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RESUMO 

 

Atuando como um importante mecanismo propulsor das políticas nacionais de 

desenvolvimento, a indústria da construção e montagem apresenta uma clara complexidade 

em seu processo de transformação de entradas de recursos em saídas. Esta complexidade 

somada as características particulares deste mercado, relacionadas ao tamanho e 

potencialidade dos projetos, fazem com que grandes desafios sejam impostos as empresas na 

busca pela redução das perdas, e pelo aumento da qualidade e da produtividade. A excelência 

dos processos produtivos deve ser orientada pelas diretrizes da gestão da qualidade, que em 

sua essência desponta como uma ferramenta com potencial para transformar os valores e as 

práticas das organizações. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria da Construção desempenha um papel estratégico na economia nacional, 

graças a sua atuação multiplicadora sobre os demais setores da economia. Esta atuação se 

deve em muito a sua capacidade de gerar empregos, renda e tributos, conforme afirma o 

Presidente da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro Neto, em seu artigo “A 

Indústria é a saída para a crise” (2009). Também vale ressaltar a sua importância como 

mecanismo propulsor de uma grande cadeia produtiva de insumos, por sua ação como 

ferramenta para viabilizar o “progresso” esperado pelos investimentos tanto do setor público 

quanto do privado e, finalmente, por sua ação como ferramenta para garantir o atendimento 

das necessidades básicas da sociedade nos campos habitacional, do saneamento básico e da 

infraestrutura. Dentro deste contexto, torna-se relevante a realização de pesquisas científicas 

as quais busquem o aprimoramento de práticas que deixem o setor mais eficiente e eficaz, 

que, segundo Gil (2009), são definidas como o “procedimento racional e sistemático que tem 

por objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Cabe também, neste 

momento, considerar a emergência de um mercado mais competitivo e exigente, que torna 
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cada vez mais essencial a implantação de programas e práticas de qualidade e produtividade 

no setor da Construção e Montagem. 

Dentro desta perspectiva de um mercado em constante evolução, o Gerenciamento de 

Projeto pode vir a atender às demandas impostas pelos novos tempos, conforme afirma o PMI 

que, em sua publicação Guia PMBOK (2008), declara que a aceitação do gerenciamento de 

projetos pode ter um impacto positivo para que um projeto alcance seus objetivos. E a Gestão 

da Qualidade também pode se posicionar como uma ferramenta essencial para o sucesso do 

Gerenciamento de Empreendimentos, face à convergência deste modelo na busca por atingir 

ou exceder as expectativas das partes envolvidas no projeto. A tendência destes dois modelos 

de gestão, em direção ao estabelecimento de práticas que visam à excelência na 

produtividade, ajuda a garantir que a execução de atividades e serviços seja conduzida em 

alinhamento com os objetivos estratégicos das empresas e gerenciada em conformidade com 

as metodologias e práticas que buscam a redução dos custos, a maximização de resultados e a 

satisfação do cliente sob uma ótica mais ampla. A inserção destes fatores, no atual universo de 

concorrência do segmento de referência deste estudo, em função da natureza dinâmica dos 

projetos e de sua temporalidade reduzida, traz a tona inúmeras dificuldades decorrentes de 

uma complexidade que tem origem na natureza dinâmica dos projetos, nos diferentes 

ambientes onde os projetos são executados, e de sua temporalidade reduzida. 

Dentre alguns fatores que contribuem para a complexidade dos aspectos relacionados 

ao binômio Gestão da Qualidade-Gestão de Projeto, podem-se destacar os seguintes: 

 

 processos produtivos, que embora tenham uma padronização de execução, são 

realizados em diferentes ambientes tornando-se pontos suscetíveis de desvio e com 

capacidade de causar impacto no resultado, e; 

 planejamento da qualidade, que em função de programações irreais, orçamentos 

reduzidos e bases de dados sem consistência, apresenta-se como item capaz de causar 

impacto nos resultados dos empreendimentos. 

 

 

2. A COMPLEXIDADE DO SEGMENTO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 

INDUSTRIAL 

 

No segmento de Construção e Montagem Industrial, existe uma complexidade na 

construção dos empreendimentos (Silva, 2003), que pode ser desdobrada entre a entrada de 

recurso, sua transformação e sua saída. Esta complexidade está relacionada às particularidades 

encontradas em cada um dos projetos, que são executados sob diferentes óticas e concepções, 

para clientes com diferentes percepções dos resultados do processo. Este é um ponto 

importante que deve ser acompanhado de perto pelas organizações, principalmente no que 

tange aos aspectos abaixo, conforme as teorias da Administração da Produção (Slack et al., 

2009): 

 Dimensão volume – grandes volumes de produção possibilitam uma melhor 

organização face ao grau de repetição das tarefas e a possibilidade de sistematização 

do trabalho, com consequente redução de custos. 

 Dimensão Variedade – a padronização dos serviços oferecidos, com pouca 

flexibilidade de atendimento à diversificação produtiva, proporciona custos mais 

baixos. 

 Dimensão variação – as variações da demanda de saída não permitem à organização 

estabelecer processos rotineiros e previsíveis, que tornam o custo mais baixo. 
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 Dimensão visibilidade – atividades sujeitas à exposição aos clientes permitem uma alta 

subjetividade ao processo, já que seu julgamento está sujeito à percepção do cliente e 

não a critérios objetivos. Esta dimensão corrobora o aumento dos custos de produção. 

 

Essas quatro dimensões são encontradas facilmente em obras de construção e 

montagem, e podem ser identificadas conforme Tabela 1, que foi elaborada a partir da 

correlação entre as suas dimensões, suas implicações, suas consequências sobre o custo e seu 

enquadramento em empreendimentos do segmento em estudo. A análise do resultado do 

enquadramento das dimensões no segmento de construção e montagem demonstra toda a 

dificuldade de se administrar a produção de empreendimentos deste setor, mantendo os 

resultados do trinômio, maximização de resultados, modernização de processos e busca pela 

excelência. Ainda em relação à Tabela 1 consegue-se evidenciar, de maneira simples, que as 

implicações decorrentes das dimensões da produção tendem a elevar os custos da produção. 

Como na maioria das vezes não existem maneiras de alterar ou modificar o efeito das 

implicações sobre as dimensões, função da natureza dos empreendimentos, cabe às 

organizações estabelecer meios para minimizar ou até mesmo neutralizar as consequências 

sobre os resultados dos projetos. 

 
Tabela 1 - Tipologia de operações (Fonte: Adaptação do autor de Slack, Chambers e Johnston (2009) 

Dimensão Implicações 
Consequência 

sobre o custo 

Enquadramento no 

Segmento Construção e 

Montagem 

Volume 

Baixa repetição 

Aumenta 

Não 

Cada funcionário participa mais do trabalho Sim 

Menor sistematização Não 

Alta repetitividade 

Diminui 

Sim 

Especialização Não 

Capital intensivo Sim 

Variedade 

Flexível 

Aumenta 

Sim 

Completo Não 

Atende às necessidades dos consumidores Sim 

Bem definida 

Diminui 

Não 

Rotineira Sim 

Padronizada Não 

Variação da 

Demanda 

Capacidade mutante 

Aumenta 

Sim 

Antecipação Não 

Ajustado com a demanda Sim 

Estável 

Diminui 

Não 

Rotineira Sim 

Alta utilização Não 

Visibilidade 

Tolerância de espera limitada 

Aumenta 

Sim 

Satisfação definida pela percepção do cliente Sim 

Variedade recebida é alta Sim 

Tempo entre a produção eo consumo 

Diminui 

Não 

Padronização Não 

Centralização Não 
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O caminho para se atender às demandas impostas pelas dimensões da Administração 

da Produção, passa pelo inter-relacionamento entre o Projeto de Processo e o Projeto de 

Produto/Serviço (Slack et al., 2009). Segundo estes autores, os conceitos de Projeto de 

Produto ou Serviço e de Projeto de Processo, são assim definidos: Projeto de Produto ou 

Serviço está relacionado ao desenvolvimento da execução do produto ou serviço. Já o Projeto 

de Processo se relaciona com a capacidade da Organização em garantir que seus processos 

irão atender a todos os requisitos especificados pelo Cliente e pelo Projeto do 

Empreendimento. Entende-se então, que para o segmento em evidência, a maneira pela qual 

os processos são concebidos está diretamente relacionada com a capacidade da empresa em 

atingir os seus resultados nos empreendimentos, e que a relação entre estes conceitos podem 

garantir que as consequências nos custos, impostas pelos desdobramentos das dimensões da 

produção, não irão afetar os seus resultados. 

No setor construção e montagem, este inter-relacionamento é o um dos principais 

desafios a serem vencidos pelas empresas. Muitas das vezes o projeto do produto não está sob 

o seu domínio, ou questões específicas levam a projetos que não consideram as adversidades 

do ambiente no qual o mesmo está inserido. Por outro lado, a concepção de processos eficazes 

também enfrenta dificuldades em função da variação de ambientes nos quais os 

empreendimentos são planejados. 

As operações de produção, então, requerem diferentes tipos de processos, que 

normalmente estão relacionados com as dimensões volume e variedade. Comumente a relação 

entre as dimensões volume e variedade são inversamente proporcionais, ou seja, baixo 

volume implica em alta variedade e alto volume implica em baixa variedade. Em função desta 

relação, pode-se especificar o tipo de processo, entre os relacionados a seguir, qual o mais 

adequado para cada sistema produtivo. Na Figura 1, são apresentadas as principais 

características de cada um destes processos. 

 

 Processos de Projeto. 

 Processos de Jobbing. 

 Processos de Lotes. 

 Processos em Massa. 

 Processos Contínuos. 

 

Processos 

de Projeto

Processos 

de Jobbing

Processos 

de Lotes

Processos 

em Massa

Processos 

Contínuos

Variedade

Volume

Fluxo de 

processo

Tarefas de 

Processo

Diversas / 

Complexas

Repetidas / 

Divididas

Intermitente

Contínuo

Alta Baixa

Baixo Alto  
Figura 1 - Diferentes tipos de processo acarretam em características diferentes das dimensões da 

produção (Fonte: Adaptada pelo autor de Slack et al. (2009)) 
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No segmento em referência, os processos que se enquadram nas atividades diárias de 

construção e montagem são Processo de Projeto e Processos de Jobbing, conforme 

demonstrado, a partir da análise da Figura 1. Com base no exposto, pode-se estabelecer que o 

segmento em estudo converge para: 

 

 Tarefas de Processo diversas e complexas. 

 Fluxo de Processo intermitente. 

 Volume baixo. 

 Alta Variedade. 

 

De fato, em empreendimentos de construção e montagem, os serviços giram em torno 

das características abaixo listadas, que foram estabelecidas a partir da análise de vários 

estudos de diversos autores, como Tang et al. (2009), Fabrício e Melhado (1998), Prubel 

(2008), Pheng e Teo (2004), entre outros, e também da análise do universo dos 

empreendimentos do setor em evidência.  

 

 os produtos não são limitados; 

 os produtos são praticamente personalizados; 

 a execução do produto demanda de um tempo relativamente longo; 

 o intervalo entre a conclusão de cada produto é longo; 

 apresenta baixa repetitividade; 

 os recursos utilizados para execução em geral são únicos, podendo, em alguns casos, 

ser compartilhados; 

 não necessariamente as atividades da execução do produto são bem definidas; 

 durante o processo de execução do produto, as atividades de execução podem ser 

modificadas; 

 possui início e fim bem definidos; 

 o intervalo de tempo entre o início de diferentes trabalhos é relativamente longo; 

 ocorrência de várias atividades executadas simultaneamente; 

 as atividades geralmente envolvem situações imprevisíveis. 

 

A partir destas características, que também correspondem às especificidades dos 

processos de Projeto e de Jobbing, consegue-se estabelecer uma correlação com as 

especificidades do setor, como demonstrado na Tabela 2. 

 

 

3. GERENCIAMENTO DAS ESPECIFICIDADES E SUAS FASES 

 

As fases de um projeto não são um grupo de processos. As fases de um projeto 

dependem exclusivamente de suas características que sempre serão ímpares, e que geralmente 

giram em torno de sua complexidade, tamanho e potencialidade. Basicamente em projetos do 

segmento de construção e montagem, as fases do empreendimento podem ser divididas 

conforme a Tabela 3, porém não se limitando apenas a estas. Observa-se também que estas 

podem relacionar-se de maneira seqüenciada ou sobreposta. 
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Tabela 2 - Característica de processos x especificidade do segmento de construção e montagem 

(Fonte: O autor) 

Características de Processos de Projeto e de 

Jobbing 
Especificidade de Construção e Montagem 

os produtos não são limitados. 
cada projeto que se inicia apresenta uma nova configuração e 

uma ilimitada possibilidade de produtos. 

os produtos praticamente são 

personalizados. 

cada projeto é adequado a um Cliente em específico. Uma 

planta dificilmente será igual a outra. 

a execução do produto demanda de um 

tempo relativamente longo. 

O tempo é função do tamanho da planta em construção ou 

em modernização. 

apresenta baixa repetitividade. Repetitividade é baixa em função de cada projeto ser único. 

os recursos utilizados para execução em 

geral são únicos, podendo, em alguns casos, 

ser compartilhados. 

Os recursos para execução podem, em alguns casos, ser 

compartilhados entre diferentes projetos, porém recursos 

mobilizados para um empreendimento são exclusivos. Até 

porque existe uma limitação para deslocamento de recursos 

em função dos prazos. 

não necessariamente as atividades da 

execução do produto são bem definidas. 

Em alguns casos, as atividades são mal definidas em função 

das incertezas do projeto. 

durante o processo de execução do produto, 

as atividades de execução podem ser 

modificadas. 

As atividades podem sofrer alteração em função das 

dificuldades encontradas durante a execução, ou em função 

de alguma alteração de Projeto. 

possui início e fim bem definidos. os prazos são bem definidos em contrato. 

ocorrência de várias atividades executadas 

simultaneamente. 

é comum diferentes disciplinas atuarem em um mesmo 

ambiente ao mesmo tempo em função dos prazos e da 

natureza dos serviços. 

as atividades geralmente envolvem 

situações imprevisíveis. 

em construção e montagem a ocorrência de situações 

imprevisíveis é comum, face à natureza do próprio trabalho. 

 

 

Tabela 3 - Fases de empreendimentos de construção e montagem industrial (Fonte: Adaptado pelo 

autor de Torres (2008)) 

FASES CARACTERÍSTICAS 

Engenharia 
Concepção do empreendimento que retrata as características, 

necessidades ou os objetivos do cliente. 

Planejamento e 

Organização 

Definição das etapas de execução, controle e mobilização de 

recursos. 

Suprimentos Compra de insumos e equipamentos. 

Implantação Execução do empreendimento propriamente dito. 

Comissionamento Execução dos testes funcionais e operacionais. 

Encerramento Desmobilização dos recursos utilizados. 

Transferência Transferência do empreendimento para o Cliente. 

 

As fases de projeto devem ser implantadas visando a segmentar o projeto, para 

facilitar o seu controle e gerenciamento, porém não existe um padrão pré-definido. Uma 

mesma organização poderá apresentar diferentes fases e diferentes relacionamentos para 

diferentes empreendimentos que esteja administrando. As fases também devem ser 

estabelecidas para permitir uma avaliação do empreendimento até aquela fase, possibilitando 

tomadas de decisão em relação ao futuro do projeto. 

Para cada uma das fases de empreendimento de construção e montagem, está inserido 

o conceito de grupos de processos de gerenciamento de projeto, ou seja, cada fase deverá ser 
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pensada através de processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle 

e encerramento. 

Na Figura 2, observa-se que a relação de início das fases não está relacionada ao início 

da fase anterior. É apenas uma indicação de que, em algum momento da fase precedente, terá 

início a fase subsequente. 

 
ENGENHARIA SUPRIMENTOS ENCERRAMENTO

Iniciação PLANEJAMENTO Iniciação Iniciação

Planejamento Iniciação Planejamento Planejamento

Execução Planejamento Execução Execução

Monitoramento e 

Controle
Execução

Monitoramento e 

Controle
COMISSIONAMENTO

Monitoramento e 

Controle

Encerramento
Monitoramento e 

Controle
Encerramento Iniciação Encerramento TRANSFERÊNCIA

Encerramento Planejamento Iniciação

IMPLANTAÇÃO Execução Planejamento

Iniciação Monitoramento e Controle Execução

Planejamento Encerramento
Monitoramento e 

Controle

Execução Encerramento

Monitoramento e 

Controle

Encerramento  
Figura 2 - Exemplo de relacionamento das fases de um empreendimento de construção e montagem 

industrial (Fonte: Adaptado pelo autor de Torres (2008)) 

 

A interação entre as fases de empreendimento e os processos de gestão de projetos 

também pode ser desdobrada em relação ao conceito de áreas de conhecimento, também 

preconizado pelo PMI. Segundo o PMBOK, os processos de gestão podem ser organizados 

em nove áreas de conhecimento e descrevem os conhecimentos e práticas em gerência de 

projetos em termos dos processos que as compõem, conforme Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Mapeamento de grupos de processos de gerenciamento de projetos e áreas de conhecimento 

(Fonte: Adaptado pelo autor de PMBOK (2008)) 

Áreas de conhecimento Processos Grupo 

Integração do Projeto Desenvolvimento do termo de abertura 
Iniciação 

Comunicações Identificação das partes interessadas 

Integração do Projeto Desenvolvimento do plano de gerenciamento 

Planejamento 

Escopo 

Coleta de requisitos 

Definição do escopo 

Criação da estrutura analítica do projeto 

Tempo 

Definição de atividades 

Sequenciamento de atividades 

Estimativa dos recursos das atividades 

Estimativa da duração das atividades 

Desenvolvimento de cronograma 

Custos 
Estimativa de custos 

Determinação do orçamento 
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Tabela 4 - Mapeamento de grupos de processos de gerenciamento de projetos e áreas de conhecimento 

(Fonte: Adaptado pelo autor de PMBOK (2008)) - continuação 

Áreas de conhecimento Processos Grupo 

Qualidade Planejamento da qualidade 

Planejamento Recursos Humanos Desenvolvimento do plano de recursos humanos 

Comunicações Planejamento das comunicações 

Riscos 

Planejamento do gerenciamento de riscos 

Planejamento 

Identificação dos riscos 

Análise qualitativa dos riscos 

Análise quantitativa dos riscos 

Planejamento das respostas aos riscos 

Aquisições Planejamento das aquisições 

Integração do Projeto Orientação e gerenciamento da execução do projeto 

Execução 

Qualidade Garantia da qualidade 

Recursos Humanos 

Mobilização da equipe 

Desenvolvimento da equipe 

Gerenciamento da equipe 

Comunicações 
Distribuição das informações 

Gerenciamento das expectativas das partes interessadas 

Aquisições Condução das aquisições 

Integração do Projeto 
Monitoramento e controle do trabalho 

Monitoramento e 

Controle 

Realização do controle integrado de mudanças 

Escopo 
Verificação de escopo 

Controle de escopo 

Tempo Controle de cronograma 

Custos Controle de custos 

Qualidade Controle da qualidade 

Comunicações Reportar desempenho 

Riscos Monitoramento e controle de riscos 

Aquisições Administração das aquisições 

Integração do Projeto Encerramento de projeto ou fase 
Encerramento 

Aquisições Encerramento das aquisições 

 

 

4. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO E DE SEUS PROCESSOS 

PRODUTIVOS 

 

Vários foram os autores que buscaram “entender” o verdadeiro significado do conceito 

de Qualidade. Porém, conforme defendem Slack et al. (2009), existe um conflito de interesses 

em todas estas conceituações, já que vários destes autores eram também consultores e 

obtinham sua remuneração da venda de suas ideias. Apesar das dificuldades para se 

estabelecer um conceito único, que não esteja vinculado a interesses específicos e que não 

seja tão subjetivo, a Gestão da Qualidade Total (GQT) desponta como uma ferramenta 

importante para cativar e estimular a participação de todos os profissionais nos processos 

produtivos da Organização. Ela é capaz também de buscar o comprometimento destes com os 

objetivos das organizações e de explicitar o impacto dos resultados de suas atividades no 

produto final. Isto porque, segundo Jim L. Smith (2009), o “coração” da qualidade não está 
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relacionado com a técnica, mas com o compromisso da busca pela excelência do processo, e 

com um desejo único de desempenhar suas atividades muito além do mínimo para atender aos 

requisitos de conformidade do produto dentro de sua especificidade de uso. Ainda segundo 

este mesmo autor, entender qualidade sob a ótica do atendimento às especificações é um erro 

de interpretação da verdadeira natureza da qualidade. Terziovski (apud Alira et al., 2005) 

afirma que os gerentes geralmente desconhecem os conceitos e princípios da Gestão da 

Qualidade. Este fato pode ser constatado, segundo estes autores, com a frustração dos 

dirigentes com o lento retorno financeiro da implementação das práticas de gerenciamento da 

qualidade, as quais eles entendem como ferramentas e técnicas para solucionar problemas de 

produção, mais do que uma filosofia. Nestes casos, fica evidente que as organizações 

enfrentam uma dificuldade em implementar uma política efetiva de GQT uma vez que falham 

na identificação do que estão tentando mudar e conseguir com esta implementação (Ramos et 

al., 2008), distorcendo a realidade de uma abordagem efetiva de Sistema de Gestão. A 

orientação para a Qualidade demanda de uma mudança de atitude de todos na Organização, na 

busca por uma cultura onde cada um tenha sua parcela de responsabilidade pela Gestão do 

Sistema e não apenas os profissionais alocados na Qualidade.  
Na sua essência, a Gestão da Qualidade Total é um Sistema Integrado de princípios, 

métodos e boas práticas, que proporcionam uma ferramenta para as Organizações na sua 

busca pela excelência em todas as suas atividades (Srdoc et al., 2005). E a sua implantação é 

um processo que, segundo Falconi (1999), tem por base a educação de todas as pessoas da 

empresa. Trata-se de uma mudança de cultura, que deve passar por todos os níveis da 

organização e que leva tempo para dar o retorno esperado. O objetivo deste retorno esperado 

não está somente ligado ao resultado financeiro, mas também ao objetivo de se melhorar 

continuamente os seus processos. A Gestão deve, então, ser entendida como uma filosofia de 

como abordar a administração da qualidade (Slack et al., 2009), que enfatiza os seguintes 

assuntos: 

 

 Atendimento das necessidades e expectativas dos consumidores. 

 Inclusão de todas as partes da organização. 

 Exame de todos os custos relacionados com a qualidade, especialmente custos de 

falhas. 

 Fazer “as coisas certo da primeira vez”, por exemplo, enfatizando a construção da 

qualidade em vez de apenas sua inspeção. 

 Desenvolvimento de sistemas e procedimentos que apoiem qualidade e melhoria. 

 Desenvolvimento de um processo de melhoria contínua. 

 

Dentro de uma percepção contemporânea, a GQT volta a sua atenção, segundo Lins, 

para as ações preventivas, visando, assim, a garantir o atendimento da qualidade especificada. 

Isto torna a GQT uma importante ferramenta, com potencial para transformar os valores e as 

práticas das organizações do segmento de construção e montagem. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A indústria da construção tem uma importante funçãomdentro do cenário da economia 

nacional. Sua atuação como propulsora e com a responsabilidade de materializar os 

investimentos de políticas de crescimento econômico, trazem a tona a necessidade que este 

segmentotem de implantar práticas e programas de produtividade e de qualidade, que visem a 

excelência, a redução de custos e um aumento de lucratividade das empresas. 
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A influência da Gestão da Qualidade no sucesso do Gerenciamento de Projetos em 

empreendimentos de Construção e Montagem Industrial, pode começar a ser constatada pelo 

fato de que, conforme fundamenta o PMI (2008), o primeiro contempla o segundo em função 

de ambos entenderem a importância de premissas básicas comuns as duas disciplinas, tais 

como: necessidade de atendimento das expectativas do cliente, necessidade de uma atuação 

preventiva da qualidade e a busca constante pela melhoria contínua de seus processos. 

Porém a natureza peculiar dos empreendimentos deste segmento, impõem sobre as 

disciplinas de Gerenciamento, de Projeto e da Qualidade, grandes desafios que tem sua 

origem na complexidade de seus processos produtivos e de suas concepções. O desafio de 

vencer estes obstáculos, surge em um momento onde, com o aumento das riquezas e da 

disseminação do conhecimento, os clientes estão exigindo uma qualidade melhor dos 

“produtos e serviços” ofertados. Isto porque em muitos projetos de construção, eles 

frequentemente se veêm pagando custos elevados por trabalhos defeituosos que não 

satisfazem suas necessidades (Pheng e Hong, 2005). 

Segundo Conte e Durski (2002), diminuir o desperdício e produzir com qualidade, 

significa aumento de produtividade. Esta afirmação também serve como parâmetro para 

confirmar a influência da Qualidade no sucesso de projetos industriais. De fato a busca pela 

excelência dos processos produtivos em todas as fases do empreendimento, passa pelo 

monitoramento de seus processos, que devem ser analisados sob a ótica da melhoria contínua. 

Para efetivar esta visão sistêmica do processo faz-se necessário que todos os envolvidos 

tenham a compreensão do significado da qualidade, o comprometimento para atingir os 

requisitos especificados para o projeto e a capacidade para implantar as estratégias definidas 

pela política da qualidade da organização. 
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