitário e de esquadrias (portas e janelas), componentes dos sistemas de
vedação vertical (interna e externa).
Pretende, também, mostrar a importância:


Da aquisição de materiais e componentes certificados ou previamente

qualificados;


De gerar rastreabilidade dos cuidados e ações, dentro do processo produtivo,

que visaram ao atendimento às normas vigentes e atender ao desempenho
especificado em projeto;


Da orientação ao usuário, por parte do construtor/incorporador, relativa à fase

de uso, operação e manutenção do imóvel, considerando também reformas futuras.

1.3 Método de elaboração do trabalho

O trabalho foi desenvolvido a partir do cumprimento das seguintes atividades:


Pesquisa bibliográfica, principalmente publicações relativas ao processo de

entrega de empreendimentos imobiliários e normas técnicas relacionadas ao tema.
Na pesquisa foram utilizadas especialmente as publicações de: Ramos e Mitidieri
Filho (2007), Boschetti (2010) e Cavalcanti (2012) sobre atendimentos pós-entrega
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de empresas construtoras; e Guimarães (2010) e CBIC E SINDUCON-SP (2016)
referente a entrega de empreendimentos imobiliários;


Estudo de atendimentos de assistência técnica de empreendimentos

imobiliários da “empresa alvo”, que gentilmente disponibilizou e permitiu a utilização
de documentos e informações para a produção desse trabalho;


Análise do processo de entrega de unidades habitacionais da empresa alvo,

tratando-se do estudo de caso (exploratório) desse trabalho;


Análise crítica dos atendimentos relativos à assistência técnica da empresa

alvo, observando as oportunidades de redução de atendimentos futuros, no pósocupação;


Apresentação de conclusões parciais, com base no levantamento, estudo e

análise das informações apresentadas, que nortearam as entrevistas e propostas de
procedimentos;


Entrevistas com profissionais envolvidos no gerenciamento, na concepção, na

construção e no atendimento da assistência técnica de empreendimentos
habitacionais;


Apresentação de propostas para atuação preventiva nas fases de concepção

e construção, e proposição de ações na entrega do imóvel e gestão do período de
assistência técnica da edificação, visando ao uso adequado, à operação eficiente e
à manutenção assertiva da construção;


Apresentação de propostas de inspeção para o sistema hidráulico sanitário,

esquadrias e unidade habitacional, na fase de entrega de empreendimentos
imobiliários.
O Fluxograma 1 apresenta o processo de elaboração do trabalho, considerando as
atividades de desenvolvimento do mesmo.
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Fluxograma 1: Processo de elaboração do trabalho

Revisão bibliográfica

Apresentação de
informações relativas à
entrega do imóvel

Compilação de
informações relativas à
assistência técnica

Análise das informações
e do estudo de caso
Realização de
entrevistas e análise das
informações coletadas

Experiência profissional

Proposição de
procedimentos de vistoria

Proposição de
procedimentos para a
entrega

Proposição de ações na
fase de assistência
técnica

Fonte: Elaborado pelo autor

1.4 Estrutura do trabalho

O trabalho está organizado em seis capítulos, a saber:
No Capítulo 1 – Introdução - é apresentada a justificativa, os objetivos do trabalho, o
método de elaboração e a estrutura do mesmo.
No Capítulo 2 – Entrega do imóvel e sua interface com as demais fases do
empreendimento - é realizada a análise das publicações consultadas relativas ao
tema. O capitulo foi distribuído em: concepção e vendas; projeto, planejamento e
construção; entrega do imóvel; uso, operação e manutenção; assistência técnica e
reformas.
No Capitulo 3 – Estudo de dados de entrega e assistência técnica - as informações
disponibilizadas pela empresa alvo são apresentadas e analisadas. A seção foi
distribuída em: procedimento de entrega de unidades habitacionais; atendimentos da
assistência técnica; dados coletados e análise dos mesmos.
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No Capitulo 4 - Entrevistas – é realizada a apresentação dos dados coletados, em
entrevistas, com profissionais envolvidos no processo construtivo de imóveis
habitacionais, além da análise das informações obtidas.
No Capítulo 5 – Proposta de procedimentos para entrega e uso – são apresentados
procedimentos e ações aplicáveis à concepção, à construção, à entrega e ao uso,
operação e manutenção do imóvel. A seção foi distribuída em: procedimento préentrega; procedimento de entrega; uso, operação e manutenção; aplicação; e
avaliação do desempenho no pós-ocupação.
No Capitulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho.
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2 ENTREGA DO IMÓVEL E SUA INTERFACE COM AS DEMAIS FASES DO
EMPREENDIMENTO

Em 2016 foi publicado um Guia elaborado pela Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de
São

Paulo

(SINDUSCON-SP),

intitulado

“Boas

práticas

para

entrega

do

empreendimento desde a sua concepção”. Nele, para cada fase e atividade do
empreendimento,

seja

projetos,

legalizações,

planejamento,

construção

e

comunicação com o cliente, são descritos procedimentos para viabilizar a entrega.
No guia em questão são apresentados pontos de atenção e sugestões de ações que
podem ser adotadas pela incorporadora e construtora (sendo elas pessoas jurídicas
distintas ou não), visando que a entrega do imóvel ao usuário seja proveitosa para
as partes envolvidas. Na publicação, considerou-se a subdivisão de um
empreendimento imobiliário em: concepção e vendas; execução; e uso, operação e
manutenção. Para cada fase são apontadas sugestões de boas práticas para a
entrega da edificação.
No texto de apresentação do guia, José Romeu Ferraz Neto (Presidente do
SINDUSCON-SP) expõe:
Em todas as fases do produto, desde a sua concepção, devem
ser consideradas as experiências vividas pelas equipes de
assistência técnica e de relacionamento com o cliente. São
elas que detêm o conhecimento do empreendimento em
operação e conseguem identificar as melhores práticas a
serem adotadas na viabilização, construção e na entrega do
imóvel. (CBIC e SINDUSCON, 2016, p. 9).

Sendo assim, uma ação preventiva para se entregar um produto adequado ao
usuário é a consulta às vivências da assistência técnica em diversas obras. Tal ação
deve ser complementar às ações esperadas da gestão do empreendimento, visando
ao atendimento à ABNT NBR 15575 (2013) e demais normas pertinentes à
concepção e construção de edificações.
Na concepção é estabelecido o padrão e o nível de desempenho da edificação.
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No projeto são especificados os materiais e componentes que irão compor os
sistemas da edificação, com as características e informações pertinentes à aquisição
e execução, bem como são gerados subsídios para a fase de uso, operação e
manutenção.
Na aquisição (materiais e componentes) e na execução (construção), espera-se
fidelidade ao especificado em projeto.
No uso, na operação e na manutenção espera-se que o uso e a operação sigam
adequadamente as recomendações presentes nos manuais da edificação. Os
serviços

de

manutenção,

por

sua

vez,

devem

ser

realizados

conforme

especificações, procedimentos e periodicidade estabelecidos.
Nas seções 2.1 até 2.6 são expostas e feitas considerações a respeito de
publicações que visam a aperfeiçoar a entrega do imóvel, bem como o seu uso, sua
operação e sua manutenção, atuando-se nas diversas fases (e atividades) do
empreendimento imobiliário.

2.1 Concepção e vendas

No desenvolvimento do produto, desde o início do processo, recomenda-se o
envolvimento dos responsáveis pela construção com o objetivo de obter
contribuições para tomadas de decisões; além disso, deve-se:
...considerar

nesta

fase

o

aprendizado

em

outros

empreendimentos, sejam eles próprios ou de terceiros. A partir
desta coleta de informações, envolvendo também as equipes
de assistência técnica e relacionamento com o cliente, é
possível antecipar cenários e tomar ações para minimizar
possíveis problemas, maximizando a qualidade do projeto.
(CBIC E SINDUSCON-SP, 2016, p. 23).

Outro cuidado apontado em CBIC E SINDUSCON-SP (2016) é o treinamento das
equipes de vendas e de comercialização para expor aos adquirentes as
especificações de concepção, projeto e memorial descritivo. Isso visa a minimizar
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qualquer dúvida quanto à qualidade do imóvel comercializado e suas condições de
compra.

2.2 Projeto, planejamento e construção

Para a fase de projeto, CBIC E SINDUSCON-SP (2016) faz menção à importância
da observação das normas que estabelecem requisitos e critérios para os sistemas,
componentes, insumos, métodos construtivos e de gestão, isso além de atender aos
requisitos de desempenho estabelecidos na ABNT NBR 15575 (2013), dentre os
quais a manutenibilidade, para que o usuário tenha condições de preservar as
características dos sistemas durante a vida útil do projeto.
Entende-se por VUP, conforme a ABNT NBR 15575 (2013): o período estimado de
tempo para o qual um sistema é projetado, a fim de atender aos requisitos de
desempenho estabelecidos, considerando:


o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis;



o estágio do conhecimento (técnico e científico) no momento do projeto;



a suposição do atendimento à periodicidade e correta execução dos

processos de manutenção especificados no respectivo manual de uso, operação e
manutenção da edificação.
Portanto, os projetistas precisam, a partir: (i) do nível de desempenho (estabelecido
na concepção); (ii) do padrão da edificação; (iii) do estabelecido em norma; (iv) da
análise

dos

dados

pós-obra;

(v)

e

das

lições

aprendidas

em

outros

empreendimentos, elaborar especificações e detalhamentos que possibilitem a
concretização dos projetos, visando que os mesmos atinjam o desempenho previsto.
Para atender às especificações que foram previamente estabelecidas, a interface
entre planejamento e construção deve prever, entre outras atribuições, a
organização apropriada das tarefas e atividades de construção, identificando o prazo
e a técnica que o sistema construtivo demanda para sua instalação.
Na ABNT NBR 5671 (1990) são discriminadas as responsabilidades dos
intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura, sendo relevante

27

mencionar que o fabricante deve atender às normas brasileiras pertinentes à
fabricação e às características técnicas do produto, além de permitir que haja
inspeção técnica dos mesmos, tanto na fabricação quanto no armazenamento, salvo
quando o produto é detentor de “Certificado de Conformidade”, ou qualificação
prévia.
Pode-se entender que o emprego de insumos pré-qualificados ou certificados na
construção constitua um atendimento parcial dos requisitos de desempenho, desde
que o mesmo seja compatível com o especificado em projeto.
Souza (1997 apud GUERRA e MITIDIERI FILHO 2015) afirma que a implantação de
um sistema de gestão da qualidade visa que o processo de fornecimento de uma
empresa satisfaça às demandas e necessidades de seus clientes (externos ou
internos).
Uma vez que uma das demandas da concepção e construção de edifícios é o
atendimento aos requisitos de desempenho, a implantação de um sistema de gestão
integrada é um indicador da intenção do construtor de atendê-los no fornecimento de
seu produto.
Devido à necessidade de rastreabilidade das condições de atendimento aos
requisitos geradores do desempenho pretendido, a implantação de um sistema de
gestão integrada é fundamental, uma vez que as informações necessárias de
desempenho permeiam e integram diversas fases do ciclo produtivo de um
empreendimento e, ao final, devem ser inseridas no manual de uso, operação e
manutenção do imóvel, além de fornecer informações pertinentes ao sistema de
gestão da manutenção da edificação.
Conforme previsto por Guimarães (2010), devido a elaboração e vigência da ABNT
NBR 15575 (2008), hoje revista e vigente desde o ano de 2013, foram explicadas,
entre outras coisas, a necessidade dos envolvidos com o processo construtivo
desenvolvam formas de apresentar ao usuário o conceito de Vida Útil, Vida Útil de
Projeto, desempenho, relação entre manutenções, desempenho

e Vida Útil dos

sistemas no manual de uso, operação e manutenção do imóvel. Exemplificando o
exposto, o Quadro 1 apresenta um comparativo entre a seção “Definições” nas
publicações de SECOVI E SINDUSCON-SP (2003) e SECOVI E SINDUSCON-SP
(2013).
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Quadro 1: Seção “Definições” nas publicações de 2003 e 2013 do manual do proprietário
Agrupamento
Empreendimento

Manual do proprietário (2003)
Auto de Conclusão

Manual do proprietário (2013)
Auto de conclusão
Lei 4591 de 16 de dezembro de 1964

Prazo de Garantia

Garantia contratual
Garantia legal

Garantias

Código do Consumidor

Código de Defesa do Consumidor

Código Civil Brasileiro

Código Civil brasileiro

Vícios Aparentes
Vícios Ocultos
Solidez da construção, Segurança e
Utilização de Materiais e Solo
Vida Útil

Vícios ocultos
Solidez da construção
Vida útil
Vida Útil de Projeto

Vida útil, desempenho e
durabilidade

ABNT NBR 15575
Durabilidade
ABNT NBR 5674

ABNT NBR 5674
ABNT NBR 14037
Manutenção
Manutenção rotineira
Manutenção corretiva

Operação e manutenção

Manutenção preventiva
Empresa autorizada pelo fabricante
Empresa capacitada
Empresa especializada
Equipe de manutenção local
Profissional habilitado

Fonte: elaborado pelo autor, com base em SECOVI E SINDUSCON-SP (2003) E SECOVI E
SINDUSCON-SP (2013)

Percebe-se o que ao longo do tempo houve maiores cuidados em expor definições
referentes a conceitos de vida útil, desempenho, operação e manutenção dos
sistemas e edificação, além de distinguir garantia legal de garantia contratual.
O Quadro 2 apresenta atividades elencadas pela CBIC E SINDUSCON-SP (2016)
que necessitam de especial atenção com foco na entrega do empreendimento,
ordenadas e editadas pelo autor visando à correspondência entre os dois agentes
(incorporador e construtor), além de apontar a qual fase do empreendimento a
atividade está relacionada.
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Participar do detalhamento de projetos executivos,
especificações e aquisições, quando aplicável
Acompanhar a qualidade e o cronograma da
execução

Executar a obra rigorosamente de acordo com as
especificações e projetos definidos na fase de
concepção, e com o material utilizado na
comercialização (folheto de venda, perspectivas,
maquetes, etc.)
Planejar a execução da obra considerando o
cronograma de entrega do empreendimento

x

x

Coletar ao longo da obra a documentação a ser
entregue aos proprietários e condomínio, tais como
notas fiscais, garantias, contratos de manutenção,
manuais de operação de equipamentos e sistemas

Definir as informações pertinentes e necessárias
para elaboração dos manuais de uso, operação e
manutenção das áreas comuns e dos proprietários,
em conformidade com a NBR 14037 (ABNT, 2011)

Na aquisição de produtos, equipamentos e
contratação de serviços, verificar capacidade e
condições de atendimento de assistência técnica por
parte dos fornecedores e prestadores de serviço, e
x
formalizar condições de garantias e assistência
técnica. Atentar que nem sempre o prazo de garantia
do fornecedor se inicia com a entrega da obra
Coletar informações pertinentes e necessárias para
elaboração dos manuais de uso, operação e
x
manutenção
Elaborar os Manuais de Uso, Operação e
x
Manutenção em conformidade com a NBR 14037

Receber da construtora as áreas comuns

Receber da construtora pelo menos uma unidade
privativa, de forma a definir o padrão de entrega

Prever atividades de comissionamento

x

x

Definir processo de entrega do empreendimento
(unidades e áreas comuns) e o processo de
assistência técnica

Manter o cliente informado com relação ao
andamento da obra e providências a serem tomadas,
como por exemplo, prazo para solicitação de
personalização em unidades
Estipular datas, procedimentos e preparar as visitas
de clientes à obra

Entrega

x

Documentar as alterações de projeto e
especificações, e seus impactos no uso e na
operação e manutenção. No caso de alteração de
Documentar as alterações de projeto, e providenciar
projeto arquitetônico ou memorial descritivo, verificar
a sua revisão conforme construído (as built)
a necessidade de formalização com o cliente
(alteração de projetos e documentos da fase de
incorporação, contrato de compra e venda, etc.)

Elaborar o Cronograma de Entrega do
Empreendimento

Constr.

Construtora

Planej.

Incorporadora

Projeto

Quadro 2: Ações da incorporadora e construtora visando à entrega do empreendimento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Atentar para os prazos de solicitação e execução de
personalizações em unidades privativas, de forma a
não impactar no prazo de conclusão da obra, quando
houver esta opção na venda do imóvel

x

x

Acompanhar a visita de clientes na obra

x

x

x

x

x

x

Coletar ao longo da obra a documentação necessária
x
para o processo de legalização do empreendimento
Efetuar as solicitações de ligações definitivas em
tempo hábil, a fim de não comprometer a entrega do
empreendimento em decorrência de atraso de
terceiros ou concessionária
Realizar verificação final para liberação das unidades
e áreas comuns, visando que o imóvel seja entregue
sem problemas, e atendendo às especificações de
projeto, memorial descritivo e materiais publicitários
Acompanhar o comissionamento de sistemas e
equipamentos, realizando testes de funcionamento e
simulações de operação
Efetuar a Entrega Técnica do empreendimento

Fonte: CBIC E SINDUSCON-SP (2016), adaptado e editado pelo autor

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Observando as informações exibidas no Quadro 2, entende-se que:
(i)

as ações nas fases do empreendimento são interdependentes;

(ii)

as informações pertinentes à elaboração do manual de uso, operação e

manutenção do imóvel são coletadas no projeto, no planejamento e na obra;
(iii)

o procedimento de entrega da obra deve ser previamente elaborado, visando

que os envolvidos no processo planejem as atividades com a devida antecedência;
(iv)

o comissionamento dos sistemas da edificação pode ser previsto desde o

projeto, uma vez que os sistemas operados devem deter uma eficiência préestabelecida. Métodos, procedimentos e recursos para verificação do desempenho
podem ser previamente especificados.
Visto a necessidade de documentar e instruir o usuário sobre a edificação, a ABNT
NBR 14037 (2011) tem como foco estabelecer diretrizes para a elaboração do
manual de uso, operação e manutenção da edificação, que prevê a apresentação:
...da documentação técnica produzida ao longo das fases de
projeto e execução e seu direcionamento para esclarecer
dúvidas

relativas

às

etapas

de

conservação,

uso

e

manutenção, e da operação dos equipamentos, de forma
sistematizada... (ABNT, 2011, p. vi)

O manual de uso, operação e manutenção da edificação deve descrever claramente
a construção; dentre as informações mínimas, tem-se:


informações sobre aspectos importantes para o proprietário e
condomínio, como propriedades especiais previstas em projeto
e sistema construtivo empregado;



desenhos

esquemáticos,

com

dimensões

cotadas,

que

representem a posição das instalações;


descrição dos sistemas e, quando aplicável, dos elementos e
equipamentos;



cargas máximas admissíveis nos circuitos elétricos;



cargas estruturais máximas admissíveis;



descrição sucinta dos sistemas;

31



relação dos componentes utilizados para acabamentos (por
exemplo, revestimentos cerâmicos, tintas, metais, ferragens,
esquadrias, vidros etc.) com as suas especificações; e



sugestão ou modelo do programa de manutenção preventiva
(ABNT, 2011, p. 6), com menção à periodicidade das
manutenções (ABNT, 2011, p. 8).

Referente às cargas estruturais máximas admissíveis que devem ser informadas no
manual de uso, operação e manutenção da edificação, é prudente que seja
apresentado ao usuário as cargas de uso ou de serviço consideradas em projeto.
Isso visa que o usuário saiba a carga prevista para o uso (pessoas e mobiliário) e
para a instalação dos revestimentos (informação que será utilizada em reformas),
por exemplo: quando deseja-se integrar ambientes (sala e terraço, cozinha e sala
etc.), o nivelamento do piso pode ser apontado como uma das alterações, sabendo
que a solução para essa necessidade irá submeter a estrutura a cargas, a mesma
deve ser estudada para não exceder o previsto em projeto;
A concepção e construção das edificações residenciais devem atender aos
requisitos de desempenho estabelecidos na ABNT NBR 15575 (2013), e que o
manual da edificação é formulado e entregue ao cliente com a finalidade, dentre
outras, de transmitir informações referentes à conformidade da concepção e
construção da edificação e de instruir o usuário quanto aos cuidados com o imóvel.
O incorporador deve definir o conteúdo dos manuais, evidenciando o atendimento
aos requisitos de desempenho, e o construtor deve coletar os dados pertinentes e
elaborar o manual, conforme ABNT NBR 14037 (2011).
Cabe ao incorporador estabelecer: (i) junto aos projetistas: a periodicidade mínima
de manutenção e de substituição dos insumos e componentes que serão
especificados para constituir os sistemas da edificação (visando o custo das
manutenções); (ii) e junto ao construtor: as evidências de conformidade, que serão
apresentadas ao longo do processo construtivo e que integrarão o manual, e quais
serão as informações sobre o uso, operação e manutenção, visando o uso assertivo,
a operação apropriada e a manutenção eficiente da edificação.
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2.3 Entrega do imóvel

Guimarães (2010) estuda o processo de entrega de empreendimentos por empresas
construtoras e incorporadoras. Em seu trabalho, são apresentados os resultados de
entrevistas realizadas com 17 construtoras e incorporadoras.
Um dos resultados do trabalho de Guimarães foi a observação da oportunidade de
se estabelecer um procedimento para a fase de entrega em parcela das empresas
estudadas, pois 11 de um total de 17 empresas que responderam à entrevista
possuíam formulário de vistoria de entrega do imóvel ao cliente, e apenas sete
destas possuíam formulário de pré-vistoria. O cenário indica que as empresas que
não contavam com os formulários em seu acervo não criaram um sistema de gestão
para essa atividade.
Guimarães também advertiu sobre o fato de que empresas construtoras e
incorporadoras possuírem formulários em seu acervo para o processo de entrega
dos imóveis não demonstrava que as verificações eram realizadas.
Portanto, seja pela inserção ou pela melhoria do processo (demonstrando também a
efetividade de realização), existiu a oportunidade de atuação e melhoria do
procedimento de entrega do imóvel das empresas estudadas.
Para que seja realizada a vistoria de entrega, com o proprietário ou com o síndico, é
recomendado em CBIC E SINDUSCON-SP (2016) que sejam tomadas, no mínimo,
as providências listadas abaixo:


agendar a vistoria com antecedência;



preparar um roteiro para a vistoria;



esclarecer o cliente sobre como proceder após a etapa de
entrega da unidade, que providências ele deve tomar,
documentações necessárias etc.;



garantir a limpeza e higienização do apartamento e das áreas
comuns; preparar as áreas para os testes de energia elétrica,
caimentos etc.;



apresentar o Manual do Proprietário/Manual das Áreas
Comuns;
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apresentar o empreendimento como um todo, realizando a
entrega técnica, dando ênfase ao programa de manutenção e
conservação do empreendimento.

Uma boa prática, que visa ao sucesso no cumprimento das providências mínimas
recomendadas para a entrega do empreendimento, é a existência de um
procedimento, bem como a efetividade de seu uso, que organize as atividades
constituintes do processo. O procedimento de entrega da edificação para os
usuários pode ser sintetizado conforme o Fluxograma 2.
Fluxograma 2: Processo de entrega de obra

Qualificação das
equipes

Apartamento
modelo

não
Pré-vistoria

Correções

de acordo
Agendamento

não
Vistoria

Correções

de acordo
Assembléia /
Entrega das chaves

Retroalimentação

Fonte: Guimarães (2010), adaptado pelo autor

As atividades do processo de entrega são expostas e descritas posteriormente. A
descrição das atividades é composta pelo estudo de Guimarães (2010), onde a
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empresa alvo contava com um procedimento de entrega dos imóveis e foram feitas
sugestões pela autora para a melhoria do mesmo. As descrições foram
complementadas pelo autor conforme recomendações realizadas por CBIC e
SINDUSCON-SP (2016), acrescidas de informações pertinentes à exposição em
questão.
Qualificação das equipes que participarão do processo de entrega: deve ser
realizada antes do início da fase de pré-vistoria, dispondo do procedimento de
entrega previamente atualizado, que é apresentado (ou revisto) pelos participantes
das atividades de entrega a fim de garantir a uniformidade das informações
apresentadas no treinamento. Como melhoria apontada pela autora – Guimarães
(2010) - é sugerido o acréscimo de recursos audiovisuais (para auxiliar nas
exposições) e a utilização do histórico de obras recentes (como forma de
prevenção).
As equipes devem ser treinadas para fazer a entrega do empreendimento, e
inclusive terem em seu procedimento explicações quanto às necessidades da
edificação recém-construída:
A equipe da entrega é responsável por esclarecer aos
proprietários e ao representante legal/síndico as condições de
garantias contratuais e legais, e a importância de correto uso,
operação e conservação. Também deve orientá-los sobre a
realização de reformas de acordo com a ABNT NBR 16280, e a
necessidade de implantação de um sistema de gestão para
manutenção em conformidade com a ABNT NBR 5674. (CBIC
E SINDUSCON-SP, 2016, p. 47).

Execução ou construção de protótipo da unidade, ou apartamento modelo: o
mesmo servirá de referência para a preparação das demais unidades que serão
entregues. O apartamento modelo deve ser validado por um comitê, definido de
forma a garantir a variedade técnica que contribua com a definição dos padrões de
liberação das unidades. Tal trabalho deve ser formalizado via relatório fotográfico,
visando também, futuramente, que sejam realizadas comparações dos protótipos
para futuras melhorias.
Pré-vistoria das unidades: trata-se da inspeção detalhada da unidade pela equipe
de entrega, visando receber da equipe de obra unidades conforme protótipo ou
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apartamento modelo definido anteriormente. Como melhoria apontada por
Guimarães (2010), existe a adequação do formulário de pré-vistoria de acordo com o
produto a ser entregue.
Tal prática visa a identificar e prevenir problemas que possam ser apontados pelo
cliente ou representante no ato da entrega das chaves das unidades privativas ou
das áreas comuns da edificação.
Correção dos apontamentos da pré-vistoria: os itens apontados na pré-vistoria
devem ser analisados pela equipe de obra e após as devidas revisões a unidade é
liberada para agendamento da vistoria para entrega ao usuário. A checagem final
feita pela equipe de entrega antes da liberação para agendamento é apontada por
Guimarães (2010) como uma melhoria.
Para correção dos apontamentos feitos nas pré-vistorias e vistorias com os clientes,
entende-se que a produção e estabelecimento de um cronograma seja uma boa
prática, pois, a depender do reparo, um ou mais sistemas constituintes da
construção serão afetados, e esse cronograma “...deve incluir o prazo necessário
para solucionar eventuais problemas identificados, antes do agendamento da
vistoria de entrega ao cliente final”. (CBIC E SINDUSCON-SP, 2016, p. 44).
Por exemplo: caso exista a necessidade de substituição de uma peça de
revestimento cerâmico em uma região impermeabilizada, pode-se comprometer a
estanqueidade do piso nessa tarefa, demandando reparo do impermeabilizante e a
realização de novo teste de estanqueidade na região, consumindo tempo do
cronograma para essa tarefa.
Após a correção dos apontamentos e o devido registro, o relatório da vistoria pode
ser registrado em cartório atestando a conformidade entre o que foi especificado no
memorial de vendas e o que foi executado pelos construtores, além da terminalidade
da obra.
Agendamento da vistoria da unidade: para que o agendamento seja feito, as
informações pertinentes ao processo, como procedimentos, data e hora proposta
para o evento devem ser previamente estabelecidas para posterior apresentação ao
cliente. Aumentar a antecedência do agendamento é um dos apontamentos
realizados por Guimarães (2010) como algo a ser melhorado.
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Vistoria de recebimento: momento em que deve ser novamente explicado o
processo de entrega da empresa e apresentado o manual do proprietário ao cliente.
Consiste ainda em fazer a checagem dos itens determinados no formulário de
entrega com a efetivação dos testes pertinentes e preenchimento do documento.
Guimarães (2010) sugere como propostas de melhoria: (i) a adequação do
formulário, de acordo com a obra a ser entregue, inclusive com a quantidade de
itens necessários para melhorar a retroalimentação dos dados da empresa; (ii)
realizar uma pesquisa de satisfação no ato da vistoria; (iii) fornecer uma cópia do
formulário de vistoria ao cliente; (iv) estabelecer como meta a concretização de
100% das vistorias com os clientes das unidades antes da assembléia de instalação
do condomínio.
Assembléia de instalação do condomínio: trata-se da oficialização do término da
fase de construção. Nesse evento, além de outras atividades, o síndico e demais
representantes (conselheiros, comitês etc.) são eleitos pelos proprietários das
unidades constituintes do condomínio. Também são definidos os participantes e a
data para efetivação da vistoria de entrega de recebimento das áreas comuns.
Conforme CBIC e SINDUSCON-SP (2016), uma prática é a utilização de empresas
especializadas na atividade de vistoria e recebimento de obras. A apropriação de
prestação de serviço (terceirização) para essa tarefa visa à apresentação de uma
inspeção imparcial por profissionais habilitados.
Entrega das chaves: é importante mencionar que a entrega das chaves das
unidades aos clientes depende da realização da vistoria de entrega de recebimento
das áreas comuns, bem como o recebimento de, no mínimo, ambientes e sistemas
que são indispensáveis para o início da operação da edificação como: portaria,
elevadores, docas para entrega de materiais e mobiliário, sistema de detecção e
combate a incêndios, sistema hidrossanitário, entre outros.
Reforçando o exposto pela autora, Guimarães (2010) chama a atenção para a
necessidade de qualificar as equipes participantes do processo de entrega e
adequação dos formulários que serão utilizados nessa fase da obra, uma vez que
existem distintas tipologias, disposições e quantidade de ambientes, tecnologias e
acabamentos. As verificações devem ser compatíveis com o imóvel a ser entregue.
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2.4 Uso, operação e manutenção da edificação

Trata-se do pós-entrega, onde, conforme interpretação das definições incorporadas
ao termo (uso, operação e manutenção), a edificação será utilizada conforme sua
finalidade, zelada e mantida em funcionamento adequado, visando a manter a
capacidade funcional e a segurança de seus usuários.
Define-se por manutenção o “conjunto de atividades a serem realizadas para
conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação de seus sistemas
constituintes, a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários.”
(ABNT 5674, 2012, p. 8). E por operação o “conjunto de atividades a serem
realizadas em sistemas e equipamentos, com a finalidade de manter a edificação em
funcionamento adequado.” (ABNT 5674, 2012, p. 9).
Na introdução da ABNT NBR 5674 (2012) - Manutenção de edificações, é
considerado inaceitável, sob o ponto de vista ambiental e inviável economicamente,
considerar as construções (edificações) como produtos descartáveis, demandando a
substituição das mesmas quando o desempenho se apresentar inferior ao exigido na
ABNT NBR 15575 (2013).
Portanto, a exigência de manutenção das edificações logo no início de seu uso e a
viabilidade de revitalização (sem substituição integral) dos sistemas constituintes da
mesma tornam-se uma necessidade econômica e ambiental.
Conforme a ABNT NBR 15575 (2013), a execução adequada das manutenções
periódicas e preventivas irá aumentar a vida útil dos sistemas e seus componentes,
em comparação ao mesmo sistema ou componente sem manutenções. A Figura 1
exemplifica o impacto das manutenções na vida útil dos sistemas e seus
componentes.
A gestão do sistema de manutenção, conforme a ABNT NBR 5674 (2012), visa a
“preservar as características originais da edificação e prevenir a perda de
desempenho decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos ou
componentes”.
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Figura 1: Desempenho ao longo do tempo

Fonte: NBR 15575-1 (ABNT, 2013, p. 50).

Portanto, para que o imóvel possua o desempenho estabelecido em sua concepção,
deve-se efetuar o uso adequado, fazer a gestão das manutenções e gerir
apropriadamente as reformas. Sendo assim, é prudente e necessário que os
envolvidos no processo construtivo especifiquem e acompanhem o uso, operação e
manutenção.
Um procedimento, dentre outros, contratado pela administração da edificação para a
gestão das áreas comuns é a inspeção predial, que visa a, entre outros objetivos:


avaliar periodicamente as condições técnicas, de uso, de conservação e de

manutenção da edificação;


gerar massa crítica para aprimorar o plano de manutenção;



elencar as anomalias observadas por grau de urgência, conforme IBAPE

(2012): crítico, regular e mínimo.
Referente às unidades habitacionais, na publicação de Cavalcanti (2012), existe a
proposta de ações ativas da assistência técnica, com a realização de inspeções
periódicas dos sistemas e componentes do imóvel, dentro dos períodos de garantia
previstos no manual de uso, operação e manutenção das edificações.
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2.5 Assistência Técnica

Juntamente com a fase de uso, inicia-se o atendimento da assistência técnica aos
usuários, que entre outras atividades e funções, atua na resolução de vícios ou
defeitos decorrentes de anomalias que repercutam em desempenho inferior àquele
previsto e de falhas que ocasionem danos ou afetem a habitabilidade do imóvel. Isso
dentro do período de tempo em que é elevada a probabilidade de manifestação de
problemas, conforme garantias dispostas no manual de uso, operação e
manutenção do imóvel.
Cavalcanti (2012) fez uma análise dos procedimentos e dos dados de atendimentos
pós-obra de uma empresa construtora, além de propor a atuação ativa da
assistência técnica, implementando ações preventivas dentro do processo
construtivo (da concepção até a entrega). As atividades do setor de assistência
técnica, em geral, podem ser representadas pelo Fluxograma 3, conforme exposto
por RAMOS e MITIDIERI FILHO (2007).
Fluxograma 3: Fluxograma geral da assistência técnica

Recebimento da solicitação via contato telefônico, e-mail, fax, carta
Entrada da solicitação no sistema de banco de dados específico da unidade e cliente
Agendamento da vistoria na unidade
Acionamento de empresas prestadoras de serviços
Vistoria Técnica
Procedente

Improcedente

Programação dos serviços
Aquisição de materiais
Execução dos serviços

1 - Executam-se os serviços a título de
cortesia ou
2 - Presta-se um suporte técnico

Entrega dos serviços
Avaliação dos serviços executados
Análise dos dados e retroalimentação das
etapas dos processos construtivos
Fonte: RAMOS E MITIDIERI FILHO (2007)
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No estudo de Cavalcanti (2012) são apresentados e analisados os atendimentos
feitos em dez empreendimentos imobiliários da empresa alvo de seu trabalho. Uma
das análises realizadas foi a data da reclamação do cliente conforme a idade do
imóvel (tempo de uso da edificação). Para esse estudo os empreendimentos foram
agrupados em dois conjuntos, sendo:


três empreendimentos, com entrega das áreas comuns no ano de 2006 (todos

com ao menos cinco anos de uso), conforme Tabela 2 (primeira amostra);


sete empreendimentos (cuja garantia não foi encerrada na data de

elaboração do estudo), sendo a entrega das áreas comuns no ano de 2007 para um
empreendimento e de 2008 para os demais, conforme Tabela 3 (segunda amostra).
Tabela 2: Reclamações por períodos - empreendimentos 1 a 3
Empreendimento
Empreendimento 1
Empreendimento 2
Empreendimento 3
Total 3 obras
% de reclamações por ano

1º ano
828
81
522
1431
65%

2º ano 3º ano 4º ano 5º ano
313
80
19
6
62
33
12
0
192
40
6
1
567
153
37
7
26%
7%
2%
0%

Total
1246
188
761
2195
100%

Fonte: Cavalcanti (2012), adaptado pelo autor
Tabela 3: Reclamações por períodos - empreendimentos 4 a 10
Empreendimentos 4 a 10
Total para as 7 obras
% de reclamações por ano

1º ano
1915
65%

2º ano 3º ano 4º ano 5º ano
779
174
50
21
27%
6%
2%
1%

Total
2939
100%

Fonte: Cavalcanti (2012), adaptado pelo autor

Referente aos custos com assistência técnica dos empreendimentos, Cavalcanti
(2012) mensura o custo dos atendimentos cuja avaliação da reclamação foi
caracterizada como “procedente” e sanada pela construtora.

Tais atendimentos

representaram um custo de 36% a 53% nos dois primeiros anos de atendimento,
considerando três empreendimentos na primeira amostra e sete empreendimentos
na segunda, isso em relação ao custo total previsto para atendimento da assistência
técnica para os primeiros cinco anos de uso das edificações.
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Em Aguilar (2013), idem a Cavalcanti (2012), o previsto em orçamento para
assistência técnica e manutenção (pelos construtores) foi de 1% do custo real da
produção do empreendimento.
Em Cavalcanti (2012), para as duas amostras estudadas, o custo para atendimento
aos empreendimentos da primeira amostra resultaram em 58%, 37% e 72% do
provisionado para a assistência técnica dos mesmos, ao longo dos cinco primeiros
anos de uso das edificações. Para a segunda amostra, cujo atendimento nos cinco
primeiros anos de uso não foi encerrado, o custo atingiu 83% do provisionado para a
assistência técnica dos mesmos.
RAMOS e MITIDIERI FILHO (2007) destacam que “a partir do levantamento de
custo há a possibilidade de verificação dos sistemas construtivos que estão
apresentando maiores gastos para o tratamento de suas patologias e priorizar
atividades de intervenções nos itens que apresentam maiores custos”.
Sendo assim, o acompanhamento da quantidade de atendimentos, desembolso e
apropriação de verbas dos atendimentos feitos pela assistência técnica é importante
para as tomadas de decisão, a fim de diminuir a quantidade de atendimentos futuros
e minimizar gastos com o tratamento de anomalias

com custos elevados de

resolução.
Portanto, com o acompanhamento e análise assertiva dos atendimentos da
assistência técnica, espera-se obter massa crítica para atuação preventiva no
processo construtivo e, consequentemente, melhorar o produto (edificação).

2.6 Reformas

Visando a diminuir as intervenções de reformas dos imóveis nos primeiros anos de
uso das edificações, sabendo que existe por parte dos proprietários o anseio em
personalizar a unidade habitacional e adequando as instalações e ambientes
conforme as necessidades daquele grupo específico de usuários (moradores
daquela unidade habitacional específica), algumas construtoras e incorporadoras
oferecem a personalização de unidades. Nesse cenário, as alterações almejadas
pelos compradores são avaliadas, projetadas, controladas e realizadas pela
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construtora, incorporando àquelas modificações as garantias construtivas da
edificação, além do desempenho requerido para os sistemas personalizados.
As

reformas

futuras

da

edificação,

se

realizadas

sem

a

orientação

e

acompanhamento técnico adequado, tornam-se preocupantes, haja vista alguns
incidentes que alarmaram a população e a comunidade técnica:
O Edifício Liberdade: com desabamento da edificação, na cidade do Rio de Janeiro
(RJ), em 25 de janeiro de 2012;
O Edifício Senador: com desabamento parcial, em São Bernardo do Campo (SP),
em 6 de fevereiro de 2012.
Sendo assim, na elaboração do Manual do Proprietário é imperativo mencionar,
quanto às futuras reformas, que independentemente do nível de intervenção da
reforma, a gestão da edificação (síndico ou administradora) deve fazer o
acompanhamento conforme instruções da ABNT NBR 16280 (2015). Visando a
orientar os adquirentes dos imóveis, nas publicações de SECOVI E SINDUSCONSP

(2003

e

2013)

existem

orientações

quanto

às

futuras

reformas,

independentemente se o imóvel foi adquirido e construído com personalização ou
não.
Antes do início das intervenções ou reformas, independentemente se trata-se da
primeira reforma ou não, o responsável pela unidade deve apresentar aos
responsáveis legais pela edificação o plano de reforma em conformidade com a
ABNT NBR 16280 (2015). O plano de reforma, entre outros requisitos, deve:


atender às normas técnicas e legislação pertinente;



gerar condições de segurança da edificação e usuários, durante e após a

execução da obra;


contar com autorização para acesso dos colaboradores e entrega dos

materiais que serão utilizados na obra;


apresentar o escopo dos serviços, incluindo identificação das atividades que

irão gerar ruídos, bem como a previsão dos níveis de pressão sonora máxima
durante a obra;


apresentar projetos, memoriais descritivos e identificação de materiais

tóxicos, combustíveis e inflamáveis que serão usados na obra;
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informar as implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção da

edificação, conforme a ABNT NBR 14037 (2011) e a ABNT NBR 5674 (2012),
quando aplicável.
Portanto, existem subsídios para os envolvidos na administração das edificações: (i)
solicitar aos usuários a apresentação do plano de reforma; (ii) gerenciar e fiscalizar
as obras; (iii) e gerar controle e rastreabilidade dos serviços executados.
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3 ESTUDO DE PROCEDIMENTOS DE ENTREGA, DE DADOS DE
ATENDIMENTOS E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para o estudo, foram selecionados cinco empreendimentos habitacionais, dos quais
foram utilizadas as solicitações de assistência técnica atendidas pela empresa alvo
apenas nas unidades habitacionais. Ou seja, estão excluídos os atendimentos às
áreas comuns das edificações. Os mesmos referem-se a 1804 unidades
habitacionais, constituintes de edificações multifamiliares verticais e 126 sobrados.
Referente a empresa alvo, com fundação em 1966, a mesma atua no mercado
imobiliário (incorporação e construção), predominantemente no estado de São
Paulo.

3.1 Procedimento de entrega de unidades habitacionais

O processo de entrega de unidades habitacionais da empresa alvo é conduzido
conforme descrições abaixo e representado conforme o Fluxograma 4. Nota-se que
a mesma conta com um sistema de gestão que possibilita a retroalimentação das
áreas envolvidas nos processos, auxiliando na sinergia das equipes (projetos,
orçamentos, planejamento, produção, financeiro, assistência, entre outras) e na
melhoria contínua dos processos.
Qualificação e treinamento das equipes: ocorre uma reunião entre o corpo técnico
da obra (engenheiros, mestres de obra, encarregados, técnicos e estagiários). Na
reunião são abordadas as atividades de preparo da unidade habitacional para a
entrega, a pré-vistoria e a correção dos apontamentos, além de informar as metas
de agendamentos, de vistorias e de entrega das unidades habitacionais aos
proprietários.
Execução da pré-vistoria: a inspeção da unidade habitacional é realizada pelo
técnico responsável pelo preparo das unidades com uso do formulário de entrega de
unidades habitacionais (ao proprietário). Os sistemas e componentes são avaliados
previamente conforme conclusão dos serviços pelas empresas terceirizadas (em
etapas da obra), utilizando formulários específicos de cada disciplina, inclusive com
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a aplicação de testes. Tal formulário origina o número de preenchimento dos “selos
de inspeção”, conforme Figura 2.
Fluxograma 4: Processo de entrega de obras da empresa alvo

Concepção

Fase pré-entrega

Fases de obra
Treinamento das
equipes de entrega
não
Pré-vistoria

Correções

de acordo
Agendamento
não

Fase de Entrega

Vistoria da unidade
de acordo
Assembléia - Área
Comum
Vistoria e
recebimento das
Áreas Comuns
Entrega das chaves unidades vistoriadas e
"de acordo"
Pós-obra

Correções

Operação,
manutenção e
Assistência Técnica

Retroalimentação

Retroalimentação

Fonte: Empresa Alvo, adaptado pelo autor

Execução das correções dos apontamentos realizados: cópias dos formulários
de vistoria ou estratificação das tarefas (conforme apontamentos realizados) são
entregues aos empreiteiros e colaboradores participantes do processo de revisão
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das unidades. A fiscalização é realizada por preposto da construtora e/ou
incorporadora. Posteriormente à conclusão dos reparos na unidade, os serviços são
dados como finalizados e a unidade é liberada para agendamento da vistoria.
Agendamento da vistoria de entrega: o agendamento é feito através do envio de
um comunicado ao cliente (correio eletrônico ou carta) sugerindo data e horário para
realização da vistoria. Caso não haja confirmação do agendamento, é realizado o
contato telefônico visando ao agendamento. Se não houve sucesso nas ações
anteriores, a depender do empreendimento, a vistoria é: (i) dada como realizada,
caso a pré-vistoria seja realizada por empresa terceirizada, arquivando o formulário
utilizado com o aceite das correções apontadas; (ii) realizada por empresa
terceirizada, contratada apenas para a realização das vistorias das unidades cujo
agendamento ou comparecimento do cliente não foi realizado e, após o aceite da
unidade, o formulário é arquivado e a unidade é dada como vistoriada.
Vistoria de entrega: a vistoria é conduzida dependendo das instruções do
engenheiro responsável. Em algumas obras o formulário de vistoria é entregue ao
cliente para preenchimento e, em outras, o técnico é o responsável por isso. Os
ambientes são verificados na ordem de leitura do formulário de vistoria.
Na construtora alvo existe a aplicação de selos de inspeção em local prédeterminado na unidade habitacional, em fase precedente à entrega da obra. Os
selos são aplicados no vidro das esquadrias de alumínio da sala, em posição de fácil
visualização para os clientes durante a vistoria de recebimento, contendo o número
de rastreabilidade idêntico ao do formulário de vistoria do imóvel. No entanto, não
eram realizadas explicações ao cliente a respeito da efetividade das verificações. A
Figura 2 apresenta alguns selos preenchidos no formulário de entrega de unidade
habitacional no ano de 2010.
Figura 2: Selos de inspeção

Fonte: Empresa Alvo (2010)
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Notou-se, nos estudos realizados, a “evolução” dos formulários de entrega das
unidades habitacionais ao longo do tempo; foram estudados formulários utilizados
em três empreendimentos distintos, entregues nos anos de 2008, 2010 e 2013, nos
Anexos B, C e D, respectivamente.
Após a análise dos formulários foi elaborado o Quadro 3, discriminando as inserções
e subtrações realizadas ao longo do tempo.
Quadro 3: Comparativo entre formulários de vistoria ao longo do tempo
Campos do formulário
Data, endereço, empreendimento, edifício, unidade
Nome do proprietário
Local para assinatura dos participantes do processo de entrega
Declaração de recebimento e conformidade da unidade (sem pendências)
Apontamento dos reparos (discursivo)
Instruções de verificação dos objetos da vistoria
Instruções de abertura de registros, torneiras e acionamentos hidráulicos
Instruções para abertura e fechamento de portas e janelas
Demarcação de não conformidades por ambiente
Campo para observações
Aviso que as garantias são indicadas no manual do proprietário
Aviso sobre rompimento de lacres de segurança em quadros elétricos e sifões
Quadro de selos e inspeção

2008
x
x
x
x
x

2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

2013
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fonte: Elaborado pelo autor

Instalações
Elétricas

Louças e
Metais

Pisos
Cimentados

Pisos
Cerâmicos

Ambiente

Azulejos

Objeto da vistoria

Alvenaria e
pinturas

Quadro 4: Parcial do formulário de vistoria utilizado em 2010, objeto e ambiente da vistoria

Sala estar / jantar
Suíte
Dormitório 1
Dormitório 2
Dormitório 3
Banho Suíte
Banho Social
Lavabo
WC
Home Office / Dep. Serviço
Cozinha
Área de Serviço
Terraço

Fonte: Empresa Alvo (2010), adaptado pelo autor

Na revisão do formulário, entre os anos de 2008 e 2010, houve o acréscimo de um
campo para o apontamento de ambiente e objeto da vistoria que apresentasse
alguma falha, conforme Quadro 4. Também nesse intervalo de tempo, foi
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acrescentada uma página no formulário de vistoria de entrega para apresentação
discursiva das observações.
Outro acréscimo no formulário, entre os anos de 2008 e 2010, foi o quadro com
instruções de procedimento de inspeção para os itens passíveis de verificação,
Quadro 5.
Quadro 5: Parcial do formulário de vistoria utilizado em 2010, como realizar a vistoria
Itens

Como fazer a vistoria
Verifique o funcionamento de todas as portas e janelas, abrindo e fechando cada peça
repetidas vezes.
Portas e Janelas
Acione todas as fechaduras.
Ao terminar os testes, mantenha as portas, fechaduras e janelas fechadas.
Abra todas as torneiras ao entrar no apartamento.
Procure por vazamentos nas bases e volantes das torneiras e registros.
Procure por vazamentos nos sifões.
Louças e Metais
Acione todas as caixas de descarga. Observe o escoamento d'água e o reenchimento da caixa.
Procure vazamentos nas louças.
Procure por trincas e lascas nas louças.
As torneiras foram acionadas? Ajudando na verificação do escoamento d'água pelo sistema de
esgoto e o perfeito funcionamento dos metais?
Instalações
Os chuveiros não estão instalados, pois fazem parte do fornecimento pelo cliente. Verifique a
Hidráulicas
disponibilidade dos pontos.
Ao terminar o teste em cada ambiente, feche as torneiras.

Fonte: Empresa Alvo (2010), adaptado pelo autor

No formulário utilizado em 2010 houve a inserção de dados em “selos de inspeção”,
fixados no vidro de uma esquadria pré-determinada da unidade (conforme descrito
em “Vistoria de entrega”).
Percebe-se que o formulário utilizado em 2010 contou com acréscimos que
conduzem e detalham a vistoria da unidade habitacional, instruções de verificação
dos objetos da vistoria. Já o formulário utilizado em 2013, contou com a inserção dos
avisos sobre os lacres de segurança (Fotografia 1) e garantias, que são indicadas no
manual de uso, operação e manutenção.
A Fotografia 1 demonstra o uso de lacres de segurança em um quadro elétrico de
uma unidade habitacional, os mesmos são posicionados de forma que ao removerse as fixações (parafusos), para acesso ao barramento, os lacres sejam danificados
expondo que a ação foi executada. Os lacres de segurança são colados em locais
que não haja a previsão de manutenção nos 3 primeiros meses de utilização do
imóvel (por exemplo nos copos dos sifões). Eles também são aplicados em locais
cuja alteração por parte do usuário pode comprometer a instalação original (exemplo
do quadro elétrico).
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Fotografia 1: Lacres de segurança instalados em quadro elétrico

Fonte: Acervo do autor
Destacados em vermelho: lacres sobre os parafusos de fixação da tampa do quadro.
Destacado em azul: lacres protegendo local passível de ligação de equipamentos
ignorando o uso das proteções instaladas.

3.2 Atendimentos da assistência técnica

Com procedimento e atividades similares ao apresentado por RAMOS e MITIDIERI
FILHO (2007), os atendimentos da assistência técnica da empresa alvo iniciam-se
no contato do cliente e encerram-se após constatação de não procedência ou
término dos reparos pela construtora.
Vale informar que a empresa alvo desse trabalho foi estudada por Cavalcanti (2012),
sendo esse trabalho complementar ao trabalho apresentado em 2012 no que tange
ao atendimento da assistência técnica.
O controle de atendimentos da assistência técnica da empresa alvo possibilita a
classificação das ocorrências em quatro níveis: sistema, sub-sistema, componente e
falha. O Quadro 6 retrata a ordenação (em níveis) do tratamento realizado pela
equipe de assistência técnica, para cada atendimento.
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Quadro 6: Exemplo de opções para classificação de instalações hidráulicas
n° Sistema

n° Sub-sistema n°
1.1.1
1.1 Água Fria
1.1.2
1.1.n
1.2 Água Quente

1. Instalações Hidráulicas

1.2.1
1.2.n

1.3 Água Pluvial

1.3.1
1.3.n

1.4 Esgoto

1.4.1
1.4.n

1.5 Gás

1.5.1
1.5.n

Componente n°
1.1.1.1
1.1.1.2
Cotovelo 45°
1.1.1.3
1.1.1.n
1.1.2.1
1.1.2.2
Cotovelo 90°
1.1.2.3
1.1.2.n
...
1.1.n.m
1.2.1.1
Cotovelo 45° 1.2.1.2
1.2.1.n
...
1.2.n.m
1.3.1.1
Ralo
1.3.1.2
1.3.1.n
...
1.3.n.m
1.4.1.1
Tubulação
1.4.1.1
1.4.1.n
...
1.4.n.m
1.5.1.1
Registro
1.5.1.2
1.5.1.n
...
1.5.n.m

Falha
Descolado
Entupido
Trincado
...
Descolado
Entupido
Trincado
...
...
Descolado
Vazamento
...
Entupido
Quebrado
...
...
Entupido
Vazamento
...
...
Vazamento
Travado
...
...

Fonte: Empresa Alvo, adaptado pelo autor

As opções dos sistemas e subsistemas, respectivamente, para classificação dos
atendimentos pelos técnicos são:


Esquadrias: de alumínio, de aço, de madeira e porta corta fogo;



Estruturas: de concreto, de madeira e metálica;



Instalações elétricas: busway, circuito, entrada de força e quadro elétrico;



Instalações

especiais:

CFTV,

churrasqueira,

detecção

de

incêndio,

elevadores, iluminação de emergência, interfone, portões automáticos, SPDA
(Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) e ventiladores automáticos;


Sistema hidrosanitário: água fria, água quente, águas pluviais, esgoto e gás;



Pavimentação: piso externo e piso interno;



Revestimento (paredes e tetos): fachada, parede externa, parede interna, teto

externo e teto interno;
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Impermeabilizações/tratamentos:

impermeabilização

com

argamassa

polimérica, impermeabilização com asfalto quente, impermeabilização com manta
asfáltica;


Vedações verticais: alvenaria e drywall.

Os atendimentos das solicitações de assistência técnica na empresa alvo seguem a
proposta

apresentada

por

Cavalcanti

(2012)

com

algumas

alterações

e

complementos, conforme Fluxograma 5, no qual é mostrada a atuação em unidades
privativas em uso, sendo:
Entrevista via telefone: após o recebimento da reclamação do usuário pela área de
atendimento ao cliente, o técnico responsável estabelece contato telefônico com o
cliente. Essa atividade foi inserida aos técnicos posteriormente à publicação de
Cavalcanti (2012). No contato com o cliente são realizados questionamentos, sendo
eles:


qual é a intensidade e gravidade da reclamação;



se existem danos ao mobiliário da unidade;



quais ambientes foram afetados;



se o mesmo estende-se a outras unidades habitacionais;



se houve alguma ação remediadora por parte do cliente;



se houve alguma intervenção que possa ter ocasionado o dano por parte do

cliente ou outro agente da interveniente;


se as manutenções pertinentes foram realizadas;



se os prazos de garantia informados no manual de uso, operação e

manutenção do imóvel foram verificados pelo usuário antes de realizar a solicitação
de atendimento.
Além do exposto, a depender da reclamação, são sugeridas ações imediatas para
minimizar danos e manter condições de uso da unidade até que a vistoria seja feita.
Por exemplo: (i) caso a reclamação seja sobre um vazamento da torneira instalada
no lavabo, gerando danos ao mobiliário, o proprietário é orientado a interromper o
uso da torneira (ou que o uso seja minimizado), além de fechar o registro de água do
ambiente correspondente; (ii) se houver a infiltração de água na projeção da área
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de banho do pavimento superior, é realizado o contato com a unidade acima para
solicitar o cessar do uso, nesses casos a vistoria é realizada o mais breve possível,
visando minimizar o transtorno aos usuários; (iii) se a reclamação impactar no uso
ou segurança dos usuários e/ou edificação, a vistoria é realizada o mais breve
possível e o prazo de resolução se dá conforme a criticidade.
Fluxograma 5: Atendimento das unidades privativas em uso
Entrevista via
telefone
Cliente concordou
com a inspeção?

não

sim
Realizar inspeção

Coberto pela
garantia?

não

sim
Intervenção
imediata?

não

sim
Agendar reparo

Realizar reparo
Classificação da
ocorrência
Pesquisa de
satisfação
Finalização do
atendimento

Fonte: Cavalcanti (2012), adaptado pelo autor

Inspeção, vistoria ou visita técnica: nessa ocasião, são verificadas as informações
transmitidas pelo cliente no contato telefônico e realizada a anamnese da patologia
reclamada, buscando as prováveis causas e origens da manifestação da mesma. Se
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o técnico avaliar que a construtora é responsável pelas correções, os serviços são
agendados e providenciados conforme disponibilidade do cliente e necessidades do
serviço. Caso negativo, o cliente é informado sobre as condições de não
atendimento pela construtora. Orientações sobre procedimentos de reparo são
dadas e o atendimento é encerrado.
Intervenções: execução dos reparos e correções necessárias para reestabelecer a
integridade e uso do sistema ou componente da unidade habitacional.
Classificação da ocorrência: o técnico que realizou o atendimento ao cliente,
investigou a origem, determinou o método de reparo e acompanhou a solução é o
responsável pela classificação do chamado (atendimento) conforme tabela prédeterminada (Quadro 6).
Pesquisa de satisfação: após a classificação da ocorrência, a pesquisa de
satisfação é realizada, entrevistando via telefone o cliente atendido. Após a
realização da pesquisa de satisfação o atendimento é finalizado.
Observando os exemplos de atendimentos pós-obra, apresentados no Capítulo 2 e
nessa seção, percebe-se que eles são passivos em relação à constatação das
falhas apresentadas no uso, operação e manutenção do imóvel. O usuário é quem
precisa constatar e comunicar a falha junto à construtora para que se inicie o
atendimento.

3.3 Dados coletados

Os empreendimentos foram numerados de 1 a 5. Eles não são homogêneas,
apresentando quantidade de apartamentos, áreas construídas, datas de entrega e
período de utilização distintos. Estão distribuídos no Estado de São Paulo, sendo:
empreendimentos 1 e 2 no município de São Bernardo do Campo; empreendimento
3 na cidade de Santos; empreendimento 4 em São Paulo (capital) e
empreendimento 5 na cidade de Campinas. A Tabela 4 apresenta as suas principais
características.
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Tabela 4: Caracterização dos empreendimentos
Nome

Localização

Ano de entrega

Blocos

Emp. 1*
Emp. 2*
Emp. 3
Emp. 4
Emp. 5**

SBC/SP
SBC/SP
Santos/SP
São Paulo/SP
Campinas/SP

2010, 2011, 2012
2012, 2013
2011
2013
2013

8
4
5
2
3

Unidades
habitacionais
800
224
500
280
126

Dormitórios
3
3e4
2e3
2e3
3

Fonte: Elaborado pelo autor
* Empreendimentos faseados, ou seja, com entrega de blocos em datas distintas.
** Empreendimento habitacional horizontal (condomínio fechado de sobrados).

Em complemento ao apresentado na Tabela 4, pode-se informar sobre os
empreendimentos estudados:
Empreendimento 1: concebido e construído em quatro fases, ou seja, com entrega
de blocos em datas distintas aos usuários. Cada fase é constituída por dois blocos.
Metade dos blocos são constituídos por apartamentos com área privativa de 80 m²
cada e a outra metade é constituída por apartamentos de 104 m² de área privativa
cada.
Empreendimento 2: concebido e construído em duas fases e cada fase é
constituída por dois blocos. Metade dos blocos são constituídos por apartamentos
com área privativa de 180 m² cada e a outra metade é constituída por apartamentos
de 246 m² de área privativa cada.
Empreendimento 3: as unidades habitacionais desse empreendimento têm áreas
privativas de 53 m², 57 m², 61 m² e 69 m² cada, distribuídas e dispostas em cinco
blocos homogêneos.
Empreendimento 4: constituído de dois blocos, sendo que cada um contêm 160
unidades habitacionais, projetadas e construídas com áreas úteis de 60 m² e 82 m²,
distribuídas homogeneamente nos blocos.
Empreendimento 5: particularmente, esse empreendimento é constituído de
sobrados divididos em três condomínios, cada um com 42 unidades habitacionais.
Além disso, o projeto concebeu residências com áreas privativas de 120 m² e 155
m², distribuídas nos condomínios.
Os atendimentos realizados pela assistência técnica nas unidades habitacionais
foram classificados por elemento construtivo ou componente, e ordenados conforme
ano de observação da falha pelo usuário. Tal ordenação dos dados coletados visa a
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selecionar os subsistemas construtivos com maior incidência da constatação de
falhas durante os dois primeiros anos de uso das edificações.

3.3.1 Empreendimento 1

Nesse empreendimento houve a coleta de dados até o 44º mês de utilização,
portanto cabe salientar que no 4º ano de utilização houve acompanhamento do 37º
ao 44º mês de utilização, não completando os doze meses do ano em questão. Na
Tabela 5 são apresentados os atendimentos realizados paras as quatro fases do
empreendimento. Devido às datas distintas de entrega das fases, o tempo de
utilização entre elas é variado, conforme legenda da Tabela 5.
Tabela 5: Classificação das anomalias por fase do Empreendimento 1
Falhas em
Sistema hidrossanitário
Esquadrias

1ª fase
163
113

2ª fase
88
74

3ª fase
110
49

4ª fase
124
47

Total geral
485
283

Revestimento (paredes e tetos)

27

117

40

14

198

Instalações elétricas
Pavimentação (piso externo e interno)

22
17

5
22

12
16

8
18

47
73

Estruturas
Vedações verticais

16
10

27
5

6
0

3
1

52
16

Instalações especiais

7

29

22

2

60

Impermeabilização (tratamentos)
Total geral

5

0

2

0

7

380

367

257

217

1221

Fonte: Elaborado pelo autor
1ª fase: 44º mês de utilização; 2ª fase: 39º mês de utilização; 3ª fase: 31º mês de utilização;
4ª fase: 22º mês de utilização.

Na Tabela 6 estão os dados consolidados das quatro fases do Empreendimento 1,
considerando as 800 unidades habitacionais, ordenados conforme ano de
constatação da falha no uso.
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Tabela 6: Número de atendimentos classificados por sistemas ou componentes Classificação das anomalias por ano de utilização de todas as fases
Falhas em
Sistema hidrossanitário
Esquadrias

1º ano
358
232

2º ano
115
40

3º ano
11
11

4º ano
1
0

Total geral
485
283

Revestimento (paredes e tetos)
Pavimentação (piso externo e interno)

101
49

31
13

58
10

8
1

198
73

Instalações especiais
Estruturas

55
51

4
0

1
0

0
1

60
52

Instalações elétricas

39

8

0

0

47

Vedações verticais
Impermeabilização (tratamentos)

12
0

3
5

1
0

0
2

16
7

897

219

92

13

1221

Total geral

Fonte: Elaborado pelo autor
*Coleta dos dados até o 44º mês de utilização.

Visto a idade distinta de cada fase do empreendimento, foi determinada a média de
atendimentos por unidade habitacional. A Tabela 7 apresenta a média de
atendimento por fase (200 unidades cada) e para o empreendimento (800 unidades),
considerando os 24 primeiros meses de utilização dos imóveis, uma vez que, nos
dois primeiros anos de uso das edificações, o número de atendimentos é superior
em relação aos demais.
Tabela 7: Atendimentos por unidade (mês) – Empr. 1
Amostra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Primeira fase

0,350 0,135 0,125 0,185 0,150 0,055 0,045 0,045

0,150

0,045 0,065 0,075

Segunda fase

0,155 0,205 0,140 0,155 0,085 0,060 0,075 0,070

0,040

0,045 0,095 0,075

Terceira fase

0,090 0,100 0,105 0,110 0,100 0,095 0,065 0,065

0,035

0,075 0,070 0,030

Quarta fase

0,130 0,110 0,125 0,070 0,090 0,050 0,070 0,045

0,030

0,080 0,085 0,035

Empreendimento

0,181 0,138 0,124 0,130 0,106 0,065 0,064 0,056

0,064

0,061 0,079 0,054

Amostra

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Primeira fase

0,055 0,035 0,020 0,045 0,040 0,050 0,045 0,015

0,000

0,005 0,020 0,005

Segunda fase

0,020 0,015 0,035 0,015 0,015 0,035 0,035 0,025

0,025

0,000 0,020 0,035

Terceira fase

0,055 0,065 0,025 0,025 0,025 0,020 0,030 0,055

0,020

Quarta fase

0,020 0,025 0,005 0,020 0,040 0,015 0,010 0,005

0,020

0,005

Empreendimento

0,038 0,035 0,021 0,026 0,030 0,030 0,030 0,025

0,016

0,003 0,010 0,020

Fonte: Elaborado pelo autor

No Gráfico 1 são ilustrados os resultados das médias de atendimento por unidade
da edificação conforme o mês de utilização.
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Gráfico 1: Atendimentos por unidade (mês) – Empr. 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se que as falhas tratadas pela empresa alvo nos três primeiros anos de
utilização do empreendimento concentram-se no sistema hidrossanitário, esquadrias
e revestimento (de paredes e tetos).
Percebe-se que houve oscilação no quantitativo de atendimentos conforme a
evolução das fases de entrega. Nota-se que para o sistema hidrossanitário houve
redução e posteriormente aumento das recorrências. No empreendimento em
questão houve a aplicação de ações preventivas durante o processo produtivo,
conforme abordado por Cavalcanti (2012), gerando redução dos atendimentos
referente ao sistema hidrossanitário na segunda fase em relação à primeira. Porém,
não houve continuidade nas fases seguintes, demonstrando que as ações de
treinamento das equipes devem ser realizadas periodicamente.
Conforme Tabela 7 e Gráfico 1, pode-se entender que, exceto por distorções
pontuais, a média de atendimento por unidade das fases seguem tendências
similares para o período em questão.

3.3.2 Empreendimento 2

Nesse empreendimento houve a coleta de dados até o 23º mês de utilização.
Portanto, no segundo ano não houve acompanhamento do 24º mês de utilização.
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Na Tabela 8 são apresentados os dados consolidados das duas fases do
empreendimento em questão, considerando as 224 unidades habitacionais.
Tabela 8: Classificação das anomalias por ano de utilização das duas fases
Falhas em
Esquadrias

1º ano
34

2º ano
0

Total geral
34

Sistema hidrossanitário
Revestimento (paredes e tetos)

22
11

3
4

25
15

Pavimentação (piso externo e interno)
Instalações especiais

3
3

5
1

8
4

Vedações verticais
Estruturas

3
2

0
0

3
2

Total geral

78

13

91

Fonte: Elaborado pelo autor
*Coleta dos dados até o 23º mês de utilização.

Nas Tabelas 9 e 10 os dados foram ordenados por fase de entrega ao usuário. Cada
uma contém 112 unidades habitacionais, distribuídas em dois blocos, sendo 56
unidades em cada bloco.
Tabela 9: Classificação das anomalias por ano de utilização da primeira fase
Falhas em
Esquadrias

1º ano
20

2º ano
0

Total geral
20

Sistema hidrossanitário
Revestimento (paredes e tetos)

14
6

3
3

17
9

Pavimentação (piso externo e interno)
Instalações especiais

2
2

4
1

6
3

Estruturas

1

0

1

Vedações verticais

1

0

1

Total Geral

46

11

57

Fonte: Elaborado pelo autor
*Coleta dos dados até o 23º mês de utilização.
Tabela 10: Classificação das anomalias por ano de utilização da segunda fase
Falhas em
Esquadrias

1º ano
14

2º ano
0

Total geral
14

Sistema hidrossanitário

8

0

8

Revestimento (paredes e tetos)
Pavimentação (piso externo e interno)

5
1

1
1

6
2

Vedações verticais
Estruturas

2
1

0
0

2
1

Instalações especiais

1

0

1

Total geral

32

2

34

Fonte: Elaborado pelo autor
*Coleta dos dados até o 16º mês de utilização.
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A Tabela 11 apresenta a média de atendimento do empreendimento (224 unidades),
considerando os 24 primeiros meses de utilização dos imóveis.
Tabela 11: Atendimentos por unidade (mês) – Empr. 2
Empr. 2
Atend. / mês

1

0,054 0,027

Empr. 2
Atend. / mês

0,027 0,004

13

2
14

3

4

5

6

7

0,049 0,022 0,036 0,036 0,049

15

16

17

18

8

9

0,004

0,036

19

0,000 0,009 0,004 0,004 0,004

20
0,000

10

11

0,027 0,009

21

22

0,000 0,000

12
0,000

23

24

0,004

0,000

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se que esquadrias, instalações hidráulicas e revestimento (paredes e tetos)
concentram a maior incidência de anomalias tratadas pela empresa alvo. Percebese, também, que a partir do segundo mês de utilização a relação de atendimento por
unidade não ultrapassou o apresentado no primeiro mês de uso. Além do exposto,
existe a redução de atendimentos a partir do 14º mês de utilização da edificação.

3.3.3 Empreendimento 3

Na Tabela 12 estão os dados consolidados do empreendimento, considerando as
500 unidades habitacionais, distribuídas em cinco blocos. Visto a tendência de maior
incidência de atendimento nos dois primeiros anos de uso dos imóveis, a Tabela 13
foi elaborada para análise mês a mês desse período.
Tabela 12: Classificação das anomalias por ano de utilização
Falhas em
Sistema hidrossanitário
Esquadrias
Revestimento (paredes e tetos)
Instalações especiais
Instalações elétricas
Pavimentação (piso externo e interno)
Estruturas
Impermeabilização (tratamentos)
Total geral

1º ano
197
80
45
22
16
13
4
1
378

Fonte: Elaborado pelo autor
*Coleta dos dados até o 36º mês de utilização.

2º ano
37
9
25
0
1
3
0
0
75

3º ano
4
0
4
1
0
0
0
0
9

Total geral
238
89
74
23
17
16
4
1
462
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Tabela 13: Atendimentos por unidade (mês) – Empr. 3
Empr. 3
Atend. / mês

1

0,006 0,048 0,074 0,066 0,078 0,090 0,076 0,048 0,064 0,116 0,044 0,046

Empr. 3
Atend. / mês

0,032 0,018 0,004 0,006 0,008 0,012 0,012 0,012 0,004 0,024 0,016 0,002

13

2
14

3
15

4
16

5

6

17

18

7

8

19

20

9
21

10
22

11
23

12
24

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se observar que a maior incidência das anomalias sanadas pela empresa alvo
está no primeiro ano de uso dos imóveis desse empreendimento. Também nota-se
que o maior número de atendimentos é para o tratamento de falhas no sistema
hidrossanitário, esquadrias e revestimento. Percebe-se que a partir do 14º mês de
utilização existe a redução dos atendimentos por unidade, em comparação com os
meses anteriores.

3.3.4 Empreendimento 4

Na Tabela 14 estão os dados consolidados do empreendimento, considerando as
280 unidades habitacionais, distribuídas em dois blocos.
Tabela 14: Classificação das anomalias por ano de utilização
Falhas em
Sistema hidrossanitário
Esquadrias

1º ano
53
23

2º ano
6
5

Total geral
59
28

Instalações especiais

14

2

16

Instalações elétricas
Revestimento (paredes e tetos)

11
12

3
0

14
12

Pavimentação (piso externo e interno)
Impermeabilização (tratamentos)

5
2

0
0

5
2

Estruturas
Vedações verticais

1
1

0
0

1
1

122

16

138

Total geral

Fonte: Elaborado pelo autor
*Coleta dos dados até o 15º mês de utilização.

Visto a tendência de maior incidência de atendimento nos dois primeiros anos de
uso dos imóveis e a amostragem desse empreendimento se limitar ao 15º mês de
utilização, a Tabela 15 foi elaborada para a análise mensal desse período.
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Tabela 15: Atendimentos por unidade (mês) – Empr. 4
Empr. 4
Atend. / mês

1

0,046 0,004

Empr. 4
Atend. / mês

0,029 0,025

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,000 0,032 0,039 0,036 0,079 0,054 0,046 0,061 0,025 0,014

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,004

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que para essa amostragem houve maior incidência de reclamações e
atendimento aos usuários devido a falhas no sistema hidrossanitário, esquadrias e
instalações especiais. Percebe-se que a partir do 11º mês de utilização houve
redução dos atendimentos por unidade habitacional, visto a média apresentada dos
meses anteriores (1º ao 10º).

3.3.5 Empreendimento 5

Na tabela 16 estão os dados consolidados do empreendimento, considerando 126
sobrados (unidades habitacionais), distribuídos em três condomínios constituintes do
empreendimento.
Tabela 16: Classificação das anomalias por ano de utilização
Falhas em
Revestimento (paredes e tetos)
Sistema hidrossanitário

1ª ano
94
61

2º ano
7
9

Total geral
101
70

Estruturas
Esquadrias

52
62

17
6

69
68

Pavimentação (piso externo e interno)

21

1

22

Instalações elétricas
Vedações verticais

6
1

2
2

8
3

Instalações especiais

2

0

2

299

44

343

Total geral

Fonte: Elaborado pelo autor
*Coleta dos dados até o 18º mês de utilização.

Visto a tendência de maior incidência de atendimento nos dois primeiros anos de
uso dos imóveis e a amostragem desse empreendimento se limitar ao 18º mês de
utilização, a Tabela 17 foi elaborada para a análise mês a mês desse período.
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Tabela 17: Atendimentos por unidade (mês) – Empr. 5
Empr. 5
Atend. / mês
Empr. 5
Atend. / mês

1

2

3

4

5

0,810 0,143 0,254 0,079 0,143

13

14

15

16

17

0,016 0,095 0,032 0,095 0,111

6

7

8

9

10

11

12

0,167 0,135 0,095 0,103 0,206 0,071 0,167

18

19

20

21

22

23

24

0,000

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir do segundo mês de utilização a relação de atendimento por unidade não
ultrapassou o apresentado no primeiro mês de uso. Além do exposto, existe a
redução de atendimentos a partir do 11º mês de utilização da edificação.
Percebe-se que a maior incidência das anomalias sanadas pela empresa alvo nos
dois primeiros anos de uso concentra-se em: revestimento, sistema hidrossanitário,
estruturas e esquadrias.
Esse empreendimento apresentou alto número de atendimentos relacionados a
revestimentos e estruturas, devido a fissuras no revestimento externo e anomalias
em telhados.
Referente ao revestimento, 55 atendimentos dos 101 são oriundos de tratamento de
fissuras, internas e externas. Também houveram 39 atendimentos devido à umidade
e manchas na pintura.
Quanto às falhas em estruturas, 66 atendimentos realizados dos 69 classificados
referem-se a estruturas de madeira, sendo que vazamentos em telhados (devido à
flexão de peças) e peças de madeira danificadas representaram 59 desses
atendimentos.

3.4 Análise dos dados

Nas tabelas da seção 3.3 observa-se que houve maior incidência de anomalias
tratadas pela empresa alvo nos dois primeiros anos de uso. Para analisar esse
período, o Gráfico 2 foi elaborado ilustrando as médias dos atendimentos por
unidade habitacional dos empreendimentos (conforme Tabelas 7, 11, 13, 15 e 17),
considerando os 24 primeiros meses de uso dos imóveis.
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Gráfico 2: Atendimentos por unidade (mês) – Empr. 1 ao 5

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme Gráfico 2, pode-se entender que, exceto por distorções pontuais
(principalmente no empreendimento 5), as médias de atendimento por unidade dos
empreendimentos analisados seguem tendências similares para o período em
questão.
Visto a maior concentração de atendimentos para o tratamento de anomalias no
sistema hidrossanitário e esquadrias (portas e janelas) e uma vez que a empresa
alvo do trabalho de Cavalcanti (2012) e a desse trabalho é a mesma, essa seção
visa a analisar e estudar os dados correspondentes às esquadrias e ao sistema
hidrossanitário. O objetivo é complementar os estudos dos atendimentos de
assistência técnica de empresas construtoras.

3.4.1 Esquadrias

Nos empreendimentos do estudo de caso, os atendimentos que originaram o
tratamento de falhas em esquadrias somaram um total de 502. Conforme Tabela 18,
os atendimentos foram subdivididos de acordo com tipo e material constituinte das
esquadrias.
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Tabela 18: Classificação das anomalias em esquadrias por empreendimento
Falhas em
Esq. de alumínio (janelas)

Empr. 1
106

Empr. 2
34

Empr. 3
43

Empr. 4
22

Empr. 5
46

Total
251

Esq. de madeira (portas)
Esq. de aço (gradis)

95
82

0
0

28
18

6
0

22
0

151
100

Total geral

283

34

89

28

68

502

Fonte: Elaborado pelo autor

Visto a maior incidência de atendimentos nos dois primeiros anos de uso da
edificação, o Gráfico 3 foi elaborado a para análise da média de atendimentos por
unidade habitacional, considerando os 24 primeiros meses de uso dos imóveis.
Gráfico 3: Atendimentos por unidade (mês) em esquadrias (portas, janelas e gradis)

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que existe variação da relação atendimentos por unidade entre os
empreendimentos estudados. E exceto pelo primeiro mês de uso, a média mensal
de atendimentos por unidade ficou em torno de 0,025, em escala decrescente.
Conforme exposto na seção 3.2, a cada atendimento realizado, o técnico
responsável efetua a classificação da falha observada. O Quadro 7 contêm a
descrição das falhas em esquadrias e aponta a incidência por componente (subsistema), conforme tipo de esquadria (alumínio, madeira ou aço).
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Quadro 7: Descrição de falhas classificadas e incidência por tipo de esquadria
Falha

Descrição

Componente ou conjunto íntegro que necessita de revisão nas fixações,
lubrificações e aferição de alinhamento para o bom funcionamento.
Componente com perda de estanqueidade, devido a fadiga precoce do
Vedação
material ou má instalação.
Componente ou conjunto que necessita revisão das fixações e / ou
Desalinhado
alinhamento, para que o nível e / ou o prumo fique compatível com o todo.
Componente ou conjunto íntegro que encontra-se com mobilidade
Travado
comprometida, necessitando revisar os componentes móveis.
Componente ou conjunto integro que encontra-se livre do todo, necessitando
Solto
revisar a fixação do mesmo.
Observada a ausência de componente do conjunto.
Faltando
Componente ou conjunto apresenta mau funcionamento devido a sujidades.
Limpeza
Componente ou conjunto integro que necessita de regulagem para o bom
Desregulado(a)
funcionamento.
Peça danificada devido a ação de corrosão.
Oxidado
Componente ou conjunto com desalinhamento devido a fadiga precoce do
Empenado
material ou ação externa alheia ao cliente.
Falha de estanqueidade do conjunto.
Infiltração
Componente com danos devido a fatores precedentes a sua instalação ou
Trincado
devido a fadiga precoce.
Insetos nocivos a integridade dos componentes e itens de madeira.
Cupim
Componente ou conjunto que sofreu ação externa, comprometendo seu
Danificado
funcionamento ou acabamento, exceto: amassado, manchado, riscado e
oxidado.
Componente ou conjunto com a superfície alterada por agente alheio ao
Riscado
cliente ou usuário.
Componente ou conjunto com alterações no acabamento, seja na pintura ou
Manchado
polimento da peça.
A mão de obra procedeu com instalação incompatível (não conforme) com o
Instalação
procedimento previamente estabelecido.
Componente ou conjunto deformado por ação alheia ao cliente.
Amassado
Demais falhas classificadas, com incidência de um atendimento por falha.
Outros
Ajuste

Incidência
Esquadria Esquadria Esquadria
de alumínio de madeira
de aço
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Fonte: Elaborado pelo autor

Percebe-se que a necessidade de ajustes e a ocorrência de desalinhamento de
componentes e conjuntos são recorrentes, independentemente do material da
esquadria.

3.4.1.1 Janelas

O Gráfico 4 apresenta a incidência de falhas em esquadrias de alumínio (janelas),
considerando os cinco empreendimentos estudados. No gráfico em questão
percebe-se que a necessidade de ajustes e reparos na vedação das janelas é
recorrente.
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Gráfico 4: Classificação das falhas em esquadrias de alumínio

Fonte: Elaborado pelo autor

As descrições das falhas apresentadas no Quadro 7 podem ser categorizadas
conforme os atendimentos realizados para tratamento de falhas em janelas, sendo:
Montagem: ajuste, desalinhamento, travado, solto, desregulado (a) e faltando peça.
Ação indevida interna ou externa: riscado e limpeza.
Montagem indevida ou material mal aplicado: vedação e infiltração.
As falhas de montagem podem ser verificadas em duas ocasiões (antes da entrega
ao proprietário): no recebimento imediato do serviço (durante a obra) e na vistoria de
preparo da unidade.
As falhas de ação indevida podem ser minimizadas com a inspeção prévia e entrega
detalhada da integridade das esquadrias de alumínio do imóvel. Já as falhas de
montagem indevida ou material mal aplicado podem ser evitadas com a fiscalização
pontual dos serviços que visam à estanqueidade das janelas.

3.4.1.2 Portas

Conforme o Gráfico 5, nos atendimentos de esquadrias de madeira, percebe-se que
houve a necessidade de ajustar componentes e de substituir peças empenadas e
desalinhadas.
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Gráfico 5: Classificação das falhas em esquadrias de madeira

Fonte: Elaborado pelo autor
Com uso das descrições das falhas apresentadas no Quadro 7 e observação da
incidência de falhas em esquadrias de madeira (portas), pode-se categorizar a
origem das falhas em:
Montagem: ajuste, desalinhamento, solto, desregulado (a), travado e faltando peça.
Material: empenado, com cupim e manchado.
Ação indevida interna ou externa: danificado.
Montagem indevida ou material mal aplicado: trincado.
As falhas de montagem podem ser verificadas no recebimento dos serviços (durante
a fase de obra) e na ocasião da pré-vistoria do imóvel. Já as falhas de ação e
montagem indevidas são passíveis de observação na fase de obra (fiscalização) e
posteriormente com a realização da pré-vistoria da integridade das portas.
Quanto às falhas originadas do material empregado, a busca por fornecedores
previamente qualificados (ou certificados) pode resultar na redução desses
atendimentos, além de se realizar, em fase de obra, o recebimento e o
armazenamento adequado dos materiais e componentes.

3.4.1.3 Gradis

Para esquadrias de aço, nas quais existe maior possibilidade de oxidação,
constatou-se no Empreendimento 1 que houve falhas (pontuais) nas soldas nos
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gradis dos terraços das unidades autônomas (não afetando a segurança) e
deficiência nas camadas de proteção e pinturas dos mesmos. O Gráfico 6 apresenta
a incidência de atendimentos por falha classificada pelo técnico.
Gráfico 6: Classificação das falhas em esquadrias de aço

Fonte: Elaborado pelo autor

Referente à constatação de pontos de oxidação em gradis e guarda-corpos, houve
um trabalho na construtora visando a constatar a origem das patologias. Chegou-se
à conclusão da necessidade de compatibilização dos contratos de fornecimento de
gradis e pintura.
As esquadrias de aço nos empreendimentos estudados eram entregues e instaladas
(empresa 1) com a aplicação de protetor antioxidante (“zarcão”), para que
posteriormente a responsável pela pintura (empresa 2) finalizasse o acabamento.
Notou-se, nos atendimentos da assistência técnica, a necessidade de realizar o
acabamento nos encontros dos perfis e tubos, visto a entrada de umidade nas peças
que apresentaram pontos de oxidação.
Como prevenção, foram revistos os novos contratos de fornecimento de esquadrias
em aço, solicitando o fornecimento com acabamento integral nos encontros dos
perfis e tubos, além da entrega com duas ou mais camadas de fundo preparador
antioxidante.
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3.4.2 Sistema hidrossanitário

Nos empreendimentos estudados houve 877 atendimentos da assistência técnica
visando a sanar anomalias do sistema hidrossanitário e de gás. Na Tabela 19 os
atendimentos foram divididos conforme o tipo de instalação.
Tabela 19: Anomalias por tipo de instalação e empreendimento
Falhas em

Empr. 1

Empr. 2

Empr. 3

Empr. 4

Empr. 5

Total

Água fria

289

8

108

24

30

459

Esgoto

103

16

112

31

24

286

Água quente

74

1

5

2

2

84

Águas pluviais

5

0

10

1

11

27

Gás

14

0

3

1

3

21

Total geral

485

25

238

59

70

877

Fonte: Elaborado pelo autor

Visto a maior incidência de atendimentos nos dois primeiros anos de uso da
edificação, o Gráfico 7 foi elaborado para a análise da média de atendimentos por
unidade habitacional, considerando os 24 primeiros meses de uso dos imóveis.
Gráfico 7: Atendimentos por unidade (mês) – Sistema hidrossanitário

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se

que

existe

variação

de

atendimentos

por

unidade

entre

os

empreendimentos estudados. E exceto pelo primeiro mês de uso, a média de
atendimento por unidade não ultrapassa 0,04.
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Quadro 8: Descrição de falhas classificadas e sua incidência por tipo de instalação
Falha

Descrição

Água
Fria

Condutor e / ou componentes do sistema.com falha de
estanqueidade.
Obstrução do condutor.
Entupido
Necessidade de revisar fixações e regulagens.
Ajuste
Componente com dano, podendo ou não causar
Fissura
vazamento.
Ruído incompatível com o sistema.
Barulho
Componente com falha de funcionamento, não estancando
Estanqueidade
o fluído quando necessário.
Componente ou conjunto apresenta mau funcionamento
Limpeza
devido a sujidades.
Componente ou conjunto integro que necessita de
Desregulado(a)
regulagem para o bom funcionamento.
Falha de estanqueidade do conjunto.
Infiltração
Observada a ausência de componente do conjunto.
Falta
A mão de obra procedeu com instalação incompatível (não
Instalação
conforme) com o procedimento previamente estabelecido.
Componente ou conjunto que sofreu ação externa,
Quebrado
comprometendo seu funcionamento ou acabamento,
exceto: amassado, manchado, riscado e oxidado.
Olor oriundo da instalação.
Mau Cheiro
Componente ou conjunto integro que encontra-se livre do
Solto
todo, necessitando revisar a fixação do mesmo.
Componente ou conjunto integro que necessita de revisão
Folga
da fixação para funcionamento.
Componente ou conjunto que necessita revisão das
Desalinhado
fixações e / ou alinhamento, para que o nível e / ou o prumo
fique compatível com o todo.
Componente ou conjunto íntegro que encontra-se com
Travado
mobilidade comprometida, necessitando revisar os
componentes móveis.
Componente integro em iminente desprendimento,
Desencaixado
necessitando revisar a fixação do mesmo.
Componente ou conjunto integro que encontra-se livre do
Solto
todo, necessitando revisar a fixação do mesmo.
Componente ou conjunto com alterações no acabamento,
Acabamento
seja na pintura ou polimento da peça.
Componente ou conjunto integro que encontra-se com
Enroscado
mobilidade comprometida, necessitando revisar os
componentes móveis.
Vedação falha de componente.
Calafetação
Dano pontual em componente.
Furado(a)
Fluído com densidade diferente a do que se destina a
Ar na Tubulação
tubulação, impedindo o consumo.
Componente que não atende a função a que se destina.
Não Funciona
Peça danificada devido a ação de corrosão.
Oxidado
Demais falhas classificadas, com incidência de 1
Outros
atendimento por falha.
Vazamento

Incidência
Água
Águas
Esgoto
Quente
Pluviais

Gás

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme exposto na seção 3.2, a cada atendimento realizado, o técnico
responsável classificava da falha observada. O Quadro 8 contém a descrição das
falhas classificadas nos atendimentos da assistência técnica e apresenta a
incidência conforme tipo de instalação.
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Nota-se que vazamentos, entupimentos, necessidade de ajustes (regulagens) e falta
de peças são recorrentes nos atendimentos do sistema hidrossanitário e de gás. Tal
constatação poderia ser realizada antes da entrega da unidade ao usuário.

3.4.2.1 Água fria e água quente

Interpretando as descrições das falhas apresentadas no Quadro 8 e observando a
incidência de falhas nos Gráficos 8 e 9 nas instalações de água fria e água quente,
pode-se categorizar as patologias considerando as cinco com maior incidência em:
Montagem: ajuste, vazamento, entupido, estanqueidade, solto e desalinhado.
Material: vazamento, fissura.
Ação

indevida

interna

ou

externa:

entupimento,

estanqueidade.

Gráfico 8: Classificação das falhas na tubulação de água fria

Fonte: Elaborado pelo autor

vazamento

e

fissura,
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Gráfico 9: Classificação das falhas na tubulação de água quente

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se, na categorização das falhas, que algumas se repetem entre as categorias
estabelecidas, pois ao longo dos atendimentos realizados percebeu-se que existem
uma série de causas prováveis que acabam por gerar as falhas constatadas.
Exemplo 1: um vazamento no flexível da bacia sanitária pode ser oriundo de:


Aperto excessivo do instalador, danificando a peça.



Aplicação insuficiente de fita veda rosca.



Instalação do flexível desalinhado, danificando a rosca.



Impactos no flexível, devido à limpeza do piso (“bater o cabo do rodo”).



Material de baixa qualidade (não foi constatado na construtora estudada).



Conjunto de duas ou mais explicações acima.

Exemplo 2: a falta de estanqueidade em um (ou nos dois registros) do misturador
de água fria e água quente do chuveiro pode ser oriundo de:


Aperto excessivo do registro na instalação.



Aperto excessivo do registro no uso.



Vedante interno: dobrado, com diâmetro menor que o necessário (substituído

erroneamente), danificado.


Material de baixa qualidade (não foi constatado na construtora estudada).



Conjunto de duas ou mais explicações acima.
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Exemplo 3: entupimento do condutor de água (fria ou quente):


Condutor flexível instalado dobrado (diminuindo ou vedando a seção).



“Solda” do condutor termofundido (PPR) executada torta (diminuindo ou

vedando a seção).


Depósito de material durante o período de obra (diminuindo ou vedando a

seção).


Depósito de material durante o período de uso (diminuindo ou vedando a

seção).


Conjunto de duas ou mais explicações acima.

3.4.2.2 Esgoto e águas pluviais

Interpretando as descrições das falhas apresentadas no Quadro 8 e observando a
incidência de falhas no Gráfico 10 nas instalações de esgoto, pode-se categorizar as
falhas, ao menos para as cinco com maior incidência, em:
Montagem: falta peça e mau cheiro.
Ação indevida interna ou externa: entupido, mau cheiro, limpeza e quebrado.

Gráfico 10: Classificação das falhas na tubulação de esgoto

Fonte: Elaborado pelo autor
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Referente aos entupimentos, os mesmos podem ser oriundos de:


Depósito de material durante o período de obra (diminuindo ou vedando a

seção).


Depósito de material durante o período de uso (diminuindo ou vedando a

seção).
Quanto à falta de peças, constatou-se em alguns atendimentos a ausência do fecho
hídrico de alguns ralos sifonados e também da grelha de ralos (tanto de esgoto
quanto de águas pluviais).
Em parte dos atendimentos classificados com mau cheiro foram observadas a falta
de uso das instalações e, consequentemente, a evaporação da água do ralo. Isso
faz que o odor retorne pelo fecho hídrico, restando orientar ao cliente a verificação
periódica.
Interpretando as descrições das falhas apresentadas no Quadro 8 e observando a
incidência de falhas no Gráfico 11, nas instalações de águas pluviais pode-se
categorizar as falhas, ao menos para as cinco com maior incidência, em:
Montagem: vazamento, falta de peça, instalação e infiltração.
Ação indevida interna ou externa: quebrado.

Gráfico 11: Classificação das falhas na tubulação de águas pluviais

Fonte: Elaborado pelo autor

Referente à classificação “quebrado”, alguns atendimentos foram devido a ralos
(tanto nas instalações de esgoto quanto nas instalações de águas pluviais).
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Conforme experiências de acompanhamento no preparo de unidades, notou-se o
uso de equipamentos pontiagudos e uso de força excessiva para limpeza do fundo
de ralos, muitas vezes causando danos às peças e originando os vazamentos. Para
evitar essas ocorrências, houve o treinamento das equipes de preparo para não
utilizar equipamentos que possam danificar as peças das instalações.

3.5 Conclusões parciais

Visto que: (i) é imperativo que se faça o acompanhamento e que se realize a
rastreabilidade do atendimento aos requisitos de desempenho nas fases de
concepção e construção; (ii) posteriormente à entrega do imóvel existe a
necessidade de supervisão da efetividade das manutenções da edificação, uma vez
que a periodicidade correta e assertividade das rotinas de manutenção irão refletir
na VUP dos sistemas da edificação; (iii) e sabendo também que a avaliação da
assertividade das soluções propostas em projeto para construção e posteriormente
para as manutenções se dará a longo prazo, o estabelecimento e uso de um sistema
de gestão dos processos torna-se indispensável.
Referente ao procedimento de entrega de imóveis, visto as necessidades de
manutenção e uso correto das edificações, entende-se que devem ser adotadas
ações de preparo do cliente para o uso, manutenção e conservação do imóvel
adquirido.
Quanto ao atendimento ao cliente, durante o uso da edificação, observando os
exemplos de procedimentos de atendimento apresentados nas seções 2.5 e 3.2,
entende-se que a incorporadora ou construtora é passiva em relação à constatação
das falhas apresentadas nesse período (o usuário precisa constatar e comunicar a
falha para que se inicie o atendimento pela construtora). Para uma melhoria no
atendimento ao cliente, as empresas deveriam ser mais ativas na disponibilidade de
contato. Portanto, estreitar a comunicação entre construtor e usuário pode beneficiar
a construtora no que tange à rápida resolução de falhas observadas no pós-obra,
além de possibilitar o acompanhamento das manutenções realizadas pelo usuário e
avaliar a construção em uso.
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Na observação dos resultados da análise de dados de atendimento pós-ocupação,
entende-se que a realização de inspeções rigorosas antes da entrega (pré-vistoria) e
a entrega cuidadosa do imóvel ao usuário, além das ações preventivas no projeto,
como aquisição de insumos, contratação de serviços e supervisão da construção,
são práticas passíveis de diminuição de futuros atendimentos da assistência técnica.
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4 ENTREVISTAS

Tratando-se de uma amostra de conveniência, foi feita a oferta de participação para
seis empresas construtoras e incorporadoras, dentre as quais, três empresas
retornaram com respostas via correio eletrônico para as perguntas realizadas, além
de informações complementares via telefone, todas as empresas receberam as
mesmas perguntas, sendo elas:
1.

Uma vez vigente a NBR 15575 - Edificações habitacionais: Desempenho

(ABNT, 2013), quais são as ações tomadas para gerar evidências do atendimento
aos requisitos de desempenho, na concepção e construção das edificações?
2.

Sabe-se que uma das considerações para determinação da VUP dos

sistemas constituintes da edificação, é a suposição do atendimento da periodicidade
e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo
manual de uso, operação e manutenção da edificação, conforme NBR 15575 (ABNT,
2013). Quais são as ações tomadas visando a efetividade das requeridas
manutenções pelo usuário?
3.

O desempenho é verificado no pós-entrega da edificação, durante o seu uso.

O mesmo depende: (i) da realização das manutenções pelo usuário; (ii) do uso
adequado; (iii) e dos impactos de reformas realizadas pelos usuários. Existem ações
por parte da construtora para realizar este tipo de avaliação durante a fase de
assistência técnica?
As empresas foram nomeadas nesse trabalho como A, B e C, sendo:
Empresa A: atuante na incorporação e construção de empreendimentos
residenciais e comerciais, com vinte e três anos de atividade.
Empresa B: a construtora atua a aproximadamente vinte anos na construção de
empreendimentos habitacionais, comerciais, hotéis, hospitais entre outras obras.
Empresa C: incorporadora e construtora com setenta anos de atividade, a mesma
realiza obras comerciais e residenciais de médio e alto padrão.
As entrevistas compõem o Apêndice F, com relação às informações fornecidas temse:
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A Empresa A conta com estrutura de apoio pequena (conforme informações), e
nesse momento se prepara para gerar rastreabilidade com embasamento na ABNT
NBR 15575 (2013), já formando a base de dados e alimentando os novos projetos.
Também conta com a retroalimentação, de projetos e construção, conforme surgem
as solicitações de assistência técnica.
A Empresa B informou que as obras protocoladas junto ao órgão fiscalizador após a
vigência da ABNT NBR 15575 (2013) estão em execução. Nessas obras os
projetistas já indicaram nos projetos os requisitos de desempenho e apontam os
ensaios que serão solicitados pela construtora para verificar a compatibilidade dos
fornecimentos com o especificado em projeto. Outro recurso de retroalimentação é o
uso das informações dos atendimentos realizados, que nessa empresa é organizado
em uma planilha contendo grupos e subgrupos para classificação da anomalia
tratada. Com essas informações os fornecedores são contatados para atuarem em
conjunto com a construtora nas ações de melhoria e reparo.
Quanto a ações que visam a efetividade das manutenções pelo usuário, a Empresa
B solicita nos atendimentos da assistência técnica a comprovação das manutenções.
Já um controle periódico das manutenções realizadas pelos usuários não é
realizado.
Referente a avaliação do desempenho no pós-entrega da edificação, não é feita
uma avaliação dos impactos das reformas, do mal uso ou falta de manutenção de
modo preventivo. Essas constatações são realizadas pela equipe de assistência
técnica e compõem o histórico de reclamações classificadas como improcedentes
pela construtora.
A Empresa C conta com empreendimentos residenciais em fase de entrega, cujos
projetos foram protocolados após a vigência da ABNT NBR 15575 (2013), portanto
existindo a necessidade de atendimento às diretrizes da norma em questão. Sendo
relatada a especificação em projeto dos cuidados para atendimento aos requisitos
de desempenho. Existindo, também, a apresentação dos resultados dos ensaios de
materiais e componentes para verificação da compatibilidade com o especificado em
projeto. Além da realização de ensaios no local visando confirmar as simulações
realizadas. Como exemplo foi informado o ensaio de desempenho acústico.
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Na entrega das áreas comuns da edificação, existe o comissionamento das
instalações e sistema hidrossanitário, com a realização de registro do evento via
filmagem. Nessa ocasião atua-se na instrução e conscientização dos gestores e
operadores quanto as necessidades de manutenção da edificação que está em
processo de entrega.
Quanto à fase de assistência técnica, percebe-se que os envolvidos no atendimento
aos clientes (da Empresa C) atuam de forma orientativa, visando induzir os clientes
a realizarem as manutenções previstas no manual do proprietário. Entretanto, a
verificação do desempenho no pós-ocupação não é realizada. Foi também relatada
a observação da não efetividade das manutenções preventivas em parcela das
edificações residências, negligenciadas (pelos administradores) sob justificativa de
orçamento “enxuto”, não cabendo a contratação de empresas de manutenção nos
custos condominiais.
Visto as informações coletadas, entende-se que na concepção das edificações
habitacionais, que se enquadram na obrigatoriedade de atendimento a ABNT NBR
15575 (2013), as construtoras/incorporadoras estão buscando por projetistas que
especifiquem em suas disciplinas os recursos que serão empregados para
atendimento à norma.
Em suas aquisições, as empresas tem demandado aos seus fornecedores a
necessidade de apresentação de ensaios positivos quanto ao atendimento dos
requisitos de desempenho especificados por seus projetistas.
Na entrega das áreas comuns a filmagem do evento de comissionamento de
sistemas e instalações é uma boa prática de complemento aos registros já
realizados nessa ocasião - preenchimento de lista de presença dos participantes,
assinatura dos formulários de verificação etc.
Já na fase de assistência técnica, os impactos das reformas, do uso e da
observação às manutenções vêm através dos atendimentos solicitados pelos
usuários.
Referente ao gerenciamento das manutenções das edificações habitacionais, a
apresentação assertiva dos custos para manutenção e operação dos sistemas na
composição dos custos do condomínio é o primeiro passo (da administração) para a
conservação das instalações.
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5 PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA E USO

Uma vez que a proposta de trabalho conta com o uso de lições aprendidas e
sinergia entre as áreas das empresas construtoras e incorporadoras, as premissas
para a proposta do procedimento para a entrega das unidades habitacionais são:
a)

ter implantado um sistema de gestão de seus processos (ao menos para as

atividades do processo construtivo);
b)

incentivar as ações de melhoria nos processos;

c)

contar com equipes comprometidas com a eficiência e qualidade do processo

construtivo.
Para a indicação de ações preventivas e revisão dos procedimentos e formulários
existentes, será feito uso da análise do histórico de atendimentos e levantamento
das manifestações patológicas constatadas pela equipe de assistência técnica, além
da consulta e observação das normas de referência.
No processo de melhoria do produto, é importante que seja realizada a consulta aos
profissionais que realizam os reparos pós-obra, pois suas experiências na busca da
origem da manifestação patológica para atendimento aos clientes geraram expertise
que auxiliará nas revisões de processos e indicação de ações preventivas aplicáveis
às atividades de concepção, construção, entrega e uso das edificações.

5.1 Procedimento pré-entrega
São as ações realizadas antes da entrega da unidade (desde a concepção do
empreendimento), que visam a minimizar as adversidades que causam falhas no
produto (imóvel). As ações propostas são descritas nas seções 5.1.1 até 5.1.4, e
exemplificadas no Fluxograma 6.
Na proposta do procedimento pré-entrega, além das práticas apresentadas nas
seções 2.1, 2.2

e estudo de caso (Capítulo 3), é abordada a necessidade de

rastreabilidade das informações relativas ao desenvolvimento e construção da
edificação, visto as implicações da ABNT NBR 15575 (2013). Também é apontada a
oportunidade de formar uma equipe técnica - com características específicas de
seus participantes – para coordenar as atividades de preparo da unidade
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habitacional para a entrega, além de sugerir cuidados a serem adotados pelos
participantes do processo.
Fluxograma 6: Procedimento pré-entrega

Concepção e Construção

Consulta ao histórico de atendimentos
(assistência técnica)

retroalimentação

Lições aprendidas
(empreendimentos
precedentes)

Consulta a normas

Análise crítica
Definir ações no: projeto, planejamento,
construção, entrega e pós-obra
Ações no: projeto, planejamento e construção

Definição da equipe
técnica
Contribuições

Elaboração dos
formulários e roteiros

Pré-Entrega

Treinamento das equipes de entrega e preparo
Produção da unidade
modelo
Apêndices:
B, C e D

Pré-vistorias

Inspeções com
apontamentos?

não

sim
Correções

Atividade concomitânte
às pré-vistorias

Reunião (ões) de preparo
do usuário para a entrega
da unidade

vai para vistoria

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.1.1 Concepção, projeto e planejamento

Nessa fase deve-se buscar as dificuldades encontradas durante o período de
construção de obras anteriores, para evitá-las em novos projetos. Inclusive, com o
registro das soluções que foram adotadas em obra, devido à incompatibilidades de
projeto, de material e de contratações (registro das lições aprendidas).
Também deve-se entender os retrabalhos realizados no período de construção, caso
tenham existido, seja na constatação de falhas durante a obra ou nas atividades de
preparo para a entrega. Na experiência adquirida no preparo de unidades (para a
entrega) e nos atendimentos da assistência técnica, observou-se que ter registrado
(documentado) os retrabalhos auxilia no diagnóstico de atendimentos futuros.
Uma vez necessário o atendimento à ABNT NBR 15575 (2013), deve-se gerar e
manter evidências das decisões e ações recolhidas ao longo do tempo para
atendimento aos requisitos de desempenho. Portanto, dentre as incumbências de
cada interveniente do processo construtivo, estão:
Concepção: informar qual o nível de desempenho dos sistemas da edificação.
Projeto: definir e especificar as soluções adotadas para atender aos requisitos de
desempenho.
Planejamento: estabelecer as sequências e prazos adequados para as soluções
definidas em projeto.
Orçamento de obra: ser fiel ao especificado em projeto, não buscando economias
que impliquem na perda de qualidade.

5.1.2 Aquisições e contratações
Uma boa prática a ser adotada seria a revisão periódica, pelos setores envolvidos no
processo construtivo, das minutas contratuais (de fornecimento de materiais e mão
de obra).
Posteriormente à revisão das minutas contratuais, o setor de suprimentos deve, na
compra dos materiais e contratação dos serviços, buscar e contratar fornecedores
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qualificados, que atendam às exigências de projeto e normas correspondentes à
execução da obra, portanto:
Materiais – fornecidos por empresas participantes dos Programas Setoriais da
Qualidade (PSQs), do SiMAC, correspondentes à sua fabricação; ou certificados.
Prestadores de serviço – participantes do SiAC ou que façam uso de um sistema
de gestão baseando-se na série de normas NBR ISO 9001, de gestão e garantia da
qualidade. Para ambas opções, uma boa prática é a visita de trabalhos em execução
e anteriores (em uso), para avaliar os serviços do prestador.
Visto a necessidade de acompanhamento do desempenho dos sistemas e
componentes constituintes da edificação, recomenda-se que na avaliação dos
fornecedores para a contratação seja solicitada a relação de atendimentos (de
assistência técnica) realizados nas obra anteriores, além de conhecer as equipes
que realizam os atendimentos aos clientes, caso existam equipes distintas para essa
atividade.
Outra recomendação é conhecer as instalações do fornecedor, caso seja viável.
Além de gerar proximidade com o prestador de serviços ou fornecedor de materiais,
pode-se avaliar as condições de fabricação e organização das instalações.

5.1.3 Construção

As ações de acompanhamento e recebimento de serviços, além de estarem
ajustadas às tecnologias e tipologia da edificação, devem ter especial atenção aos
sistemas com maior percentual de custo e reclamação na operação. Isso conforme
proposta de Cavalcanti (2012), onde existe a atuação periódica preventiva da
assistência técnica da construtora nas atividades de concepção e construção da
edificação. Além disso, a fiscalização da obra deve acompanhar a entrega dos
materiais e execução dos serviços conforme especificações e contrato firmado.
Além do proposto por Cavalcanti (2012), para essa fase do empreendimento,
recomenda-se nas visitas periódicas da assistência técnica a obra:


Que sejam apresentadas as falhas que estão com baixos índices de

atendimento. Porém, se constatadas, irão gerar: elevados custos para resolução,
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grande insatisfação por parte do cliente, morosidade para resolução, intervenções
com planejamento de execução complexos, entre outros. Por exemplo: falhas na
drenagem de piso intertravado externo não são incidentes, porém, caso sejam
apresentadas falhas durante o uso, para a regularização será necessário: (i)
interrupção do fluxo de veículos e pessoas nas regiões de intervenção; (ii) desvio da
drenagem da região afetada; (iii) uso de ambientes para armazenagem de materiais;
(iv) e aumento do efetivo de prestadores de serviço na edificação;


Que sejam demonstradas as boas práticas já adotadas pela empresa e seus

impactos positivos, internos e externos (clientes);


E que sejam mostrados os resultados das ações preventivas realizadas ao

longo do tempo.

5.1.4 Inspeções e vistorias pré-entrega

Para as atividades de inspeção e vistorias pré-entrega, sugere-se a formação de
uma equipe técnica (comitê) com conhecimento:
Dos projetos e das normas pertinentes à construção da edificação: pois se deve
ter conhecimento das soluções adotadas para atender aos requisitos e às normas
pertinentes. É preciso observar se os requisitos foram realmente atendidos e sugerir
ações remediadoras, caso constatada inobservância parcial ou plena durante a obra.
Do histórico de atendimentos da assistência técnica: para realizar as atividades
em questão, também com base na análise dos dados de atendimento, e aumentar o
rigor das verificações nos itens pertinentes e de maior relevância.
Das

dificuldades

da

construção:

para

realizar

novas

verificações

nos

componentes e sistemas que demandaram retrabalhos e/ou aceleração de prazos
para atender ao cronograma.
Dos contratos de fornecimento e particularidades da obra: devido às
incumbências da equipe em questão, é cabível a participação de ao menos um
colaborador diretamente ligado às atividades de canteiro de obras, pois ele irá
informar os limites contratuais de fornecimento e colocar em prática as decisões
tomadas em conjunto.
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A equipe em questão será responsável por:


Estabelecer o padrão de execução da unidade protótipo (modelo);



Elaborar (ou revisar) os formulários (de pré-vistoria e de vistoria);



Elaborar (ou revisar) e simular os roteiros (de pré-vistoria e de vistoria);



Treinar as equipes que farão o preparo das unidades (pré-vistoria) e entrega

das mesmas ao usuário (vistoria).
Para a elaboração (ou revisão) dos formulários, o comitê técnico deve realizar a
análise dos atendimentos da assistência técnica, considerando para os sistemas e
componentes com maiores incidências de reclamação maiores cuidados nas
inspeções e testes, isso se aplicável nessa fase (edificação quase pronta).
Na elaboração dos roteiros, deve-se proporcionar uma sequência dos testes e
demonstrações. Isso para evitar que a tarefa seja improvisada e ajustada de acordo
com a experiência (exclusiva) do inspetor. A ordem de verificação pode ser definida
por:


Facilidade de acesso aos ambientes;



Distribuição das instalações pelos ambientes;



Fechamento dos ambientes conforme o avançar da vistoria, uma vez que

alguns testes podem exigir uso de água, sendo recomendado o fechamento do
ambiente após os testes para evitar pisarem na água e espalhá-la em ambientes
não vistoriados.
O treinamento das equipes deve ser efetuado por um integrante do corpo técnico
(comitê) da empresa, que tenha experiência na entrega de empreendimentos,
preferencialmente com a participação de um engenheiro da área de gestão da
qualidade e/ou assistência técnica.
Conforme exposto por Guimarães (2009), o treinamento da equipe de entrega deve
contar com o histórico de atendimentos e lições aprendidas nos empreendimentos
anteriormente entregues, além de fazer uso de recursos áudio visuais para auxiliar
nas exposições e ter maior aderência ao treinamento.
Nos empreendimentos em que o autor atuou, o treinamento e preparação do
protótipo (modelo) foi realizado com a equipe de vistoria e de preparo em conjunto.
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Isso auxiliou na sinergia das equipes, além do executor saber o que será conferido e
como será conferido.
Na preparação do protótipo, houve também o treinamento dos serviços que seriam
executados nas revisões das unidades habitacionais, ordenando quais profissionais
entrariam primeiro na unidade e qual seria o último a sair do imóvel.
No período entre término dos serviços principais e entrega do imóvel, antes da
limpeza das unidades, a equipe de preparo das unidades deve:
Realizar as pré-vistorias: fazendo uso dos formulários desenvolvidos pela equipe
técnica e visitando periodicamente o protótipo (modelo) para “relembrar” as
condições estabelecidas para entrega das unidades.
Após a execução das pré-vistorias, cabe ao responsável pela produção da obra
verificar a incidência de correções. A depender da quantidade e profundidade de
intervenções, os prestadores de serviço e/ou a equipe de correção deverão ter
“reforços”, visando a evitar atrasos na entrega das unidades.
Para a execução das atividades de pré-vistoria, deve-se e inspecionar os sistemas
em condições de funcionamento e utilização, simulando o uso.
Nessa atividade será feito uso do formulário de verificação da unidade habitacional.
E para os sistemas e componentes com maior incidência de falhas, será feito o uso
de formulários específicos elaborados para as inspeções e testes.
Recomenda-se que as pré-vistorias se iniciem do pavimento superior para o inferior,
pois, caso existam vazamentos ou infiltrações não manifestados na fase de obra, o
mesmo será notado na unidade abaixo, permitindo o rápido apontamento das
necessidades e correções.
Proceder com as correções dos apontamentos realizados na pré-vistoria: para
essa atividade, além de o responsável pela produção realizar a análise crítica dos
apontamentos realizados pela equipe de vistoria, o mesmo deve acompanhar
firmemente o andamento das revisões, para que não existam serviços “atropelados”,
como substituição de cerâmica na cozinha e revisão de pintura da parede da área de
serviço, pois o pó gerado na primeira atividade irá prejudicar a qualidade da
segunda.
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É recomendado que, para os serviços terceirizados, exista na contratação a previsão
de disponibilização de equipe e materiais (caso faça parte do escopo do empreiteiro)
para as correções necessárias, tanto da pré-vistoria quanto da vistoria de entrega da
unidade, atrelando a liberação da última medição ou de retenções contratuais à
finalização das unidades e áreas comuns.
Em paralelo às atividades de pré-vistoria e correções, a reunião de preparo do
usuário para a entrega da unidade deve ser efetuada. Essa atividade é integrante
das atividades de preparo ao uso, operação e manutenção do imóvel e será
abordada na seção posterior, visto a interface com o usuário e a unidade
habitacional.

5.2 Procedimento de entrega

São as ações posteriores à construção da edificação e preparo das unidades
habitacionais para a entrega. Essas ações visam:
(i)

à apresentação ao usuário (fisicamente) do imóvel adquirido;

(ii)

à verificação da conformidade dos materiais e serviços, além da apresentação

ao usuário das condições de entrega do imóvel (qualidade e integridade);
(iii)

minimizar incertezas quanto à operação das instalações executadas;

(iv)

orientar o usuário quanto às necessidades de manutenção do imóvel para

viabilizar a vida útil de projeto;
(v)

estabelecer

contato

dinâmico,

pós-obra,

entre usuário

e fornecedor

(construtor).
Nota-se que o procedimento de entrega restringe-se à interação entre construtor,
produto e usuário. Nessas atividades deve-se ter como premissa que o usuário não
contém conhecimento técnico sobre construção, uso e manutenção de edificações.
Cabe ao construtor subsidiar o usuário com as orientações cabíveis.
Referente à verificação da conformidade dos materiais e serviços, uma vez que
existe a premissa de falta de conhecimento técnico pelo usuário, essa atividade será
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expositiva, de modo a gerar confiança do comprador quanto à qualidade da
edificação.
Fluxograma 7: Procedimento de entrega da unidade habitacional após vistoria de entrega e
recebimento das áreas comuns pelo síndico e responsáveis pela edificação
vai para concepção e construção
vem da pré-entrega
Agendamento com
o cliente
Caráter
demonstrativo

Vistoria técnica

Vistoria com
apontamentos?

Apêndice D

não

sim
Correções

Caráter
demonstrativo

Apêndice E

Vistoria da unidade

Vistoria com
apontamentos?

não

sim
Correções
Entrega das
chaves
Pesquisa de
satisfação
Acompanhar a efetividade
das manutenções, uso
adequado e gestão de
reformas

Uso, operação e
manutenção

Fonte: Elaborado pelo autor

Já na realização das vistorias de entrega, a unidade deve estar apta para o
recebimento pelo usuário, não cabendo a ele a inspeção rigorosa do imóvel.
Portanto, a participação do usuário na entrega técnica visa à confirmação
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(testemunho) do funcionamento e integridade do sistema e componentes
inspecionados e testados. As ações em questão são descritas nas seções 5.2.1 e
5.2.2, e exemplificadas no Fluxograma 7.
Em relação aos procedimentos de entrega expostos - na seção 2.3 e no estudo de
caso (Capítulo 3) - houve o acréscimo das atividades de preparo ao uso, operação e
manutenção do imóvel e a aplicação da vistoria técnica (sistema hidrossanitário e
instalações elétricas). Na interface com o usuário, sugere-se a exposição do produto
ao cliente, demonstrando a conformidade dos serviços e insumos aplicados, ao
invés de atribuir a responsabilidade pela verificação da conformidade para o usuário.

5.2.1 Ações de preparo ao uso, operação e manutenção do imóvel

As ações de preparo ao uso, operação e manutenção do imóvel visam a estreitar a
comunicação entre usuário e construtor, além de fortificar uma relação de
transparência entre os envolvidos.
Propõe-se a realização de reuniões e treinamentos periódicos com os usuários,
sendo que no primeiro evento, o assunto principal deve ser a vistoria de entrega da
unidade habitacional. Nessa reunião cabe informar as condições de fornecimento e
construção da edificação, a fim de:


demonstrar ao cliente que o produto adquirido e empregado é compatível com

o especificado em projeto, expondo as informações dos materiais aplicados e
disponibilizando as informações nos documentos que serão entregues ao
proprietário;


explicar sucintamente sobre os testes e verificações a que os serviços foram

submetidos;


explicar o conteúdo do manual do proprietário, apresentando a maneira como

ele é elaborado, qual é a disposição das informações, onde estão discriminadas as
sugestões de manutenção e tabela de garantias;


explicar os procedimentos de vistoria da unidade habitacional;
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instruir sobre a ABNT NBR 16280 (2015), como as informações que devem

ser prestadas no plano de reforma, seu registro no manual do proprietário e plano de
manutenção da unidade;


explicar as rotinas de conservação e manutenção do imóvel, que,

analogamente a um automóvel, necessita de revisões periódicas;


visitar a unidade protótipo (modelo) para minimizar a ansiedade em conhecer

fisicamente o imóvel.

5.2.2 Vistoria e entrega das chaves

Conforme exposto por Guimarães (2010), algumas empresas realizam a atividade de
vistoria de entrega do imóvel ao usuário em até duas horas por unidade habitacional.
Para evitar excessos (agilidade ou morosidade), é importante realizar simulações da
atividade em questão para cada empreendimento, pois:


essa atividade deve ser realizada sem pressa, pelos roteiros pré-

estabelecidos, a fim de mostrar o imóvel ao cliente para que ele se sinta confiante
quanto à qualidade dos serviços executados;


essa atividade não pode ser demasiadamente morosa, deixando os

envolvidos fadigados, seja pelo tempo da vistoria ou pela quantidade de informações
recebidas.
Por experiência do autor, em alguns casos cuja pressa na entrega foi relatada pelo
usuário e houve retorno para atendimento de itens não constatados na vistoria, o
cliente apresentou-se desconfortável, dando a entender que a construtora estava
“escondendo algo” na ocasião da entrega.
Para que que a vistoria de entrega não seja apressada, evitando também que ela
seja morosa e cansativa, sugere-se que a mesma realizada em etapas (dias 2 e 3).
Dentre as atividades de entrega estão:
O agendamento com o cliente (dia 1): que deve ser executado com a devida
antecedência, esclarecendo o que será verificado e como. Nesse caso, o cliente tem
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a opção de ir acompanhado por um profissional contratado por ele, para lhe auxiliar
no recebimento da unidade habitacional.
A vistoria de entrega do sistema hidrossanitário e instalações elétricas (dia 2):
nessa ocasião, serão realizados os testes estabelecidos pela equipe técnica,
fazendo uso dos formulários e roteiros pré-estabelecidos. Os procedimentos de
inspeção e testes devem ser ensaiados pelo condutor da atividade, e os
equipamentos que serão utilizados na vistoria devem estar acessíveis. O
procedimento visa a utilizar os recursos de modo eficiente.
Recomenda-se que nessa ocasião, os lacres (selos) de segurança sejam colados na
presença do proprietário da unidade, logo após a execução das inspeções e testes.
Sugere-se que essa atividade seja filmada, instalando uma câmera no capacete do
técnico, conforme a Fotografia 2. As imagens (vídeo) devem ser arquivadas e
disponibilizadas para as equipes pós-obra para, caso necessário, serem utilizadas
para sanar dúvidas quanto às condições da unidade habitacional no ato da entrega.
Fotografia 2: Equipamento para filmagem das vistorias

Fonte: Acervo do autor

Isso irá auxiliar os colaboradores que prestarão o serviço de assistência técnica,
transmitindo a segurança e que os itens estabelecidos para verificação foram
realmente inspecionados. Diminuindo os atendimentos de falhas que poderiam ser
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verificadas no recebimento, como peças quebradas ou faltantes e sujidade em
esquadrias, que normalmente são realizados devido ao “benefício da dúvida”.
Vistoria de entrega da unidade habitacional (dia 3): será realizada a inspeção da
unidade habitacional pelo cliente, fazendo uso dos formulários e roteiros préestabelecidos para essa atividade.
Na entrega deve ser dada ênfase à existência, funcionamento geral e integridade
dos componentes e insumos do imóvel, visto que o sistema hidrossanitário e as
instalações elétricas foram testadas anteriormente na presença do cliente (dia 2).
Recomenda-se também o uso de um dispositivo de filmagem e arquivamento das
imagens (vídeo) para uso posterior, caso necessário.
Entrega das chaves (dia 4): após o recebimento das áreas comuns pelo síndico é
liberada a unidade habitacional para o uso do proprietário.
Pesquisa de satisfação (dia 5): deve ser realizada posteriormente à entrega das
chaves, visando a contemplar na pesquisa o prazo e atendimento para a
formalização do término da obra pelos proprietários que não participaram do
processo de entrega das áreas comuns. Isso também garante que o cliente tenha
tido tempo para refletir sobre a experiência e impressões do processo de entrega.
Retroalimentação: Após o término das vistorias de entrega, deve-se realizar a
retroalimentação das áreas, por exemplo:
Projetos – apresentar as dificuldades superadas para se realizar os testes de
hidráulica e elétrica, falta de alçapões no forro de gesso para a inspeção das
instalações entre forro e laje.
Suprimentos – relatar quais fornecedores não atenderam satisfatoriamente nas
revisões das unidades para entrega, normalmente crítico, pois trata-se de um
período que as medições contratuais foram quase que totalmente realizadas.

5.3 Uso, operação e manutenção

Referente às atividades de uso, operação e manutenção do imóvel, o usuário deve
cumprir com as rotinas especificadas pelos projetistas e fabricantes, visando a atingir
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a vida útil de projeto e a conservar e ter a máxima eficiência disponível dos sistemas,
instalações e componentes.
Aqui também são iniciadas:


As interações entre a assistência técnica e usuário;



As reformas nas unidades pelos usuários.

5.3.1 Atendimentos da assistência técnica

A assistência técnica deve acompanhar o uso e manutenção da edificação,
auxiliando, informando e alertando aos usuários das necessidades dos sistemas, em
complemento às reuniões periódicas (pós-entrega) para instrução e controle das
manutenções.
É importante que as atividades da assistência técnica no pós-obra não se limitem às
ações provenientes das garantias (legal e contratual), como a realização periódica
de reuniões, apresentação de boas práticas na conservação dos imóveis e
resultados dos atendimentos realizados no empreendimento.
Com a análise dos atendimentos realizados nos empreendimentos, pode-se sugerir
recalls para os atendimentos com maior incidência naquele período de uso da
edificação (limpeza de ralos, regulagem de esquadrias etc.).
A realização de inspeções periódicas, conforme sugerido por Cavalcanti (2012) para
as unidades habitacionais, visa a avaliar o produto em uso para antecipar
atendimentos passíveis de reclamação e orientar os clientes naquilo que for
constatada a necessidade de atuação do mesmo (manutenção, conservação, uso
adequado).

5.3.2 Controle das manutenções

Visando a direcionar e acompanhar as rotinas pós-entrega, deve-se dar
continuidade às reuniões de “preparo ao uso, operação e manutenção do imóvel”. A
agenda de reuniões pós-entrega deve ser periódica e realizada conforme prazos de
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manutenção constituintes do manual de uso, operação e manutenção do imóvel
(semestralmente, anualmente etc.). As reuniões devem explicar:


quais são as manutenções previstas para o período;



se as manutenções em questão devem ser realizadas por: empresa

capacitada, empresa especializada ou pelo próprio usuário;


como registrar as manutenções realizadas (formulários, contratos, ordem de

serviço, anotação de responsabilidade técnica etc.);


a exposição de falhas atendidas nas unidades, e combinar possíveis recalls

com os usuários/proprietários.
Segundo a ABNT NBR 5674 (2012), empresa capacitada é a pessoa ou organização
que recebeu orientação ou capacitação para atuar em determinadas atividades e
trabalhe sob supervisão (responsabilidade) de profissional habilitado. Já empresa
especializada é o profissional liberal ou organização que tem qualificação e
competência técnica específica para a atividade que exerce.
Recomenda-se que periodicamente sejam realizadas vistorias e solicitação dos
comprovantes para constatação da efetividade das manutenções, isso em datas
posteriores aos prazos de manutenção constituintes do manual de uso, operação e
manutenção do imóvel (semestralmente, anualmente etc.).
Essa verificação periódica visa a registrar se os responsáveis pelos imóveis
(usuários) e edificação (síndico e administradores) estão cumprindo com a
efetividade e regularidade das manutenções conforme previsto nos manuais da
edificação, visto a necessidade de realizar a avaliação do desempenho no pósentrega, conforme a ABNT NBR 15575 (2013).
No controle da efetividade das manutenções, recomenda-se que a construtora (ou
incorporadora) envie, no mínimo, dois avisos para cada rotina de manutenção,
sendo o primeiro alertando quanto à iminência da data de manutenção e o segundo
solicitando o comprovante ou evidência da realização da manutenção.
Referente ao registro das manutenções das unidades habitacionais, propõe-se que
os usuários apresentem para administração da edificação (síndico, zelador, comitês)
a ordem de serviço (no mínimo) das manutenções que serão realizadas por
empresas capacitadas ou especializadas.
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Quanto à contratação das empresas capacitadas ou especializadas, recomenda-se
que as mesmas sejam centralizadas na administração da edificação, elevando o
poder de barganha nas negociações (prazos, custos etc.) e gerando rastreabilidade
da efetividade e execução das manutenções.

5.3.3 Controle das reformas

Propõe-se, logo após a eleição do síndico e representantes do condomínio
(comitês), que se realize uma reunião com os administradores da edificação
(incluindo gerentes prediais e zeladores). Essa reunião visa a informar a
necessidade do gerenciamento das obras conforme a ABNT NBR 16280 (2015).
Deve-se informar, também, em que periodicamente a construtora/incorporadora irá
solicitar ao condomínio os registros de controle de reformas das unidades
habitacionais e das áreas comuns.
Idem às atividades de acompanhamento das manutenções, o registro de reformas
será avaliado, conforme a ABNT NBR 16280 (2015). E, caso necessário, deve-se
orientar os administradores da edificação sobre como adequar os registros à norma
em questão.
Antes da reforma, entre outras incumbências, o condomínio (administração) deve:


disponibilizar o teor da convenção de condomínio e regimento interno, para

balizar os usuários sobre os limites das reformas;


solicitar as documentações pertinentes às reformas propostas, com a

determinação do profissional habilitado responsável;


solicitar as atualizações pertinentes às intervenções no manual do proprietário

e a devida revisão do plano de manutenção da unidade.
Durante a reforma, o condomínio (administração) deve:


fiscalizar e tomar as ações necessárias visando à segurança dos usuários e

edificação.
Após a reforma, entre outras atividades, o condomínio (administração) deve:
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receber o termo de encerramento da reforma, em conformidade com o plano

de reforma previamente aprovado;


arquivar a documentação coletada ao longo do processo;

Visto as incumbências técnicas de avaliação e aprovação do plano de reformas e
após realizar a fiscalização das reformas, recomenda-se que haja no comitê do
condomínio um profissional de engenharia ou arquitetura para suprir essa demanda.
Caso não exista tal disponibilidade, que o condomínio conte com a consultoria de
um profissional apto para suprir as necessidades de gestão e fiscalização.

5.4 Aplicação
Para aplicação do exposto, nas seções 5.1 até 5.3 serão formuladas e apresentadas
propostas para os sistemas e componentes com maiores índices de atendimento
pós-obra,

conforme

a

análise

dos

atendimentos

realizados

(histórico

de

atendimentos da assistência técnica). As propostas de ações preventivas para os
empreendimentos futuros serão para:


Componentes - esquadrias de alumínio;



Componentes - esquadrias de madeira;



Sistema - hidrossanitário.

A aplicação foi realizada considerando: (i) a análise da classificação das falhas
registradas no atendimento da assistência técnica; (ii) a apresentação de pontos de
atenção (projeto, aquisições, contratações, fiscalização, entrega e uso, manutenção
e operação), conforme a provável origem das falhas classificadas; (iii) a consulta às
normas pertinentes ao controle de qualidade dos serviços de montagem e instalação
– de janelas, de portas e do sistema hidrosanitário; (iv) a elaboração dos formulários
e roteiros de verificação; (v) e a indicação de cuidados na entrega e
acompanhamento no pós-entrega.
Para a elaboração dos roteiros e formulários de inspeção e testes, foi utilizada a
Figura 3, de um empreendimento da empresa alvo.
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Figura 3: Desenho de unidade habitacional

Fonte: empresa alvo, adaptado pelo autor

5.4.1 Esquadrias de alumínio (janelas)

Para balizar as ações de aprimoramento do controle de qualidade no processo
construtivo e entrega das unidades habitacionais, utiliza-se o histórico de assistência
técnica, onde houve a necessidade de intervenção em esquadrias de alumínio.
Conforme Tabela 20 e análise dos dados na seção 3.4.1.1, as falhas com maior
incidência são: necessidade de ajustes, falha na vedação, peças travadas, peças
soltas, peças desalinhadas e esquadria com infiltração.
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Tabela 20: Falhas em esquadrias de alumínio por empreendimento
Classificação
Ajuste

Empr. 1
45

Empr. 2
1

Empr. 3
9

Vedação

9

4

22

Infiltração

8

0

1

Desalinhado
Travado

10
7

9
11

1
0

Solto
Desregulado (a)

6
5

3
0

Riscado

4

Limpeza
Faltando peça

Empr. 4
10

Empr. 5
1

Total
66

6

2

43

1

4

14

1
2

1
12

22
32

3
0

0
0

12
7

24
12

0

0

0

0

4

4
2

1
3

2
4

0
0

0
2

7
11

Outros

6

2

1

2

5

16

Total

106

34

43

22

46

251

Fonte: Elaborada pelo autor

Analisando a classificação das falhas nos atendimentos da assistência técnica,
percebe-se que:


se for aumentado o rigor nas verificações, compra e recebimento dos

materiais, minimiza-se a probabilidade de ocorrer a necessidade de ajustes, pois os
componentes foram testados e estão em conformidade com a ABNT NBR 10821-3
(2011);


se a instalação for realizada conforme a amostra do teste e o

acompanhamento da instalação for efetivo, minimiza-se também a probabilidade de
surgirem falhas de vedação, infiltrações, peças desalinhadas, travadas, soltas,
desreguladas e faltando peças, cabendo a execução de inspeções pré-entrega com
maior rigor;


se

forem

aprimoradas

as

instruções

na

entrega,

incentivando

e

acompanhando a realização das manutenções preventivas, pode-se minimizar a
ocorrência de: necessidade de ajustes, peças travadas e necessidade de limpeza,
oriundas da falta de manutenção. A execução cuidadosa da entrega dos
componentes na vistoria de entrega ao cliente também deve ser realizada.
Portanto, na concepção e projeto, definindo-se o desempenho das esquadrias
externas de fachada (janelas) e especificando-se em projeto materiais adequados,
restará aos responsáveis pela aquisição buscar por fornecedores que atendam às
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especificações da ABNT NBR 10821-2 (2011). O fabricante deve informar em seu
produto:
a)

nome ou logomarca do fabricante;

b)

número da norma de referência: ABNT NBR 10821 (2011);

c)

carga de vento máxima a qual a esquadria resiste;

d)

sua classificação e desempenho.

A Figura 4, apresenta o modelo de etiqueta que o fabricante deve fixar nas
esquadrias comercializadas, salvo se existir a apresentação de catálogos, projetos e
certificados que indiquem o desempenho, classificação e comportamento da
submissão aos ensaios normativos.
Figura 4: Modelo de etiqueta com informações para identificação da classificação e do
desempenho de esquadrias

Fonte: ABNT NBR 10821-2 (2011), anexo A, p. 16
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Os responsáveis pelas aquisições também devem solicitar evidências de
atendimento aos requisitos da norma em questão, sendo a apresentação dos
resultados positivos dos ensaios dos componentes a confirmação que as esquadrias
externas do fornecedor estão em conformidade com a ABNT NBR 10821-3 (2011).
Os testes normativos incluem:
i.

Verificação da penetração de ar;

ii.

Verificação da estanqueidade à água;

iii.

Verificação do comportamento, quando submetido a cargas uniformemente

distribuídas;
iv.

Verificação da resistência às operações de manuseio;

v.

Manutenção da segurança durante os ensaios de resistência às operações de
manuseio.

Nos ensaios i e ii, de estanqueidade, a instalação da amostra no corpo de prova
deve ser executada conforme especificações de projeto ou manual do fabricante.
Isso visa que a amostra seja testada em condições similares ao do local de
aplicação.
Os ensaios iii e v analisam a integridade dos materiais empregados visando à
durabilidade dos mesmos e segurança do usuário. O ensaio iv verifica, através de
ciclos de acionamento das esquadrias, o comportamento dos componentes e
integridade após 10 (dez) sequencias de 1.000 (mil) ciclos.
Portanto, uma vez adquiridas esquadrias com características técnicas compatíveis
com o especificado em projeto e em conformidade com as normas de referência,
espera-se que ao: (i) realizar a conferência no recebimento dos materiais; (ii)
acompanhar a instalação; (iii) verificar o funcionamento e acabamento após
instalação na unidade habitacional; (iv) proceder com o uso adequado; (v) e realizar
as manutenções periódicas, as mesmas não apresentem: necessidade de ajustes,
desalinhamento, peças travadas ou desreguladas, infiltrações e falhas de vedação.
Visto a necessidade da realização de manutenções para conservação e
funcionamento das janelas, na elaboração do manual de uso, operação e
manutenção do imóvel, deve-se informar a periodicidade das manutenções dos
componentes em questão. Na publicação do Manual do Proprietário (SINTRACON E
SINDUSCON-SP, 2013) são recomendadas algumas atividades de manutenção,
conforme Quadro 9.
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Quadro 9: Relação de manutenções em esquadrias de alumínio
Periodicidade
A cada 3 meses

A cada 1 ano ou sempre que
necessário

A cada 1 ano

Atividade
Efetuar limpeza geral das esquadrias e seus
componentes
Reapertar os parafusos aparentes de fechos,
fechaduras ou puxadores e roldanas
Verificar nas janelas Maxim-air a necessidade de
regular o freio. Para isso, abrir a janela até um
ponto intermediário (± 30º), no qual ela deve
permanecer parada e oferecer certa resistência a
movimento espontâneo. Se necessária, a
regulagem deverá ser feita somente por pessoa
especializada, para não colocar em risco a
segurança do usuário e de terceiros
Verificar a presença de fissuras, falhas na vedação
e fixação nos caixilhos e reconstituir sua
integridade onde for necessário

Responsável
Equipe de manutenção local
Empresa capacitada/ empresa
especializada

Equipe de manutenção local/
empresa capacitada

Empresa capacitada/ empresa
especializada

Fonte: SINTRACON E SINDUSCON-SP (2013), p. 53

Referente às recomendações de manutenção e suas respectivas periodicidades no
Quadro 9, as verificações de limpeza (trimestral) e reapertos (anuais) de
componentes são coerentes, uma vez que, além da qualidade dos materiais, elas
dependem de questões ambientais e ciclos de uso. A verificação anual de existência
de fissuras, falhas na vedação e fixação dos caixilhos tem direta dependência do
desempenho dos materiais empregados. Portanto, caso seja necessário reconstituir
sua integridade nos primeiros anos, o material pode não ter atingido a durabilidade
esperada.
Uma vez que existe a necessidade de realização de inspeções em janelas com
maior rigor na pré-vistoria do imóvel, o formulário de verificação deve ser elaborado
considerando, incialmente, o cruzamento do histórico de falhas constatadas no
atendimento da assistência técnica e perguntas que devem ser realizadas para a
constatação das anomalias, Quadro 10.
Para elaboração do Quadro 10, foram utilizadas perguntas recomendadas por
Cavalcanti (2012) para o atendimento preventivo pós-obra, complementadas e
adaptadas pelo autor visando à entrega do imóvel, além de relacioná-las com o
histórico de atendimento da assistência técnica.
A ordem das atividades de inspeção foi estabelecida utilizando o critério de
facilidade de acesso aos ambientes (da entrada até os ambientes mais distantes). A
Figura 5 apresenta a ordenação numérica das esquadrias de alumínio instaladas. As
setas indicam a posição de verificação das esquadrias. Isso evita que haja retorno a
ambientes para verificações não realizadas.
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Quadro 10: Relação de perguntas e histórico de falhas - Janelas
Pergunta / Histórico de falhas

Ajuste

Vedação

Alguma peça está faltando?

NA

NA

Infiltração Desalinhado
NA

NA

Travado
NA

Alguma peça amassada ou desalinhada?

NA

NA

NA

x

NA

A pintura da peça tem algum defeito?

NA

NA

NA

NA

NA

As borrachas de vedação estão bem fixadas?

NA

NA

NA

NA

Os vidros estão bem fixados?

NA

x
x

NA

NA

NA

Os fechos apresentam folgas?

x

NA

NA

NA

As guarnições de alumínio estão bem fixadas?

NA

NA

NA

NA

NA

As folhas de alumínio deslizam corretamente?

NA

NA

x

Todas as escovas estão bem fixadas?

x
x

NA
NA

NA

NA

NA

Há infiltrações pela esquadria de alumínio?

NA

NA

x

NA

NA

O sistema de fechamento está funcionando?

x

NA

NA

NA

x
Faltando

Pergunta / Histórico de falhas

Desregulado

Riscado

Limpeza

Solto

Alguma peça está faltando?

NA

NA

NA

NA

x

Alguma peça amassada ou desalinhada?

NA

NA

NA

NA

NA

A pintura da peça tem algum defeito?

NA

x

NA

NA

NA

As borrachas de vedação estão bem fixadas?

NA

NA

NA

NA

Os vidros estão bem fixados?

NA

NA

NA

Os fechos apresentam folgas?

NA

NA

NA

As guarnições de alumínio estão bem fixadas?

NA

NA

NA

x
x
x
x

NA
NA
NA

As folhas de alumínio deslizam corretamente?

x

NA

x

NA

NA

Todas as escovas estão bem fixadas?

NA

NA

NA

x

NA

Há infiltrações pela esquadria de alumínio?

NA

NA

NA

NA

NA

O sistema de fechamento está funcionando?

x

NA

NA

NA

NA

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 5: Numeração das esquadrias de alumínio e locais de observação

Fonte: empresa alvo, adaptado pelo autor
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As perguntas do Quadro 10 foram inseridas no formulário de pré-vistoria da unidade
habitacional, conforme o Apêndice B. O Quadro 11 demostra a inserção parcial do
questionário, incluindo a localização e descrição das esquadrias que serão
inspecionadas e posteriormente entregues ao cliente, no ato de recebimento do
imóvel.
Quadro 11: Parcial do formulário da inspeção pré-vistoria – Janelas
Alguma peça
está faltando?

Local e objeto

Cozinha /
de serviço:

área

Alguma peça
amassada ou
desalinhada?

A pintura da peça
contem algum
defeito?

Porta em alumínio com duas f olhas, uma fixa e
outra de correr, com venezianas na metade
inferior e vidros na metade superior.

Sala / Terraço:

Portas de correr com duas folhas móveis, com
vidro.

Sanitário:

Janela tipo projetante - deslizante, com vidro.

Dormitório 1:

Janela de correr com 3 folhas, uma fixa, uma
com vidro e uma com veneziana.

Fonte: Elaborado pelo autor

Na vistoria de entrega ao cliente, deve-se dar ênfase a integridade das esquadrias e
demostrar o funcionamento das mesmas, visto a incidência de reclamações pósentrega de peças danificadas e riscadas.
Nas reuniões periódicas pós-entrega, deve-se abordar quais são as manutenções
previstas para o período, quem deve realizá-las e como registrar a efetividade do
serviço realizado. O Quadro 12 foi elaborado com base em SECOVI E SINDUSCONSP (2013) para compor o Plano de Manutenção do Imóvel (um anexo do manual do
imóvel) e ser apresentado nas reuniões periódicas pós-entrega.
Na instrução aos usuários quanto ao método de registro da efetividade das
manutenções, quando se trata de atividades passíveis de execução pela equipe
local, os registros devem informar a data e nome do executor. Já para as atividades
passíveis de execução por empresas capacitadas ou especializadas, deve-se
realizar a anotação da data de execução e o nome da empresa executora. Também
recomenda-se o arquivamento do contrato, ordem de serviço, nota fiscal e ART
(caso haja emissão).
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Quadro 12: Registro das manutenções em esquadrias de alumínio
Unidade:

Verificações (meses de uso)
3 meses

Entrega:
Atividade
Efetuar limpeza geral das
esquadrias e seus
componentes
Reapertar os parafusos
aparentes de fechos,
fechaduras ou puxadores e
roldanas
Verificar nas janelas
Maxim-air a necessidade
de regular o freio.
Para isso, abrir a janela
até um ponto intermediário
(± 30º), no qual ela deve
permanecer parada e
oferecer certa resistência a
movimento espontâneo.
Se necessária, a
regulagem deverá ser feita
somente por pessoa
especializada, para não
colocar em risco a
segurança do usuário e de
terceiros

data

6 meses

executor

data

9 meses

executor

data

executor

12 meses
data

Responsável

executor
Equipe de
manutenção local

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Empresa
capacitada/
empresa
especializada

x

Equipe de
manutenção
local, ou
empresa
capacitada (caso
necessário)

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em SECOVI E SINDUSCON-SP (2013)

5.4.2 Esquadrias de madeira (portas)

As ações propostas para diminuição de atendimentos futuros da assistência técnica
foram realizadas, inicialmente, com base na análise dos dados de atendimento da
assistência técnica na seção 3.4.1.2 e na Tabela 21, onde são apresentadas as
incidências de falhas em esquadrias de madeira.
Tabela 21: Falhas em esquadrias de madeira por empreendimento
Esquadria de madeira
Ajuste

Empr. 1
26

Empr. 2
0

Empr. 3
3

Empr. 4
1

Empr. 5
0

Total
30

Empenado

19

0

10

1

10

40

Desalinhado
Cupim

11
6

0
0

2
0

0
0

0
0

13
6

Trincado
Solto

5
4

0
0

1
3

1
0

1
1

8
8

Danificado

4

0

1

0

0

5

Desregulado(a)
Manchado

3
3

0
0

0
1

0
0

0
0

3
4

Travado
Faltando peça

2
6

0
0

1
1

0
1

1
2

4
10

Outros

6

0

5

2

7

20

Total

95

0

28

6

22

151

Fonte: Elaborado pelo autor
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Das classificações apresentadas, 50 referem-se a possíveis falhas do material
aplicado (empenado, cupim e manchado). Para minimizar ocorrências futuras dessa
ordem deve-se:
(i)

especificar adequadamente as esquadrias ao ambiente;

(ii)

aumentar o rigor das contratações de fornecimento;

(iii)

estocar adequadamente o material na obra.

Referente à especificação das esquadrias de madeira, conforme GUIA CBIC (2013),
o emprego de portas resistentes à umidade é obrigatório em ambientes molháveis,
ambientes molhados e portas externas, portanto as esquadrias PIM-RU, PEM-RU e
PXM deverão estar aptas ao emprego em ambientes sujeitos à ação da água, do
calor e da umidade. Para as esquadrias de madeira, conforme a ABNT NBR 15930-2
(2011), os tipos de usos e classificação de portas são:
a)

interna (PIM);

b)

interna e resistente à umidade (PIM-RU);

c)

entrada (PEM);

d)

entrada e resistente à umidade (PEM-RU);

e)

externa (PXM).

Portanto, na conferência dos projetos, deve-se observar se as especificações das
portas estão de acordo com o ambiente de inserção dos componentes.
Quanto ao processo de aquisição, conforme pesquisa realizada na página da
Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (ABIMCI,
2017), 15 fornecedores de folha de porta, marco e componentes montados (com
ferragens) são participantes do PSQ. Referente aos fornecedores de fechaduras,
conforme pesquisa realizada em julho de 2017 na página do SiMaC, no PSQ em
questão, são 13 empresas qualificadas para fornecer produtos de uso externo,
interno e banheiro.
Após a especificação adequada e aquisição de componentes em conformidade com
o projetado, resta realizar o acompanhamento da instalação e conferência final da
mesma.
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Das 151 classificações, 76 (ajuste, desalinhamento, solto, desregulado, travado e
faltando peça), referem-se a possíveis falhas de montagem ou material mal aplicado.
Para

minimizar

futuras

ocorrências,

recomenda-se

aumentar

o

rigor

no

acompanhamento e recebimento final dos serviços de instalação.
Para a elaboração do formulário de pré-vistoria, foi utilizado o critério de facilidade
de acesso aos ambientes (da entrada até os ambientes mais distantes). Também
foram elaboradas de perguntas que visam a minimizar a ocorrência das falhas
observadas no pós-obra e conferir a terminalidade dos serviços. No Quadro 13, as
questões foram cruzadas com as classificações das ocorrências atendidas pela
assistência técnica.
Quadro 13: Relação de perguntas e histórico de falhas – Portas
Pergunta / Histórico
Alguma peça está faltando?
O conjunto está instalado no
esquadro e no prumo?
As guarnições estão bem
fixadas?
Ao fechar a porta, a mesma
está sobressalente em relação
a face exposta do batente?
A
folha
abre
e
fecha
corretamente?
A fechadura e dobradiças estão
instaladas?
Alguma
peça
danificada
oxidada, com furos ou indício de
serragem?
A folha de porta apresenta
folga?
A fresta inferior apresenta altura
superior a determinada em
projeto?
Existe passagem de luz pelas
frestas laterais e superior da
folha da porta?
A pintura da folha tem algum
defeito?
A pintura do batente e
guarnições tem algum defeito?
O sistema de fechamento está
funcionando corretamente?

Ajuste Empenado Desalinhado

Travado/
Trincado/
Cupim Faltando Solto Manchado
desregulado danificado

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

Fonte: Elaborado pelo autor

Na unidade habitacional estudada, tem-se o emprego das esquadrias de madeira
listadas abaixo:
Porta de entrada (PEM): uma unidade;
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Porta interna e resistente à umidade (PIM-RU): três unidades (uma em cada
banheiro e uma na cozinha);
Porta interna (PIM): três unidades (porta dos dormitórios).

Quadro 14: Parcial do formulário da inspeção pré-vistoria – Portas
Local e objeto

Entrada

Porta de entrada (PEM)

Cozinha

Porta interna e resistente à
umidade (PIM-RU)

Banheiro Social

Porta interna e resistente à
umidade (PIM-RU)

Dormitório 1

Ao fechar a porta, a
O
conjunto
As guarnições A folha abre e mesma
está
Alguma peça está instalado
estão
bem fecha
sobressalente
em
está faltando? no esquadro e
fixadas?
corretamente? relação
a
face
no prumo?
exposta do batente?

Porta interna (PIM)

Fonte: Elaborado pelo autor

As perguntas do Quadro 13 foram inseridas no formulário de pré-vistoria da unidade
habitacional, conforme Apêndice C. O Quadro 14 demonstra a inserção parcial das
perguntas elaboradas, incluindo a localização e especificação das esquadrias de
madeira (portas) que serão inspecionadas e posteriormente entregues ao cliente, no
de recebimento do imóvel.

5.4.3 Sistema hidrossanitário

Para compor as ações preventivas e critérios de entrega das instalações de água fria
(AF) e água quente (AQ), foi realizada a análise dos dados da seção 3.4.2.1 e
Tabela 22, onde é apresentada a quantificação das classificações de falhas nas
instalações durante o atendimento da assistência técnica.
Já para as instalações de esgoto (ESG) e águas pluviais (AP), houve a análise dos
dados da seção 3.4.2.2 e Tabela 23, onde é apresentada a quantificação das
classificações de falhas nas instalações durante o atendimento da assistência
técnica.
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Tabela 22: Falhas em instalações de água fria e água quente – por empreendimento
Água fria e água quente

Empr. 1

Empr. 2

Empr. 3

Empr. 4

Empr. 5

Total

Vazamento

132

1

48

6

11

198

Ajuste

43

1

10

6

0

60

Entupido

46

0

5

0

3

54

Fissura

16

0

11

0

1

28

Barulho

20

1

0

0

0

21

Estanqueidade

13

0

4

2

3

22

Limpeza

14

0

0

2

0

16

Desregulado(a)

9

2

2

0

3

16

Instalação

11

2

2

0

0

15

Infiltração

5

0

8

1

0

14

Quebrado

3

0

10

0

0

13

Solto

12

0

1

0

0

13

Folga

4

0

1

0

3

8

Desalinhado

6

0

1

1

0

8

Falta peça

6

0

0

0

0

6

Travado

3

0

1

0

0

4

Outros

20

2

9

8

8

47

Total

363

9

113

26

32

543

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 23: Falhas em instalações de esgoto e águas pluviais – por empreendimento
Esgoto e águas pluviais

Empr. 1

Empr. 2

Empr. 3

Empr. 4

Empr. 5

Total

Vazamento

12

2

52

12

7

85

Entupido

18

1

41

5

9

74

Falta peça

19

2

1

3

5

30

Mau cheiro

9

0

12

1

1

23

Limpeza

12

2

2

5

0

21

Quebrado

9

4

3

0

4

20

Ajuste

6

0

1

3

1

11

Instalação

6

0

1

1

0

8

Folga

5

1

1

1

0

8

Desencaixado

2

0

2

0

0

4

Solto

2

0

0

0

0

2

Acabamento

2

0

0

0

0

2

Outros

6

4

6

1

8

25

Total

108

16

122

32

35

313

Fonte: Elaborado pelo autor

Independentemente da instalação (AF, AQ, ESG, AP), conforme Tabelas 22 e 23,
percebe-se a recorrência de vazamentos, entupimentos e necessidade de ajustes.
Para minimizar atendimentos futuros dessa ordem, recomenda-se:
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(i)

aumentar o rigor das contratações de serviços (buscando mão de obra com

maiores níveis de qualificação);
(ii)

aumentar o rigor no acompanhamento da execução das instalações

(certificando-se que a mão de obra é compatível com a qualificação esperada);
(iii)

aumentar o rigor nos testes de recebimento dos serviços.

Referente ao processo de contratação de serviços, pode-se buscar por participantes
do SiAC, ou que façam uso de um sistema de gestão baseando-se na série de
normas NBR ISO 9001. Recomenda-se também a visita a empreendimentos em
execução e em uso (para avaliar o pós-obra).
Para testar o sistema de água potável é recomendado que o fluído seja utilizado
conforme utilização posterior: água na temperatura ambiente na tubulação de água
fria e água aquecida na tubulação de água quente, a fim de garantir que as
instalações sejam testadas nas condições mais próximas possíveis do uso final.
Submeter a tubulação de água quente a temperatura de uso irá possibilitar a
verificação se as conexões e emendas sofrerão vazamentos nessas condições. A
ABNT NBR 7198 (1993) especifica as condições de teste para o sistema de água
quente:
A verificação da estanqueidade deve ser feita com água quente
a 80ºC, com pressão hidrostática interna de 1,5 vez a pressão
estática de serviço, ensaio que deve ser executado, sempre
que possível, em trechos da tubulação antes de estes trechos
receberem eventual isolamento térmico e acústico ou serem
recobertos (ABNT, 1993, p. 5).

Na norma em questão (NBR 7198) também são especificadas as pressões de
serviço. A pressão estática máxima nos pontos de utilização não deve ser superior a
400 kPa e as pressões dinâmicas nas tubulações não devem ser inferiores a 5 kPa.
As diretrizes são as mesmas na ABNT NBR 5626 (1998), sobre instalação predial de
água fria.
Para as instalações prediais de água fria, a ABNT NBR 5626 (1998) apresenta o
procedimento para o teste de estanqueidade em determinadas partes da tubulação.
O mesmo deve ser executado antes do fechamento das aberturas para passagem
das tubulações, evitando retrabalhos caso surjam vazamentos no teste. Portanto, o
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teste deve ser executado na fase de obra, preferencialmente como um dos critérios
para aceite dos serviços executados pela instaladora. O teste instrui que:
a) as tubulações a serem ensaiadas devem ser preenchidas
com água, cuidando-se para que o ar seja expelido
completamente do seu interior;
b) um equipamento que permita elevar gradativamente a
pressão da água deve ser conectado às tubulações. Este
equipamento deve possuir manômetro, adequado e aferido,
para leitura das pressões nas tubulações;
c) o valor da pressão de ensaio deve ser de 1,5 vezes o valor
da pressão em condições estáticas, previsto em projeto para a
seção crítica, ou seja, naquela seção que em uso estará
submetida ao maior valor de pressão em condições estáticas;
d) alcançado o valor da pressão de ensaio, as tubulações
devem ser inspecionadas visualmente, bem como deve ser
observada eventual queda de pressão no manômetro. Após um
período de pressurização de 1 h, a parte da instalação
ensaiada pode ser considerada estanque, se não for detectado
vazamento e não ocorrer queda de pressão. No caso de ser
detectado

vazamento,

este

deve

ser

reparado

e

o

procedimento repetido.

e) a pressão de ensaio em qualquer seção da tubulação,
deve ser superior a 100 kPa, qualquer que seja a parte da
instalação submetida ao ensaio (ABNT, 1998, p. 22).
Após análise das instruções dos testes normativos para as instalações de água fria e
água quente, percebe-se a necessidade de complementá-lo, já que há a
possibilidade de entupimento da tubulação (seja por estrangulamento do tubo ou por
interferência de algum material). Sem falhas que ocasionem vazamentos, não serão
observadas irregularidades no teste, necessitando testar se existe a vazão de água
nos pontos de uso.
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Fotografia 3: Ligação entre tubulações (by-pass)

Fonte: arquivo do autor

Na conferência dos serviços (também na pré-vistoria) e na vistoria de entrega
técnica, o teste de vazão das instalações deve ser realizado. Caso não haja
disponibilidade de fornecimento de água aquecida, pode-se fazer uso de uma
conexão que faça o transporte de fluído da tubulação de água fria para a de água
quente (by-pass). Cabe ressaltar que o trecho de tubulação não será testado em
condições de uso na presença do cliente, conforme Fotografia 3.
Para os pontos de utilização de água que não contam com a instalação de metais,
como chuveiros e duchas, recomenda-se a instalação de uma mangueira no ponto
de utilização, para testar a vazão de água nesses pontos, conforme Fotografia 4. Já
a Fotografia 5 demonstra um atendimento pós-ocupação, onde não havia vazão de
água na tubulação de alimentação do aquecedor de passagem.
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Fotografia 4: Ligação de mangueira no ponto de utilização do chuveiro

Fonte: Arquivo do autor
Fotografia 5: Entupimento de tubulação de água fria - próximo ao aquecedor de passagem

Fonte: Arquivo do autor

113

Em um ponto da área de serviço e no último ponto de utilização, recomenda-se a
instalação de um manômetro, para demonstrar e apontar nas inspeções a pressão
de fornecimento de água. Na vistoria técnica da unidade habitacional, a informação
da pressão de fornecimento de água irá auxiliar o usuário na especificação e compra
de alguns aparelhos como duchas, chuveiros e aquecedor de água (caso não sejam
fornecidos pela construtora).
Para o teste das tubulações de águas pluviais, não foram encontradas diretrizes de
ensaio na ABNT NBR 10844 (1989). Na ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de
esgoto sanitário – Projeto e execução (1999), existe a diretriz de ensaio das
tubulações, podendo ser com água ou ar, com necessidade de teste final com
fumaça após a instalação dos aparelhos sanitários.
No anexo normativo G da ABNT NBR 8160 (1999), em procedimentos de ensaios de
recebimento dos sistemas prediais de esgoto, é informado que: “Após concluída a
execução, e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra
adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior” (ABNT,
1998, p. 22).
Também foi observada, em anexo informativo, menção quanto à necessidade de
cuidados durante a execução das instalações:
Todo cuidado deve ser tomado para proteger as tubulações e
aparelhos sanitários durante execução da obra e prevenir a
entrada de materiais estranhos para o interior das mesmas
(ABNT, 1999, p. 63).

Os ensaios normativos foram organizados no Quadro 15, informando: o tipo de teste,
quando ele deve ser efetuado e qual o procedimento e o critério de aceitação das
instalações submetidas ao ensaio.
Uma vez que para águas pluviais não foram verificados procedimentos para ensaio e
cuidados na norma consultada (NBR 10844, ABNT, 1989), recomenda-se que na
contratação da instaladora sejam incluídos nos requisitos de aceite condições de
cuidados para que as tubulações sejam entregues limpas, desimpedidas e sem
vazamentos.
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Quadro 15: Ensaio dos sistemas prediais de esgoto sanitário
Teste

Quando
Após a conclusão da
tubulação, depois da
certificação que não
existem obstruções e
impedimentos nas
tubulações

Procedimento
Critério de aceitação
Toda a abertura deve ser convenientemente
tamponada, exceto a mais alta, por onde deve ser
Ensaio
introduzida água até o nível de transbordamento da
Sem vazamento
com
mesma e mantida por um período de 15 min,
água
observando-se se a carga hidrostática não ultrapassa
60 kPa).
Toda entrada ou saída da tubulação deve ser
Após a conclusão da
convenientemente tamponada à exceção daquela
tubulação, depois da
pela qual o ar será introduzido.
Ensaio
certificação que não
O ar deve ser introduzido no interior da tubulação até
Sem vazamento
existem obstruções e
com ar
que atinja uma pressão uniforme de 35 kPa, a qual
impedimentos nas
deve ser mantida pelo período de 15 min sem a
tubulações
introdução de ar adicional.
Todos os fechos hídricos dos aparelhos sanitários
devem ser completamente preenchidos com água,
devendo as demais aberturas ser convenientemente
tamponadas, com exceção das aberturas dos
ventiladores primários e da abertura pela qual a
fumaça será introduzida.
Ensaio
Após instalação dos
A fumaça deve ser introduzida no sistema através da
abertura previamente preparada; quando for notada a
Sem vazamento
final com equipamentos
saída de fumaça pelos ventiladores primários, a
fumaça sanitários
abertura respectiva de cada ventilador deve ser
convenientemente tamponada.
A fumaça deve ser continuamente introduzida, até
que se atinja uma pressão de 0,25 kPa. Esta pressão
deve se manter pelo período de 15 min sem que seja
introduzida fumaça adicional.

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se entender que se testadas, as instalações apresentarão baixo número de
vazamentos, cabendo na inspeção final verificar se em algum serviço posterior aos
testes houve danos ou interferências das instalações já testadas. Por exemplo:
entupimentos; furos em tubulações; e vazamento em flexíveis, ralos e sifões por
conta de impactos na limpeza da unidade. Cabe ao técnico responsável pelas prévistorias a incumbência pela verificação final.
Na elaboração do roteiro de pré-vistoria e entrega técnica, observando a incidência
das falhas entre os tipos de instalação, entende-se que os procedimentos a serem
adotados podem ser realizados no mesmo momento, visto a incidência de
vazamento e entupimentos apresentados no pós-obra.
Portanto, na realização dos testes do sistema de água potável, de águas pluviais e
de esgoto, enquanto testa-se a vazão de água no ponto do chuveiro, testa-se o
escoamento dos ralos do banheiro.
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Por exemplo: a mangueira da Fotografia 4, além de verificar a vazão de água das
tubulações de AF e AQ, terá função de testar os ralos instalados nos sanitários e
proximidades, otimizando o tempo das vistorias e demostrando o escoamento de
água das instalações de esgoto, que devem estar desimpedidas.
Quadro 16: Relação de perguntas e histórico de falhas – Hidrossanitário
Pegunta / Falhas
Está instalado (a)?
Algum dano ou peça faltando?
A instalação está correta?
Veda a saída de água?
Apresenta folga?
Apresenta vazamento?
O acionamento funciona bem?
Manchas de umidade ao redor?
Está regulado (a)?
Está limpo?
Foi testada a vazão?
O lacre está instalado?
Pegunta / Falhas
Está instalado (a)?
Algum dano ou peça faltando?
A instalação está correta?
Veda a saída de água?
Apresenta folga?
Apresenta vazamento?
O acionamento funciona bem?
Manchas de umidade ao redor?
Está regulado (a)?
Está limpo?
Foi testada a vazão?
O lacre está instalado?

Falta

Vazamento

Entupido

Quebrado

x
x

Estanqueidade
/ Infiltração

Ajuste /
Instalação

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
Fissura
/Trincado

Limpeza

x
Folga / Solto

Calafetação

Acabamento /
Desalinhado

Barulho

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Fonte: Elaborado pelo autor

Para confecção do formulário foram elaboradas perguntas visando a constatar se as
falhas observadas no pós-obra se apresentam também no momento da vistoria,
Quadro 16. Na elaboração das mesmas foi considerado o formulário de entrega da
unidade da empresa alvo (2013), além das verificações indicadas por Cavalcanti
(2012) para atendimento preventivo da assistência técnica no pós-obra.
Na execução das vistorias de pré-entrega e de entrega técnica ao usuário, é
importante dar ênfase ao fluxo do transporte da água até os pontos de utilização. A
iniciativa, além das informações constituintes no manual do proprietário, irá auxiliar o
usuário na operação e reparos que possam ser necessários. Para tanto, na
confecção do roteiro foi estabelecida a ordenação por ambientes, facilitando o trajeto
na unidade habitacional e seguindo o caminho de distribuição de água, conforme
Figura 6.
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Figura 6: Ambientes da unidade habitacional numerados conforme inspeções

1

2

3

5

6

4

Fonte: empresa alvo, adaptado pelo autor

Além da ordenação dos ambientes, foram planejadas explicações e verificações
durante as vistorias, conforme explicações abaixo:
Shaft no hall: apesar de se tratar de um ambiente vistoriado pelo síndico ou
responsável pela edificação juntamente com as demais áreas comuns, o autor
presenciou alguns casos de falta de água em unidades habitacionais devido ao
registro geral estar fechado. Portanto, deve-se mostrar onde o mesmo fica
localizado.
Cozinha/área de serviço/terraço: abrindo e fechando as torneiras e registros,
completando o volume da cuba da bancada, verificando o escoamento dos ralos e
pontos de escoamento verifica-se a integridade dos componentes e funcionamento
dos mesmos.
Área de serviço/sanitário da suíte: A instalação de manômetros em pontos
distintos visa a demonstrar que a pressão de água é uniforme na unidade
habitacional.
Sanitário social e sanitário da suíte: A instalação de mangueira no ponto do
chuveiro com a abertura e fechamento dos registros do misturador demostra que os
tubos se encontram desobstruídos, propiciando também a oportunidade de testar os
ralos dos ambientes sem o uso de balde.
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O lacre está
instalado?

Está limpo?

Foi testada a vazão?

Está regulado (a)?

Manchas de umidade
ao redor?

O acionamento
funciona bem?

Apresenta
vazamento?

Apresenta folga?

Veda a saída de
água?

A instalação está
correta?

Sistema Hidrosanitário

Está instalado (a)?

Pré - vistoria

Algum dano ou peça
faltando?

Quadro 17: Relação parcial de ambientes, objetos e inspeções

Área de serviço:
Estanca os pontos da cozinha e A.S.
Registro de água fria;
(não o do aquecedor) - Abrir e fechar
Estanca apenas o ponto do
Registro de água fria (entrada do
aquecedor - Abrir e fechar
aquecedor);
Torneira de parede - água fria
Abrir e fechar a torneira
(tanque);
Fechar o escoamento, encher a cuba
Tanque;
até a borda, depois liberar a água
3 Verificar lacre de segurança
Sifão;
Torneira de parede - água fria
Abrir e fechar a torneira
(máquina de lavar roupas);
Ponto de água fria (entrada do
Verificar instalação do by-pass e
aquecedor de passagem);
manômetro
Ponto de água quente (saída do
aquecedor de passagem);
Com um funil e balde, testar o
Ponto de esgoto na parede
escoamento
(máquina de lavar roupas);
Com um balde, testar escoamento
Ralo - sifonado.
Sanitário da suíte:
Abrir e fechar
Registro de água fria;
Abrir e fechar
Registro de água quente;
Abrir e fechar a torneira
Torneira de bancada - água fria;
Verificar lacre de segurança
Flexível;
Fechar o escoamento, encher a cuba
Cuba
até a borda, depois liberar a água
Verificar lacre de segurança
Sifão;
Ponto de água fria no piso (para
6 Verificar lacre de segurança
caixa acoplada);
Verificar lacre de segurança
Flexível;
Acionar a descarga
Bacia sanitária;
Verificar instalação da mangueira e
Ponto para instalação do chuveiro;
manômetro
Abrir e fechar - água fria e depois
Misturador de água fria e água
água quente
quente;
Ralo interno do box - sifonado;
Testar escoamento com a mangueira
Ralo externo do box.

Fonte: Elaborado pelo autor

O Quadro 17 exemplifica parcialmente a programação das vistorias e a relação de
componentes e objetos a serem inspecionados.
Os materiais e as informações elaboradas foram inseridas no Apêndice D (formulário
de pré-vistoria do sistema hidrossanitário), que será utilizado nas vistorias de préentrega e entrega técnica ao usuário.
Após essas atividades deve-se realizar o acompanhamento da efetividade das
manutenções pelos usuários. SINTRACON e SINDUSCON-SP (2013) estabelecem
em sua publicação sugestões de periodicidade e rotinas de verificação e
manutenção para as instalações de água potável, conforme Quadro 18.
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Quadro 18: Relação de manutenções para instalações de água
Periodicidade
A cada 1 mês

Atividade
Verificar a estanqueidade e a pressão
especificada para a válvula redutora de
pressão das colunas de água potável
Verificar mecanismos internos da caixa
acoplada

Responsável
Equipe de manutenção local
Equipe de manutenção local

Verificar as estanqueidade dos registros Equipe de manutenção local

A cada 6 meses

A cada 6 meses ou conforme
orientações do fabricante

A cada 1 ano

Limpar os aeradores (bicos removíveis)
das torneiras
Verificar o sistema de pressurização de
água, regulagem da pressão, reaperto
dos componentes e parametrização dos
sistemas elétricos e eletrônicos, e caso
haja necessidade, proceder ajustes e
reparos
Limpar os filtros e efetuar revisão nas
válvulas redutoras de pressão, conforme
orientações do fabricante
Verificar a estanqueidade da válvula de
descarga, torneira automática e torneira
eletrônica

Equipe de manutenção local

Empresa especializada

Empresa especializada

Equipe de manutenção local

Verificar as tubulações de água potável
para detectar obstruções, perda de
Equipe de manutenção local/
estanqueidade e sua fixação e recuperar empresa capacitada
sua integridade onde necessário
Verificar se é necessário substituir os
vedantes (courinhos) das torneiras,
Equipe de manutenção local/
misturadores e registros de pressão para empresa capacitada
garantir a vedação e evitar vazamentos
Verificar o funcionamento do sistema de
aquecimento individual e efetuar limpeza Empresa capacitada
e regulagem, conforme legislação vigente

Fonte: SINTRACON E SINDUSCON-SP (2013), p. 32, alterado pelo autor

Resta ao usuário proceder com as manutenções pós-entrega e ao fornecedor
(construtor), fazer o devido acompanhamento e, sempre que necessário, orientar o
usuário quanto às particularidades das instalações instaladas.
Como exemplo da gestão e controle das manutenções pela administração da
edificação, sugere-se, no mínimo, que a manutenção do sistema de aquecimento
individual de água seja realizada de forma centralizada, visto que cada unidade
habitacional conta com a instalação de um aparelho para aquecimento, uma vez que
os pontos de consumo de água quente são nos chuveiros (dois por unidade), salvo
particularidades de parcela das unidades habitacionais.
Visto os riscos acerca das renúncias ou realização de modo incorreto das
manutenções desse sistema e sabendo que a manutenção anual do aparelho de
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aquecimento deve ser realizada por empresa capacitada, é prudente contratar uma
empresa ou técnico, cabendo ao usuário informar o acesso dos colaboradores na
edificação, bem como o que será realizado. Portanto, no mínimo, o controle da
efetividade das manutenções é passível de ser realizada pelo responsável legal da
edificação (síndico).

5.4.4 Vistoria de entrega do imóvel ao usuário

Uma vez realizada a reunião de preparo para a entrega da unidade, e efetuadas as
entregas técnicas (sistema hidrossanitário e instalações elétricas), entende-se que a
unidade habitacional está apta para a operação dos sistemas pelo usuário, restando,
para essa atividade, apenas a constatação da integridade dos materiais instalados
no imóvel e formalização da entrega da unidade habitacional.
Conforme exposto na seção 5.2.2, a entrega do imóvel deve ser otimizada, visto que
a morosidade nessa atividade irá fadigar os envolvidos e a rapidez excessiva irá
suprimir verificações necessárias, possivelmente

causando o

retorno

pela

assistência técnica para constatação e realização de reparos. Visto a necessidade
de estabelecer ordenação da vistoria de entrega do imóvel, a Figura 7 foi elaborada
para otimizar a leitura do formulário de entrega do imóvel durante a realização das
verificações e testes.
Como o funcionamento do sistema hidrossanitário e das instalações elétricas é
passível de alterações ou danos enquanto está em posse da construtora, mesmo
que ele tenha sido testado na vistoria técnica , deve-se realizar verificações básicas
de funcionamento no ato da entrega, demostrando que não houve alteração do
estado das instalações no intervalo entre as vistorias. Por exemplo: acionamento das
descargas das bacias sanitárias, abertura e fechamento de torneiras, teste de
pontos de fornecimento de energia etc.
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Figura 7: Roteiro de verificações da vistoria de entrega do imóvel

Fonte: empresa alvo, adaptado pelo autor

Após estabelecido o roteiro de acesso e demonstração da unidade habitacional,
deve-se ordenar as verificações que farão parte do formulário de vistoria do imóvel
conforme o roteiro e instalações que serão verificadas. O Quadro 19 apresenta as
verificações estabelecidas para as portas de madeira, as janelas e outros
componentes de alumínio, os metais, os ralos e as bacias sanitárias. Para facilitar a
leitura e identificação dos itens que serão verificados, os campos que não serão
preenchidos na vistoria de alguns ambientes foram hachurados.
O formulário de vistoria, Apêndice E, foi elaborado com base no formulário de
vistoria (2013) da empresa alvo, acrescido de instruções de condução da vistoria e
revisado conforme conclusões parciais da seção 3.5.
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Quadro 19: Parcial de verificações do formulário de vistoria do imóvel

3

Ban. Social

Ban. Suíte

Suíte

Dormit. 2

Dormit. 1

Terraço

Sala

Área de
Serviço

Cozinha

Itens a verificar

Entrada

Ambiente objeto da vistoria

Portas de madeira

3.1 Verificar o funcionamento das peças, abrindo e fechando 3 vezes.
3.2 Demonstrar o funcionamento das fechaduras, fechos e trancas.
3.3 Demonstrar a integridade das borrachas ao redor do batente (se houver).
3.4 Demonstrar a limpeza das ferragens
3.5 Mostrar a integridade da folha, batente e guarnições.
5

Janelas e componentes de alumínio (porta-balcão, etc.)

5.1 Verificar o funcionamento das peças, abrindo e fechando 3 vezes.
5.2 Demonstrar o funcionamento das fechaduras, fechos e trancas.
5.3 Demonstrar a integridade das borrachas e escovas das janelas.
5.4 Demonstrar a limpeza dos trilhos das janelas.
5.5 Mostrar desobstrução do dreno da janela.
5.6 Demonstrar a não ausência de peças.
5.7 Mostrar a ausência de riscos ou danos nas peças.
10

Metais (registros, torneiras, misturadores e sifões)

10.1 Abrir todas as torneiras.
10.2 Conferir o escoamento da água pela válvula da cuba.
10.3 Demonstrar a vedação das peças.
10.4 Demonstrar a não ausência de peças.
10.5 Verificar a integridade das peças (riscos, lascas, etc.).
11

Ralos

11.1 Conferir a limpeza.
11.2 Verificar a instalação do fecho hídrico (onde existirem ralos "sifonados").
11.3 Demonstrar a não ausência de peças.
11.4 Lançar um balde com água para escoamento.
11.5 Validar a instalação dos lacres de segurança.
12

Bacias sanitárias

12.1 Demonstrar a inexistência de danos (peças trincadas, lascadas, etc.).
12.2 Conferir o funcionamento do acionador de descarga.
12.3 Verificar o escoamento de água.
12.4 Demonstrar a inexistência de vazamento entre a louça e o piso.
12.5 Validar a instalação dos lacres de segurança.

Fonte: Elaborado pelo autor

Para documentar a entrega, um dos recursos, além do formulário, é a realização de
filmagem, sendo importante instruir o técnico para que haja atenção aos itens
passíveis de quebra após a entrega, como:
Louças, granitos e metais: normalmente danificados na instalação do mobiliário e
queda de ferramentas;
Pisos: normalmente danificados com queda de ferramentas;
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Batentes de portas, quinas e arestas de paredes: normalmente danificados no
transporte de materiais para a unidade;
Janelas e paredes: normalmente danificadas durante a instalação do mobiliário da
unidade.
A filmagem da vistoria de entrega deve ser realizada durante o registro das
verificações no formulário de entrega do imóvel, Apêndice E, demonstrando a
efetividade das verificações e registro das condições da unidade habitacional
naquela ocasião.

5.5 Avaliação do desempenho no pós-ocupação

Uma das implicações da publicação da ABNT NBR 15575 (2013) é a necessidade
de os construtores/incorporadores acompanharem o desemprenho dos sistemas,
instalações e componentes constituintes da edificação entregue. Sabe-se que as
vidas úteis de projeto mínimas estabelecidas pela ABNT NBR 151575 (2013) para os
sistemas da edificação são, em anos:
Estrutura: ≥ 50
Pisos internos: ≥ 13
Vedação vertical externa: ≥ 40
Vedação vertical interna: ≥ 20
Cobertura: ≥ 20
Hidrossanitário: ≥ 20
A avaliação dos sistemas se dará a longo prazo e para o imóvel deter os
desempenhos estabelecidos em sua concepção, após a entrega faz-se necessário o
uso adequado e a realização assertiva das manutenções.
Conforme a ABNT NBR 15575-1 (2013), as esquadrias externas de fachada
(janelas), as ferragens, trilhos e adornos (guarnições e acabamentos) devem ter no
mínimo 4 anos de VUP. Portanto, pode-se proceder com avaliações parciais, uma
vez que alguns componentes e peças tem durabilidades mínimas.
Sendo assim, se existir a necessidade se substituição das peças antes de 4 anos de
uso do imóvel, caso não seja pré-estabelecido no plano de manutenção, ações
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corretivas (no imóvel) e preventivas (na concepção e construção) devem ser
realizadas.
Cabe aqui um alerta quanto à frequência, método de manutenção e substituição de
peças previstas na manutenção dos imóveis, visto o vínculo entre a efetividade das
manutenções, a vigência das garantias dos serviços e materiais pelas construtoras e
a VUP dos sistemas constituintes da edificação. O custo das manutenções que
serão realizadas pelos usuários, tão logo, farão parte da composição das
informações que serão utilizadas na tomada de decisão na compra dos imóveis.
Para a avaliação parcial (de componentes e peças) ou para avaliação do sistema,
sugere-se a utilização do procedimento de gestão de reformas em edificações,
conforme instruções da ABNT NBR 16280 (2013), por também contemplar
atividades de manutenção nas instruções de gerenciamento das atividades técnicas
do imóvel. Entre outras informações, o plano de reforma deve:


Apresentar o escopo dos serviços da obra ou manutenção;



Apresentar os projetos, memoriais descritivos e identificação das empresas e

colaboradores que serão empregados na obra ou manutenção;


Informar as implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção da

edificação, quando aplicável.
Para que a VUP do sistema hidrossanitário seja atendida conforme a ABNT NBR
15575 (2013) – que estabelece uma VUP mínima de 20 anos - deve-se ter a
efetividade das manutenções devidas, além dos cuidados prévios de concepção e
construção. Conforme Quadro 18, na seção anterior, entende-se que, exceto pelas
verificações e revisões das válvulas redutoras de pressão e sistema de
pressurização, que devem ser realizadas por empresas especializadas, as demais
manutenções podem ser realizadas pela equipe de manutenção local ou empresas
capacitadas.
Na ABNT NBR 16280 (2015), em seu anexo A (informativo), as reformas de
dispositivos com manutenção das características originais são passíveis de
execução por empresas capacitadas.
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Sendo assim, nos arquivos da administração e responsáveis pela unidade
habitacional, pode-se ter os registros das manutenções em questão, visto a
necessidade de gerar o plano de reforma para início dos serviços.
Portanto, existe no sistema de gestão de reformas ferramentas para realizar a
gestão das manutenções das unidades habitacionais que, se implementadas, vão
possibilitar a coleta de informações para análise da edificação em uso e dar ao
construtor e usuário massa crítica para fazer as avaliações necessárias do
desempenho do produto.
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6 CONCLUSÕES
Nesta pesquisa de mestrado, foram abordadas as incidências de atendimentos pósobra e meios de minimizar ocorrências futuras. No desenvolvimento do trabalho
notou-se

que os atendimentos realizados pela assistência técnica são um

importante recurso de avaliação da assertividade dos processos e tecnologias
aplicadas na construção das edificações, contendo informações que, se analisadas,
possibilitam o aprimoramento do produto.
Observou-se que as ações para minimizar os atendimentos pós-obra, conforme
análise crítica de cada situação, podem permear uma ou todas as fases do processo
construtivo, da concepção até a gestão do uso e manutenção da edificação.
Nos projetos e aquisição de materiais, entendeu-se que a especificação assertiva
dos componentes que atenderão aos requisitos de desempenho é uma condição
para que os níveis esperados para os sistemas projetados sejam atingidos no futuro.
Já a aquisição e emprego de materiais certificados, ou previamente qualificados,
compatíveis com o especificado em projeto, é um requisito parcial para que a VUP
seja atingida.
Na aplicação dos insumos, a execução por empresas treinadas e qualificadas, visto
a possibilidade de minimizar a ocorrência de falhas devido a aplicação incorreta, é
um requisito parcial para atendimento da VUP. Além do exposto, aumentar o rigor
das inspeções e verificações antes da entrega do imóvel (nos casos necessários)
pode ser uma ação conveniente para auxiliar a redução de futuros atendimentos da
assistência técnica – nesse trabalho: sistema hidrossanitário e componentes dos
sistemas de vedação vertical (portas e janelas).
Para as atividades de preparo para a entrega das unidades habitacionais, a
formação de um comitê técnico foi recomendada, visto que o emprego de uma
equipe multidisciplinar para ordenar e conduzir essas atividades irá contribuir para
que não haja desvios de qualidade.
Também foram apresentadas propostas de ações e cuidados pré-entrega do imóvel,
visando a minimizar ações corretivas no pós-obra, utilizando a análise dos dados de
atendimento da assistência técnica da empresa alvo.
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Houve a apresentação de procedimentos para realização de testes e inspeções do
sistema hidráulico sanitário e de esquadrias (portas e janelas), componentes dos
sistemas de vedação vertical (interna e externa). Foi realizada a sugestão de testes
complementares aos normativos, onde notou-se tal necessidade – nesse trabalho
houve a proposta de execução da verificação da vazão das tubulações de água fria
e água quente, devido à incidência de tubulações entupidas no histórico de
atendimento da assistência técnica da empresa alvo.
Para a elaboração dos formulários de inspeção e vistoria, a aplicação de um roteiro
foi indicada, visto a gama de verificações que devem ser efetuadas e a ordenação
exigida para gerar segurança da efetividade das verificações. Além de apontar como
registro complementar, a realização de filmagem (vídeo) dos eventos de entrega,
demonstrando o uso dos formulários de inspeção e as condições da unidade
habitacional no momento das vistorias.
Nas propostas de entrega e gestão pós-obra (pela construtora/incorporadora), as
ações e informações foram direcionadas para induzir e subsidiar o cliente no uso
adequado do imóvel, na sua operação assertiva e nas manutenções necessárias. No
procedimento de entrega, foi sugerida a aplicação de entregas técnicas ao usuário,
nos quais os mesmos testes realizados na pré-vistoria (sistema hidrossanitário)
devem ser feitos com o acompanhamento do usuário. Visando a confirmação pelo
cliente (testemunho) que as instalações estão em funcionamento no ato da entrega,
além de expor a qualidade dos serviços e insumos aplicados na construção.
No trabalho, foi apontada a oportunidade e sugeridas algumas ações para melhorar
a comunicação com o cliente, bem como de atuar ativamente na orientação e
acompanhamento da efetividade das manutenções da edificação e de gestão de
reformas, visto seus impactos no desempenho dos sistemas da edificação ao longo
do tempo. Houve a sugestão do estabelecimento de uma agenda de reuniões e
treinamentos periódicos para aproximar o fornecedor ao usuário, considerando ao
menos um evento antes da entrega da unidade habitacional (instruções sobre a
entrega, introdução quanto a reformas e manutenções etc.) e durante o uso para
esclarecimento de dúvidas e acompanhamento do desempenho no uso da
edificação - conforme necessidade do empreendimento (mensal, bimestral, trimestral
etc.).
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Para a realização das avaliações de desempenho, foi indicada a necessidade de
gerar rastreabilidade das especificações, aquisição dos materiais e componentes
(certificados ou previamente qualificados), bem como das condições de contratação
dos serviços incorporados na edificação. Houve, também, o apontamento da
necessidade de gerar e manter registros (evidências) das manutenções, com
sugestão do uso do sistema de gestão de reformas para formalização das
requeridas manutenções. Bem como a devida gestão das reformas – pelos
administradores da edificação – considerando o devido acompanhamento técnico,
fiscalização e arquivamento dos planos de reforma. Visto que as informações
coletadas (das manutenções e reformas) irão possibilitar ao construtor e usuário
realizar a avaliação de desempenho do produto (edificação e seus sistemas).
Sugere-se para estudos posteriores:


A aplicação dos procedimentos para a entrega de unidades habitacionais,
bem como a avaliação das ações corretivas (pós-entrega) dos atendimentos
realizados pela assistência técnica, fazendo uso dos apontamentos realizados
nas atividades de pré-vistoria e de entrega.



O estudo da efetividade do acompanhamento de obras e reformas em
edificações multipavimentos, bem como a proposição de melhorias no
sistema de gestão de reformas – ABNT NBR 16280 (2015), além de
sugestões para aumentar a eficiência das rotinas de aprovação e fiscalização
de reformas.
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO

Dormitório 2:

Suíte:

Sanitário
suíte:

5

6

7

Atenção:

Janela tipo projetante - deslizante, com vidro.

Dormitório 1:

4

Janela de correr com 3 folhas, uma fixa, uma
com vidro e uma com veneziana.

Janela de correr com 3 folhas, uma fixa, uma
com vidro e uma com veneziana.

Janela tipo projetante - deslizante, com vidro.

Alguma peça
está faltando?

Alguma peça
amassada ou
desalinhada?

Empreendimento:

Instaladora:
Edifício:

Fornecedora:

A pintura da peça As borrachas de
Os vidros estão
vedação estão
contem algum
bem fixados?
bem fixadas?
defeito?

2

1

3

Locais de observação

4

7

5

6

Os fechos
apresentam
folgas?

As guarnições
de alumínio
estão bem
fixadas?

Unidade:
As folhas de
alumínio
deslizam
corretamente?

Fornecedor dos vidros:

Todas as
escovas estão
bem fixadas?

Inspetor:
O sistema de
Há infiltrações
fechamento está
pela esquadria
funcionando
de alumínio?
corretamente?

Data:

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO: SEM RESSALVAS ( --- ), COM RESSALVAS ( X )

Acionar todas as fechaduras e dispositivos de fechamento. Fechar as portas e janelas ao término das inspeções.

Verificar o funcionamento de todas as portas e janelas, abrindo e fechando cada peça 3 vezes

da

Janela de correr com 3 folhas, uma fixa, uma
com vidro e uma com veneziana.

Sanitário:

3

Portas de correr com duas folhas móveis, com
vidro.

Sala / Terraço:

2

Porta em alumínio com duas folhas, uma fixa e
outra de correr, com venezianas na metade
inferior e vidros na metade superior.

Cozinha /
de serviço:

1

área

Local e objeto

Esquadrias de Alumínio

Pré-vistoria

132

APÊNDICE B – FORMULÁRIO PRÉ-VISTORIA PARA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Cozinha

Banheiro Social

Dormitório 1

Dormitório 2

Suíte

Banheiro da suíte

2

3

4

5

6

7

Porta interna e resistente à
umidade (PIM-RU)

Porta interna (PIM)

Porta interna (PIM)

Porta interna (PIM)

Porta interna e resistente à
umidade (PIM-RU)

Porta interna e resistente à
umidade (PIM-RU)

Porta de entrada (PEM)

Local e objeto

Fornecedora:
Edifício:

Ao fechar a porta, a
O
conjunto
As guarnições A folha abre e mesma
está
Alguma peça está instalado
estão
bem fecha
sobressalente
em
está faltando? no esquadro e
fixadas?
corretamente? relação
a
face
no prumo?
exposta do batente?

Empreendimento:

Instaladora:

1

2

3

Numeração das portas

4

5

6

7

Alguma
peça
A fechadura e
A
folha
de
danificada
dobradiças
oxidada,
com porta apresenta
estão
furos ou indício folga?
instaladas?
de serragem?

Unidade:

Fornecedor dos vidros:

A fresta inferior
apresenta altura
superior
a
determinada em
projeto?

Inspetor:
Existe
passagem
de
luz pelas frestas
laterais
e
superior da folha

Data:

A pintura da
folha
tem
algum
defeito?

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO: SEM RESSALVAS ( --- ), COM RESSALVAS ( X )

Acionar todas as fechaduras e dispositivos de fechamento. Fechar as portas ao término das inspeções.

Verificar o funcionamento de todas as portas, abrindo e fechando cada peça 3 vezes

Entrada

1

Atenção:

Pré-vistoria

Esquadrias de Madeira
A pintura do
batente
e
guarnições tem
algum defeito?

O sistema de
fechamento está
funcionando
corretamente?
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO DE PRÉ-VISTORIA PARA PORTAS
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APÊNDICE D – FORMULÁRIO DE PRÉ-VISTORIA PARA O SISTEMA
HIDROSSANITÁRIO
Inspetor:

Data:

Shaft de hidráulica no hall (A.C.):
Abrir e fechar
Cozinha:
Abrir e fechar a torneira
Verificar lacre de segurança
2 Fechar o escoamento, encher a cuba
até a borda, depois liberar a água
Verificar lacre de segurança
Com um balde, testar escoamento
Área de serviço:
Estanca os pontos da cozinha e A.S.
(não o do aquecedor) - Abrir e fechar
Estanca apenas o ponto do
aquecedor - Abrir e fechar
1

Abrir e fechar a torneira

Registro geral da unidade.
Torneira de bancada - água fria;
Flexível;
Cuba;
Sifão;
Ralo.
Registro de água fria;
Registro de água fria (entrada do
aquecedor);
Torneira de parede - água fria
(tanque);

Fechar o escoamento, encher a cuba
Tanque;
até a borda, depois liberar a água
3 Verificar lacre de segurança
Sifão;
Torneira de parede - água fria
Abrir e fechar a torneira
(máquina de lavar roupas);
Ponto de água fria (entrada do
Verificar instalação do by-pass e
aquecedor de passagem);
manômetro
Ponto de água quente (saída do
aquecedor de passagem);
Com um funil e balde, testar o
Ponto de esgoto na parede
escoamento
(máquina de lavar roupas);
Com um balde, testar escoamento
Ralo - sifonado.
Terraço:
4
Com um balde, testar escoamento
Ralo de águas pluviais.
Sanitário:
Abrir e fechar
Registro de água fria;
Abrir e fechar
Registro de água quente;
Abrir e fechar a torneira
Torneira de bancada - água fria;
Verificar lacre de segurança
Flexível;
Fechar o escoamento, encher a cuba
Cuba
até a borda, depois liberar a água
Verificar lacre de segurança
Sifão;
Ponto de água fria no piso (para
5 Verificar lacre de segurança
caixa acoplada);
Verificar lacre de segurança
Flexível;
Acionar a descarga
Bacia sanitária;
Verificar instalação da mangueira e
Ponto para instalação do chuveiro;
manômetro
Abrir e fechar - água fria e depois
Misturador de água fria e água
água quente
quente;
Ralo interno do box - sifonado;
Testar escoamento com a mangueira
Ralo externo do box.
Sanitário da suíte:
Abrir e fechar
Registro de água fria;
Abrir e fechar
Registro de água quente;
Abrir e fechar a torneira
Torneira de bancada - água fria;
Verificar lacre de segurança
Flexível;
Fechar o escoamento, encher a cuba
Cuba
até a borda, depois liberar a água
Verificar lacre de segurança
Sifão;
Ponto de água fria no piso (para
6 Verificar lacre de segurança
caixa acoplada);
Verificar lacre de segurança
Flexível;
Acionar a descarga
Bacia sanitária;
Verificar instalação da mangueira e
Ponto para instalação do chuveiro;
manômetro
Abrir e fechar - água fria e depois
Misturador de água fria e água
água quente
quente;
Ralo interno do box - sifonado;
Testar escoamento com a mangueira
Ralo externo do box.

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO: SEM RESSALVAS ( --- ), COM RESSALVAS ( X )

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

O lacre está
instalado?

Foi testada a vazão?

Está limpo?

Está regulado (a)?

Manchas de umidade
ao redor?

O acionamento
funciona bem?

Apresenta folga?

Veda a saída de
água?

Unidade:

A instalação está
correta?

Sistema Hidrosanitário

Algum dano ou peça
faltando?

Pré - vistoria

Está instalado (a)?

Edifício:

Apresenta
vazamento?

Instaladora:
Empreendimento:
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APÊNDICE E – FORMULÁRIO DE ENTREGA DO IMÓVEL
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APÊNDICE F – ENTREVISTAS

1

2

3

Perguntas
Uma vez vigente a NBR 15575 - Edificações habitacionais: Desempenho (ABNT, 2013), quais são as ações
tomadas para gerar evidências do atendimento aos requisitos de desempenho, na concepção e construção
das edificações?
Sabe-se que uma das considerações para determinação da VUP dos sistemas constituintes da edificação, é a
suposição do atendimento da periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados
no respectivo manual de uso, operação e manutenção da edificação, conforme NBR 15575 (ABNT, 2013).
Quais são as ações tomadas visando a efetividade das requeridas manutenções pelo usuário?
O desempenho é verificado no pós-entrega da edificação, durante o seu uso. O mesmo depende: (i) da
realização das manutenções pelo usuário; (ii) do uso adequado; (iii) e dos impactos de reformas realizadas
pelos usuários. Existem ações por parte da construtora para realizar este tipo de avaliação durante a fase de
assistência técnica?

Empresa A
A construtora tem uma estrutura relativamente pequena e neste período em que estou na empresa –
Resposta aproximadamente dois anos – estamos implantando uma série de controles, entre os quais a metodologia de
assistência técnica para embasamento das precauções em relação à NBR 15575.
Basicamente vocês estão se preparando para gerar rastreabilidade com embasamento na ABNT NBR 15575.
Réplica
E já contam coma retroalimentação, de projetos e construção, conforme surgem as solicitações de
(Autor)
assistência técnica.
Exatamente. Ainda estamos no início do processo, pois a base de dados está sendo formada mas ao mesmo
Resposta
tempo já alimentando novos projetos.
Empresa B
1- As obras protocoladas a partir da alteração da norma, ainda estão em execução. Todos os projetistas já
indicam nos projetos e exigimos os ensaios aos nossos fornecedores.
Na assistência técnica existe uma planilha de patologias com grupos e sub grupos (EX: Hidráulica – Sifão Vazamento), e assim verificamos fornecedor/produto.
Respostas
2- Não é feito um controle com relação as manutenção preventiva do condomínio. Caso seja feita uma
solicitação de assistência técnica, é solicitado ao cliente a comprovação das manutenções.
3- Não é feita uma avaliação comparando os itens, porém ao ser acionada a “garantia”, estes itens entram
como improcedentes e a classificação é de acordo com o que houve (reforma, falta de manutenção, mal uso).
Empresa C
1 - Resposta dada via conversa ao telefone.
2- Com a entrada em vigor da Norma de Desempenho que muda a maneira da visão da garantia para vida útil
dos sistemas, pode-se dizer que existe um complemento no atendimento da NBR 5674 (Manutenção das
Edificações), onde os responsáveis pela execução das manutenções devem manter todos os registros e
seguir cada recomendação, para que no final seja obtido e garantido a Vida Útil dos sistemas, fazendo com
que os usuários deem mais importância para a Manutenção Preventiva Programada e não mais somente
execute as Manutenções Corretivas -não programadas e emergenciais.
Criando uma analogia com o Setor automobilístico, nós usuários já estamos doutrinados a realizar a troca do
óleo a cada 6 meses, mesmo que não atingindo os 10 mil quilômetros rodados, para garantirmos a vida útil do
motor do carro ter perda de desempenho, por conta do atingimento da vida útil (viscosidade) do óleo.
Respostas 3- Atualmente nas áreas de Assistência Técnica das Construtoras, já são solicitadas antes da realização dos
serviços em garantia os registros da manutenção e a avaliação das manutenções, pois não é somente
realizar as manutenções, mas sim seguir as recomendações contidas no Manual do Empreendimento, onde
muitos já apresentam serviços semanais, quinzenais, mensais e anuais, de forma a instruir os usuários de
suas responsabilidades.
Existe uma barreia a ser quebrada nos empreendimentos residenciais quando comparados com
empreendimentos coorporativos, onde muitas vezes os empreendimentos residenciais por ter um orçamento
condominial com valor mais enxuto, não são identificadas empresas para realização das manutenções
preventivas e somente são encontradas os arquivamentos das manutenções corretivas, fazendo com que os
equipamentos e sistemas sempre operem em seu limite até sua fadiga, afetando a Vida Útil dos
equipamentos.
Nas perguntas 2 e 3, além do exposto, gostaria de saber se existe alguma ação por parte da
construtora/incorporadora:
- Visando a efetividade das manutenções pelo usuário?
- Para avaliar o desempenho durante a fase de assistência técnica?
Para ambas as perguntas, as construtoras através dos setores de Assistência Técnica, ainda estão tentando
fazer com que os usuários iniciem essa conscientização para a pratica de realizar as manutenções. Fazemos
isso solicitando os registros das manutenções dos sistemas e sempre enfatizamos a importância das
mesmas para permanência do desempenho dos sistemas, mas ainda as construtoras não tem força para
negar um serviço que esteja dentro do prazo de garantia mesmo que não tenha sido realizada a manutenção
Respostas
do componente, pois são vistas como “vilãs”.
Infelizmente os usuários vão levar um tempo até entenderem a importância das manutenções perante a vida
útil das construções, mas é um trabalhado que já tem colhido resultado nos empreendimentos coorporativos e
comerciais, nos residenciais essa pratica é muito deficiente ainda.
A Empresa, não realiza a avaliação do desempenho dos sistemas na fase da Assistência Técnica.
Réplica
(Autor)
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ANEXO A – FORMULÁRIO DE VISTORIA (2008)
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ANEXO B – FORMULÁRIO DE VISTORIA (2010)
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ANEXO C – FORMULÁRIO DE VISTORIA (2013)
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