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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre o PBQP-H 
através de um de seus projetos, o Programa Setorial de Qualidade em lajes pré-moldadas 
(PSQ-Lajes), em uma empresa de pequeno porte na cidade de Maringá-PR. Para tanto, 
tornou-se necessário investigar a importância da gestão da qualidade como decisão 
estratégica, bem como o papel desempenhado pelas políticas públicas de fomento da 
qualidade nos sistemas produtivos, os quais favorecem o desenvolvimento do país, como 
propõe o programa que será apresentado. Metodologicamente, este artigo pautou-se nos 
pressupostos da pesquisa qualitativa através do método do estudo de caso. Como resultado, 
verificou-se que na empresa o programa encontra-se em fase de sensibilização e 
conscientização dos colaboradores, mas já é possível observar mudanças nas práticas 
administrativas. Nesse processo, observa-se que existe uma mudança na percepção dos 
gestores em relação à gestão da qualidade em pequenas empresas, uma atenção maior ao 
sistema produtivo de forma mais ampla, ou seja, verificou-se que algumas mudanças 
significativas na gestão da empresa em sua busca pela qualidade. 
Palavras-chave:.Qualidade; Sistema Produtivo; Políticas Públicas; PBQP-H.  

 
1. Introdução 

Até pouco tempo atrás era difícil imaginar a importância que a qualidade e as políticas 
públicas viessem a desempenhar no âmbito das organizações. Esse ponto tornou-se crucial 
devido à velocidade das mudanças que o mercado globalizado vem gerando, e, diante disso, 
novos elementos até então poucos relevantes para o sucesso organizacional devem ser 
incorporados nas práticas administrativas, pois observa-se que a qualidade agrega valor ao 
processo produtivo e ao produto, e para tanto faz se necessário ter controles apropriados no 
seu processo. Hoje também se verifica que grande parte das ações que influenciam as 
empresas estão fora da sua área de atuação, ou seja, faz parte do seu ambiente externo. Assim, 
as organizações percebem que estão inseridas dentro de um ambiente sistêmico e a qualidade 
precisa ser pensada em toda sua cadeia produtiva. 

Dentro desse ambiente sistêmico, o Estado passa a desempenhar um papel 
fundamental na perspectiva da sustentabilidade: o de estimular e gerar desenvolvimento 
econômico e bem estar social. Para tanto, nos últimos anos o Estado vem lançando ações de 
fomento ao desenvolvimento, e entre elas encontra-se a política de incentivo à qualidade para 
melhorar a produtividade (sistemas produtivos) e competitividade das empresas, tornando 
seus produtos e-ou serviços mais seguros e com melhor qualidade para a sociedade, e dessa 
forma contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Nesse sentido,  a ação do Estado 
passa a ser mais relevante, mais ainda para as micro e pequenas empresas, devido às grandes 
dificuldades enfrentadas por empresas deste porte.  

As micro e pequenas empresas desempenham uma importante contribuição no 
crescimento e desenvolvimento do país, pois geram um número significativo de postos de 
trabalho e diminuem o desemprego. Para Sales e Neto (2004), as micro e pequenas empresas 
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vêm apresentando um expressivo crescimento no volume de pessoas ocupadas, passando de 
5,5 milhões de pessoas ocupadas em 1998 para 7,3 milhões no ano de 2001, com um 
crescimento acumulado de 32,7% no período. Ainda segundo os autores, o baixo volume e 
giro comercializado nas micro e pequenas empresas são decorrências de suas próprias 
características de empresa de pequeno porte, o que também prejudica seu poder de barganha 
sobre seus fornecedores, fazendo com que elas tenham que operar com preços com valores 
superiores para que possam repor estoques e obterem lucros (SALES e NETO, 2004). 

Devido a algumas das características citadas, a implantação de sistema de gestão da 
qualidade nas micro e pequenas empresas ficam limitadas devido ao alto custo para 
certificação dos programas das Normas  ISO. Assim, torna-se vital a ação do Estado através 
de políticas públicas para contribuir com o desenvolvimento das micro e pequenas empresas 
no Brasil. Entre as ações promovidas pelo Estado encontra-se o Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), que está baseado nas normas da ISO 9000, 
e que possui um custo bem próximo da realidade das micro e pequenas empresas brasileiras. 

Torna-se relevante estudar a respeito desta política pública (PBQP-H), e sua relação 
direta aos sistemas produtivos no tocante à qualidade, pois, segundo Campos (1998), o  setor 
de construção civil no Brasil apresenta-se como um dos setores que mais gera emprego e um 
dos que mais se desenvolve. 

Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre o PBQP-H através de 
um de seus projetos, o Programa Setorial de Qualidade em lajes pré-moldadas (PSQ-Lajes), 
em uma empresa da cidade de Maringá-PR. 

A justificativa para esse estudo se dá pela proposta de se avançar no conhecimento e 
discussão da relevância deste programa de fomento a qualidade no Brasil, assim como a sua 
contribuição e importância na melhoria da prática de gestão (praticas empreendedoras) através 
da capacitacao dos gestores de micro e pequenas empresas. 
 

 
1.1 Procedimentos metodológicos 

Diante do objetivo, estabelece-se como orientação mais adequada para o 
desenvolvimento deste artigo a pesquisa baseada nos pressupostos qualitativos, envolvendo, 
além do estudo teórico e documental, um estudo de caso sobre uma empresa do segmento de 
lajes pré-moldadas. Para Minayo (1994), a pesquisa qualitativa permite ao pesquisador 
imergir no contexto da pesquisa e possibilita estudar e interpretar os fatos, organizando-os em 
padrões descritivos. 

Desta forma, orientado por uma visão holística, o estudo qualitativo permite a adoção 
de diferentes caminhos. Nessa perspectiva, 

[...] a abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta 
como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação e a 
criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos 
enfoques (GODOY, 1995, p.21). 
 

Neste artigo, a pesquisa qualitativa assume características descritivas, envolvendo a 
pesquisa documental e bibliográfica. No enfoque descritivo, tem-se como objetivo a descrição 
das características que se estabelecem nas relações entre variáveis envolvidas, buscando 
descobrir a existência de associações entre elas (GIL, 1998).  

Adotou-se o método do estudo de caso, que faz parte do universo da pesquisa 
qualitativa, e de acordo com Goode e Hatt, 1969, p.422  “[ ...] não é uma técnica específica. É 
um meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado”. 
Dessa forma, de acordo com os autores, o método do estudo de caso permite o estudo de 
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eventos contemporâneos, em situações onde os comportamentos relevantes não podem ser 
manipulados, mas onde é possível se fazerem observações diretas e entrevistas sistemáticas. 

A coleta de dados foi realizada através de um diagnóstico realizado na empresa 
durante um período de tempo compreendido entre os meses de agosto e novembro de 2004. A 
escolha da empresa foi realizada através de sorteio aleatório entre seis (06) empresas de lajes 
pré-fabricadas cadastradas e participantes do programa orientado pelo SENAI-Maringá. 
 
 
2. Fundamentação teórica  

2.1 Qualidade 
No início do século XX, qualidade significava padronização e uniformidade, pois 

produzia-se em grandes quantidades, e a ausência de variação representava um produto de 
qualidade, ou seja, o controle era feito para encontrar produtos ou serviços defeituosos. No 
entanto, diante da produção em massa, criou-se a amostragem que utilizava a estatística para 
testar alguns produtos, inspecionando seus defeitos e separando-os dos que possuiam 
qualidade para a comercialização. Através do Quadro 1 abaixo é possível analisar 
progressivamente a evolução da escola da qualidade, baseado na abordagem de Maximiano 
(2004), em que se traça um paralelo entre as escolas da qualidade, a qualidade total e a ISO 
9000. 

Quadro 01. Evolução da qualidade. 
1920 1940 1950 1960 1980 Século XXI  

Linha de 
Montagem, 
controle 
estatístico da 
qualidade. 

Segunda Guerra, 
controle 
estatístico da 
qualidade. 

Controle da 
qualidade chega  
Japão por meio 
de Deming. 

Qualidade total 
de Feigenbaum e
Ishikawa. 

 
Normas ISO 
garantia da 
qualidade. 

Qualidade como estratégia 
de negócio. 

Fonte: Maximiano (2004, p.80). 
 

Conforme afirma Maximiano (2004), a estatística foi inicialmente utilizada em 1924 
por Walter A. Shewhart, o qual desenvolveu a primeira carta de controle enquanto trabalhava 
como estatístico da Bell Labs, além de desenvolver em conjunto com E. W. Deming o ciclo 
planejar-executar-verificar-atuar (PDCA – Plan, do, check, act), ou “roda de Deming”, o que 
contribuiu para que as empresas desmistificassem a idéia de que no gerenciamento de suas 
atividades pudessem ser identificados pontos de início e de fim no processo. 

Segundo Slack et al. (1999, p.462), o conceito de melhoramento contínuo implica 
literalmente num processo sem fim, questionando repetidamente e requestionando os 
trabalhos detalhados de uma operação”. Assim, o PDCA é a seqüência de atividades que são 
percorridas de maneira cíclica para melhorar processos, os quais são utilizados em qualquer 
empresa seja de serviços ou de podrução de bens tangíveis.  

Como observado em Davis et al. (2001, p.148), outro passo importante no 
desenvolvimento dos conceitos de qualidade foi a Segunda Guerra Mundial, fato que 
ocasionou o aumento da utilização da estatística para monitorar a qualidade da produção, 
devido em parte às grandes quantidades de material produzido e à falta ou deficiência de mão-
de-obra dentro do país. 

Neste momento, a concentração de demanda estava nos Estados Unidos, onde as 
Forças Armadas exigiam armamentos bélicos em grande quantidade e com elevados padrões 
de qualidade, desenvolvendo assim procedimentos científicos de inspeção por amostragem e a 
implantação de  programas de treinamento para a capacitação de mão-de-obra da indústria 
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bélica. 

Segundo Deming (1990, p.2), entre os anos 1948-49, ocorre um período chamado de 
“despertar no Japão”, pois neste período o país não possuia - e nem possui hoje - recursos 
naturais disponíveis, apresentava um patrimônio líquido negativo, além de ter uma reputação 
de oferecer ao mercado produtos de baixa qualidade, necessitando exportar para adquirir 
alimentos e equipamentos. 

No processo de “despertar”, a administração japonesa verificou que a melhora da 
qualidade dava lugar, natural e inevitavelmente, a um aumento de produtividade, e se tratava 
de uma reação em cadeia, que contribuiu fortemente para o desenvolvimento do Japão.  

Esse processo teve grande impacto e provocou uma reação em cadeia para o 
desenvolvimento do país, ao considerar a melhoria na qualidade de produtos e processos e sua 
devida atenção ao consumidor-cliente como peça importante para o sucesso da empresa.  

Nesse sentido, Paladini (2000, p.27), destaca também que “a qualidade é sempre 
definida com base no cliente, que em última análise faz uso do produto e-ou serviço”, como 
citado em Deming na reação em cadeia, que o objetivo fim é a manutenção dos negócios e a 
ampliação do mercado de trabalho que só pode ser realizado através do cumprimento dos 
requisitos exigidos pelos clientes ao seu produto-serviço. Essa afirmação pode ser 
comprovada através da Figura 01 abaixo. 

  

 

Melhoria contínua do sistema
de gestão da qualidade 

Responsabilidade 
da direção 

Gestão de recursos Mediação, análise 
e melhoria 

Realização do 
produto ProdutoEntrada

Clientes 

Requi-
sitos 

Clientes 

Saída

Requi-
sitos

Figura 01. Qualidade e ISO 9000 e o foco no cliente. 
Fonte: INMETRO (2002). 
 

Desta forma, observa-se que o trabalho é um processo, e todo processo precisa ter seus 
controles (medição, análise e melhoria), responsabilidade de direção, gestão de recursos. 
Enfim, a qualidade precisa ser planejada e seus custos devem ser apropriados. Segundo 
Correa e Correa (2004), foi a partir do conceito de qualidade assegurada, em que qualidade 
planejada é garantida ou assegurada através de um sistema de qualidade documentado, 
planejado e auditado, que surgiu a criação de normas de qualidade, as quais o fornecedor 
precisa se sujeitar como fator qualificador para o fornecimento de produtos. 
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Em 1987 a ISO (International Organization for Standartization), conhecida no Brasil 
como Organização Internacional para Padronização, oficializou o conjunto de Normas Série 
9000, seguindo o mesmo conceito em todo o mundo. Resumindo a discussão sobre qualidade, 
verifica-se que qualidade há muito é considerada como fator primordial na ampliação de 
mercados; muitos estudiosos apresentaram que a qualidade é um fator importante e muitas 
vezes decisivo no poder de compra dos clientes. Segundo Correa e Correa (2004), os 
requisitos do cliente devem determinar o nível de qualidade a ser entregue e, portanto, atenção 
especial deve ser dada ao atendimento desses requisitos. 

 
 

2.2 Políticas Públicas e o PBQP-H 
Políticas públicas podem ser entendidas como as maneiras consensuais com as quais o 

governo cumpre suas responsabilidades para proteger os direitos dos indivíduos e de 
promover o seu bem estar comum (LOZANO, 2003). Atualmente, considera-se relevante o 
papel do Estado nas economias, através de políticas públicas e outras formas de ação, 
mantendo e reforçando a capacidade de gerenciar e articular ações que levem à melhoria do 
bem estar da população e o uso de diferentes formas de política industrial. Assim, com a 
competitividade acirrada, a ação do Estado como articulador e promotor de desenvolvimento 
econômico tornou-se vital. Confirmando essa premissa, já existem estudos que apresentam 
que o desenvolvimento de PME’s estão fortemente influenciadas pelos órgãos 
governamentais ou empresas estatais por meio de assistência ligada ao seu contrato de 
fornecimento. Segundo Tendler (1998), em muitos casos o governo atuando como cliente dá 
apoio e ao mesmo tempo passa a exigir qualidade. Isso contribui para que ocorram contínuos 
aumentos de desempenho das empresas fornecedoras. Nos países desenvolvidos, a autora cita 
que um dos casos mais famosos de crescimento das PME’s ocorridos pelas compras 
governamentais é a do Vale do Silício, nos Estados Unidos. 

Dentre as ações desenvolvidas pelo governo encontra-se o Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), que tem seu foco na melhoria nos sistemas 
de gestão da qualidade dos envolvidos e visa também em sua proposta, a aquisição de 
produtos ou financiamento de bens de fornecedores que estejam participando do PBQP-H. O 
Governo Brasileiro através de seu poder de compra e agente financiador (Caixa Econômica 
Federal) passa a ser indutor do processo de qualidade, principalmente de pequenas e médias 
empresas. 

Os programas de qualidade na construção existentes no Brasil convergem para o 
PBQP-H, que está baseado nas normas da ISO 9000, levando em consideração as 
peculiaridades existentes nos variados segmentos da construção civil para a melhor adequação 
possível. Estes requisitos quando colocados em prática pelos órgãos contratantes (exigência 
de certificação das empresas) realiza, conseqüentemente, melhor qualidade nas obras 
executadas, trazendo benefícios direto ao consumidor final. 

O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-Habitat) é um 
conjunto de ações desenvolvidas pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano 
(SEDU) e do Governo Federal. O objetivo geral do Programa é o de apoiar o esforço 
brasileiro de modernidade pela promoção da qualidade e produtividade do setor da construção 
habitacional, envolvendo principalmente o setor da construção civil, saneamento e infra-
estrutura urbana. 

O Programa foi instituído em 18 de dezembro de 1989, com a assinatura da Portaria 
nº134 do então Ministério do Planejamento e Orçamento, instituindo o Programa Brasileiro 
da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional - PBQP-H. 

A partir do ano 2000, houve uma ampliação do programa que passou a integrar 
também as áreas de saneamento e infra-estrutura urbanas. Assim, o “H” do Programa passou 
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de “Habitação” para “Habitat”, conceito mais amplo e que reflete melhor sua nova área de 
atuação. 

O PBQP-H busca proporcionar ganhos de eficiência ao longo de toda a cadeia 
produtiva, por meio de projetos específicos para qualificação de empresas de projeto e de 
construção, aumento do grau de conformidade com as normas técnicas de materiais e 
componentes, formação e requalificação de recursos humanos, aperfeiçoamento da 
normalização técnica e melhoria da qualidade de laboratórios. Os principais objetivos 
esperados com a criação do PBQP-H são tornar o setor competitivo, a redução de custos, e 
atrair um volume maior de recursos privados para investir no setor habitacional de 
saneamento e de infra-estrutura. Outro resultado importante esperado do programa é a difusão 
de novos processos gerenciais e organizacionais associados à adoção de tecnologias mais 
avançadas e melhores padrões de qualidade dos insumos. 

A dinâmica do PBQP-H pode ser mais bem entendida através da compreensão da 
relação que se mantém entre os membros envolvidos no Programa. Entendidos como 
membros de uma cadeia produtiva, conforme mostra a Figura 02. 

 

 

12 Projetos definidos

Aumento da competitividade 

Envolve toda a cadeia produtiva 

Público Privado

Contratantes 

Agentes  
Financeiros 

Privados  
Finaceiros 

Públicos 
Finaceiros 

Projetistas

Gestão da 
Qualidade 

Obras 
Públicas  

Finaceiros 

Obras 
Privadas 

Finaceiros 

Construtoras 

Materiais 

Componentes

Fabricantes

Materiais 

Empreiteiras 

Prestadores 
de Serviços 

Agentes 
técnicos 

Institutos de 
pesquisas 

Universidades
Laboratórios

Empresas 
certificadas 
Consultorias

 

PBQP -Habitat 

Figura 02. A dinâmica do PBQP-H 
Fonte: Techne 68 (2002, p.31) 

 
Através da Figura 02 acima, percebem-se as contribuições de cada membro da cadeia 

produtiva para gerar produtos com qualidade para os consumidores do setor da habitação. A 
aplicação e certificação da qualidade  devem ocorrer dentro de toda a cadeia produtiva para 
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que todos os atores envolvidos possam atender a demanda oferecendo produtos com 
características como qualidade, durabilidade, conforto e segurança. 

Atualmente o PBQP-H possui doze programas de qualidade, que vão desde a 
Estruturação e Gestão do PBQP-H até projetos de Assistência Técnica à Autoconstrução e ao 
Mutirão. O PBQP-H está fundamentado dentro das normas da ISO 9000, versão 2000, e sua 
implementação ocorre de maneira evolutiva em níveis de certificação D,C,B,A, apresentando 
especificações para cada nível, sendo que o nível A está dentro das normas da ISO 9000, 
versão 2000. Dentro de cada projeto encontram-se programas setoriais de qualidade que são 
discutidos e implementados pelo setor produtivo de materiais e componentes, com a 
coordenação de uma entidade ou associação representativa de abrangência nacional.  

Na região de Maringá-PR, por meio do Acordo Setorial com vigência a partir de 
01/07/2004, foram implantados o projeto de Sistema de Qualificação de Empresas e de 
Serviços e Obras (SIQ-Construtoras) e o Programa Setorial de Qualidade de Lajes pré-
moldadas (PSQ-Lajes). 

Em relação a sua estruturação e atores envolvidos dentro de sua cadeia produtiva, o 
programa possui a coordenação exercida pela Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Urbano (SEDU/PR). Os representantes estaduais são selecionados junto às entidades do setor, 
como por exemplo, o Sinduscon (Sindicato da Construção Civil), o Decon (Departamento de 
Construção) e as Associações Comerciais e Industriais de cada município. 

Foi criado também um comitê tecnológico, chamado Comitê Nacional de 
Desenvolvimento Tecnológico de Habitação (CTECH), que tem por função dar suporte à 
implementação do PBQP-H, no qual está inserido o SEBRAE (Serviço de Apoio a Micro e 
Pequena Empresa). Em ação conjunta, estão os grupos de Assessoramento Técnico (GAT), 
que são compostos por técnicos na área de qualidade e produtividade na construção, e 
escolhidos pela Coordenação Geral; é no GAT que o SENAI atua como consultor técnico nos 
programas setoriais. 

 
 

2.3  Programa Setorial de Qualidade nas lajes pré-fabricadas (PSQ-Lajes) 
O Programa Setorial de Qualidade de Lajes Pré-moldadas foi elaborado através de um 

acordo setorial realizado entre a iniciativa pública e privada e o órgão fiador, que está inserido 
no PBQP-H. Seus objetivos principais são: elaborar mecanismos específicos para garantir a 
conformidade com as normas Brasileiras vigentes e em estudo, das lajes pré-moldadas 
fornecidas aos usuários da construção civil; combater às últimas conseqüências a não 
conformidade intencional;  desenvolver estrutura técnica e administrativa que permita a 
produção e comercialização de lajes pré-fabricadas com grande qualidade e custos 
compatíveis. 

O processo de implantação do programa em Maringá-PR é realizado exclusivamente 
pelo SENAI-Maringá, sendo que o primeiro contato da empresa com o programa pode ser 
feito de diversas formas, como por exemplo, em agências de Caixa Econômica Federal, no 
Sinduscon (sindicato da construção civil), ou até mesmo em contatos telefônicos realizados 
com colaboradores do SENAI-Maringá. O SEBRAE também é um parceiro do programa, 
esclarecendo dúvidas, encaminhando possíveis candidatos para adesão ao programa e 
financiando algumas empresas, por meio de uma iniciativa chamada SEBRATéc, que 
disponibiliza recursos para financiar até setenta por cento (70%) dos investimentos realizados 
na implantação do PBQP-H. 

O processo de implantação propriamente dito inicia-se após o primeiro contato entre a 
empresa e o SENAI-Maringá, sendo agendada uma visita in loco. Uma equipe 
multidisciplinar do SENAI realiza um pré-diagnóstico com análise voltada para os itens 
exigidos pelo PBQP-H, seguindo as normas da ISO 9000.  
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O próximo passo são as consultorias, nas quais a equipe orienta os empresários e 
colaboradores com relação às mudanças que ocorrerão na empresa e os motivos pelos quais 
estão participando do programa. A proposta de trabalho do SENAI pelo PBQP-H aos 
empresários envolve: 

• Elaboração e aplicação de normas de especificação, de procedimentos e padronização 
de métodos de ensaio relativos a produtos; 

• Avaliação e melhoria da qualidade de produtos e processos de produção; 
• Melhoria da logística (transporte, armazenagem e distribuição); 
• Atendimento de demandas de natureza metrológica aplicadas ao produto/processo; 
• Adequação de processos produtivos, visando a certificação de produtos; 
• Aperfeiçoamento, adequação, racionalização do produto. 

Essa proposta é colocada em prática através de treinamentos envolvendo o auxílio na 
elaboração de reuniões, documentos, manuais, procedimentos, instruções de trabalho e 
planejamento e controle da produção, os quais os consultores poderão estar utilizando 
ferramentas como o Programa 8S (ABRANTES, 2001) e do ciclo P,D,C,A e também 
conscientizando sobre a importância dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), por 
exemplo. Todo esse trabalho é realizado no Programa Setorial de Qualidade com orientação 
do SINAPROCIM e possui alguns passos e regras específicas para a qualificação e futura 
certificação das lajes pré-fabricadas: 

• Adequação da estrutura para obtenção de controle e registro de qualidade dos 
produtos; 

• Adequação dos desenhos de produção; 
• Especificações e memoriais; 
• Sistema de compra de insumos; 
• Formas de comunicação interna; 
• Formas de programação e acompanhamento da produção. 

A empresa, após executar essas regras, pode solicitar a certificação que é realizada por 
Organismos Certificadores Credenciados (OCC’s). No Paraná, mais especificamente em 
Maringá, esse organismo é o Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), mas não há nada 
que impeça a empresa em buscar certificação em outros Estados e Organismos. 
 
 
3. Estudo de caso: Indústria de lajes pré-moldadas no Município de Maringá-Paraná 

Em Maringá, o interesse pelo Programa Setorial de Qualidade partiu dos proprietários 
de fábricas de lajes pré-moldadas, que estavam inclusos num segmento muito desunido e que 
necessitava urgentemente de uma padronização na qualidade dos produtos, visto que neste 
setor não há nenhum órgão competente que fiscalize a produção e comercialização esses 
produtos. 

Através de contatos realizados com o SEBRAE, o SENAI-Maringá reuniu um grupo 
de cinco empresas de lajes pré-moldadas e firmou em 01/07/2004, o Acordo Setorial entre as 
empresas, o SENAI e o Governo Federal. A partir deste acordo instituiu-se o Programa 
Setorial de Qualidade de lajes pré-moldadas (PSQ-Lajes). Estas cinco empresas receberam o 
financiamento de setenta por cento (70%) do SEBRAEtéc para investirem no programa, e 
iniciaram o processo de implantação. Na empresa pesquisada, o programa está na fase de 
sensibilização e apresentação do programa aos colaboradores. Um dos motivos para a 
empresa ter aderido ao PBQP-H foi a exigência do governo de que as empresas para 
participarem de licitações e obras públicas estivessem certificadas no PBQP-H, além da 
exigência de certificação por parte da Caixa Econômica Federal, órgão financiador e 
fomentador do programa. 
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3.1 Caracterização da Empresa 

A empresa pesquisada está situada na cidade Maringá e atua no mercado de lajes pré-
moldadas há aproximadamente 22 anos, sendo formada, atualmente, por três sócios e quatorze 
colaboradores polivalentes no seu quadro funcional. A empresa é de pequeno porte, 
enquadrada no Simples Federal e contribuinte do ICMS. 

O seu espaço físico é de 3.038 m2 , dos quais 1700 m2 são utilizados para 
armazenamento de matérias primas e produtos acabados. Seu processo produtivo é repetitivo 
em lote, com uma produção acelerada, o que garante uma grande flexibilidade para atender os 
pedidos dos clientes. A empresa produz as vigas de concreto, compra as lajotas e comercializa 
o seu conjunto, ou seja, as lajes pré-moldadas. Essa política adotada é para eliminar processos 
que não são vantajosos na produção. A empresa possui um cadastro de mais de 33 
fornecedores de insumos, tais como pedra, areia, cimento, lajota, ferro etc. Com relação à 
qualidade desses insumos, a empresa procura manter relacionamentos duradouros com seus 
fornecedores visando assegurar insumos de confiabilidade. Dentre os insumos, o ferro é 
comprado de revendedores da região, sendo esse o insumo de maior custo para a empresa; a 
lajota é comprada de uma mesma cerâmica a mais de 15 anos; os outros insumos são 
comprados de fornecedores que gozam de credibilidade perante a empresa. 
 
 
3.2 O Impacto do PBQP-H na busca da qualidade no sistema produtivo 

Na busca pela qualidade em seus produtos, a empresa vem apresentando mudanças em 
seu sistema de gestão: na elaboração e padronização de formulários, nos serviços e produção 
propriamente dita. Tais mudanças vêm permitindo para a empresa visualizar conceitos 
relacionados ao consumo de materiais, produção limpa, redução de desperdícios e aumento de 
receita para a empresa. 

O PBQP-H vem possibilitando para os gestores da empresa acompanhar efetivamente 
o desenvolvimento da empresa. Isso se tornou possível com a utilização de indicadores 
financeiros de receitas, despesas e faturamento, possibilitando a fácil constatação de falhas no 
sistema de gestão e possibilitando o uso de ferramentas eficazes para a tomada de decisão. 
Outros fatores vêm contribuindo, também, para a evolução do processo de gestão da 
qualidade na empresa como, por exemplo, a melhoria geral na empresa em relação a 
comunicação dos colaboradores,  padronização dos processos, organização da empresa e dos 
documentos, otimização dos gastos e de consumo e principalmente a adequação para a 
participação em licitações e obras públicas. 

Assim, as principais contribuições do PBQP-H em relação à busca da qualidade no 
sistema produtivo são: 

• A empresa não possuia um sistema de qualidade implantado e nem tinha condições de 
implementar uma certificação ISO 9000, devido ao alto custo dessa certificação. 
Aderindo ao PBQP-H, a empresa vem implementado um sistema de qualidade e se 
adequando também para participar de um mercado competitivo e exigente, além de se 
adequar às exigências das construtoras que, a partir do momento da adesão ao 
programa, exigiriam materiais adequados às normas; 

• Um fato que vem contribuindo para a melhoria na gestão da empresa é a 
burocratização dos procedimentos dentro da empresa, o que não é característico nas 
pequenas e médias empresas. Antes a empresa não utilizava formulários nem 
documentos e esse fato dificultava o controle e visualização de problemas, fato que 
limitava a ação do gestor na empresa. O programa exige uma grande quantidade de 
documentos – pois para cada procedimento existe um documento que deve ser 
devidamente preenchido e conferido pela pessoa responsável do setor – esse processo 
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burocrático passou a ser visto com bons olhos por todos os envolvidos, pois além de 
possibilitar a realização de todos os controles necessários, também garante a 
argumentação junto aos fornecedores, caso o produto entregue não apresente as 
especificidades e as conformidades exigidas; 

• Outra mudança que vem ocorrendo é a organização do sistema produtivo, decorrente 
do bom envolvimento dos funcionários com o programa, visto que os mesmos estão 
sendo sensibilizados para a importância do programa para a empresa. Assim, todos vêm 
contribuindo para a organização e limpeza do setor, além de executarem da melhor 
maneira o armazenamento de materiais e demais produtos, impedindo que os mesmos 
fiquem expostos ao ambiente, reduzindo, com isso, consideravelmente os desperdícios 
ocasionados por materiais danificados; 

• Antes da implantação do programa foi diagnosticado, em relação ao capital humano, 
que havia um sério problema de comunicação entre os colaboradores e esses não tinham 
conhecimento da importância do envolvimento deles para o sucesso organizacional. 
Com a implantação do programa e visando solucionar alguns desses problemas, a 
empresa passou a realizar reuniões semanais com os colaboradores onde esses são 
sensibilizados para o papel fundamental que exercem na empresa, e também melhorar o 
processo de comunicação; 

• Antes da adesão ao programa não era efetuado pós-venda na empresa e não ocorria a 
divulgação de seus produtos nas construções em que seus produtos estavam sendo 
utilizados. Com o programa, a empresa passou a ligar para os clientes para saber do 
grau de satisfação destes para com seus produtos e também passou a divulgar cartazes 
com o nome da empresa nas construções em que seus produtos estão presentes; 

• O conjunto dessas ações contribui para o considerável avanço da empresa, tanto em 
termos de melhoria na prática de gestão, como possibilitando maiores investimentos em 
qualidade e desenvolvimento da empresa como um todo. 

 
 

4. Considerações finais 
Através da análise do setor, e baseado nas informações obtidas na revisão 

bibliográfica, é possível constatar a grande relevância para a empresa em participar de um 
programa de qualidade dessa natureza, haja vista que os produtos produzidos nessa classe 
estão diretamente relacionados à segurança e ao bem estar da população. 

O Governo Federal, em parceria com outros órgãos públicos e instituição financeira, 
uniram-se para a criação e implantação de um programa de qualidade para proporcionar 
segurança e satisfação ao consumidor/cidadão e ao mesmo tempo, possibilitar que as 
pequenas empresas fizessem parte de um programa de qualidade, o PBQP-H. 

A implantação do PBQP-H é baseada nas normas da ISO 9000 e oferece às empresas 
certificadas em nível A, ou 100% da implantação do PBQP-H, o certificado ISO 9000. No 
entanto, a ISO 9000 garante qualidade apenas nos procedimentos, além de representar um 
custo altíssimo para as pequenas empresas. Por outro lado, a certificação do PBQP-H 
apresenta a garantia de qualidade dentro de todo o sistema produtivo e de todos os agentes 
envolvidos na cadeia produtiva, possibilitando às empresas uma grande mudança no que tange 
a gestão de qualidade e demais processos de produção, por um valor bem próximo da 
realidade do setor. 

As principais contribuições que o programa vem oferecendo para a empresa podem ser 
facilmente percebidas, como a união do setor e melhorias significativas, tanto de qualidade na 
produção, como a conscientização da necessidade de qualidade e no recebimento de matérias-
primas, como no oferecimento de produtos e serviços.  

Esta sistemática atende prontamente ao conceito de cadeia produtiva, reafirmando que 
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para se obter um produto de qualidade, todas as etapas do processo produtivo devem ser 
realizadas dentro das normas explícitas das especificações da qualidade, para que ao final do 
processo o resultado seja um produto sem defeitos e de acordo com as exigências do mercado 
consumidor. 

Dessa forma, a grande contribuição desse programa ao fomento da qualidade é o fato 
de a população ser a maior beneficiada. O Governo e a CEF, que aplicam os recursos para o 
Sistema Habitacional Brasileiro, terão menor necessidades de investir em obras de reparos de 
construção, já que o produto recebido foi elaborado com qualidade em todas as etapas do 
processo, em grande parte esse elemento no programa garante a sustentabilidade das obras. 

Embora a adesão ao programa seja voluntária, na realidade a tendência do mercado é 
que a própria competitividade acabe forçando para que outras empresas do setor se envolvam. 
Uma das contribuições do envolvimento das empresas é que a partir do momento em que elas 
aderem ao PBQP-H os benefícios ocorrem de maneira efetiva, como pode ser notado na 
empresa pesquisada, onde ocorreu um claro envolvimento e o rápido aparecimento de 
mudanças e de progressos administrativos. Ou seja, o programa proporciona aos empresários 
uma visão mais clara e ampla da empresa, demonstrando falhas na gestão, no processo de 
fabricação, de aquisição e até mesmo de armazenamento dos produtos. Portanto, acredita-se 
que ao longo do processo haja uma mudança positiva na cultura dos gestores de pequena 
empresa, dando-lhe uma nova característica de gestão, e que, posteriormente, passa a fazer 
parte de suas práticas de gestão na busca da qualidade. 
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