
 

Revista de Engenharia Civil 
2019, No. 56, 34-43 

 
http://www.civil.uminho.pt/revista 

 

 
 
 
 

 
 

Centre for Territory, 
Environment and Construction 

O pós obra em empresas da construção civil 
The post work in civil construction companies 

 
K.C.C. Alvesa, V.Q. Liraa†, A.C.L Juniora 

a Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Escola Politécnica de Pernambuco, Universidade de 
Pernambuco, Av. Benfica 455, Bairro Madalena, CEP 50720-001, Recife, PE, Brasil 

† Autor para correspondência: virginiaqlira@gmail.com 

 
RESUMO  Cronologia do artigo: 

O aparecimento cada vez mais precoce de manifestações patológicas em 
edificações construídas no período compreendido entre os anos de 2006 e 2014, 
quando o mercado imobiliário brasileiro experimento período de forte 
crescimento, se contrapõe as ações das construtoras implementadas à época e 
voltadas à diferenciação no mercado e à busca pela excelência. Como forma de 
mitigar os problemas, a monitorização do pós obra assume cada vez mais 
relevância, pois deve arrefecer os conflitos de relacionamento com os clientes e 
direcionar as ações de melhorias que previnam a reincidência de patologias. Neste 
contexto, este trabalho tem como objetivo atualizar o conhecimento sobre o pós 
obra, a partir de casos de estudo em construtoras, procurando compreender os 
principais elementos característicos de atuação: os procedimentos adotados, os 
indicadores utilizados, as patologias incidentes e as falhas de gestão. A 
metodologia do trabalho contemplou pesquisa de natureza descritiva; entrevistas 
estruturadas e estudo de 30 empreendimentos de dez empresas construtoras da 
cidade de Recife. Os resultados obtidos indicam que não há padronização do pós 
venda entre as construtoras, a existência de falhas na escolha e uso dos indicadores 
de monitorização, a ocorrência expressiva de manifestações patológicas e a pouca 
utilização dos dados do pós obra para retroalimentar o sistema de produção das 
edificações. 
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ABSTRACT   

Between 2006 and 2014, the Brazilian real estate market experienced a strong 
growth. The increasingly early appearance of pathological manifestations in 
buildings contrasted with builders’ actions taken at the time and focused on 
standing out in the market and on pursuing excellence. As a way to mitigate the 
problems, post-work monitoring is continuously important because it must mollify 
relationship conflicts with the clients and direct the improvements that prevent 
recurrence of pathologies. In this context, this work aims to update knowledge 
about the post-work phase, from case studies in construction companies, seeking 
to understand the main characteristic elements of action: the adopted procedures, 
the indicators, the incidents, and the management failures. The methodology 
contemplated descriptive research, structured interviews, and the study of 30 
enterprises from ten construction companies in the city of Recife. The results 
indicate lack of post-sale standardization among constructors, existence of choice 
failures, use of the monitoring indicators, expressive occurrence of pathological 
manifestations, and low use of the post-work data to feed back the production 
system of the buildings. 
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1. Introdução 

A Assistência Técnica (AT) ao cliente está prevista no Código de Defesa do Consumidor no art.12 
(Brasil, 1990) e no Código Civil Brasileiro no art.° 618 (Brasil, 2002), caracterizada pelo pós obra, é 
parte integrante da gestão da construção e constituindo-se como a garantia do cliente sobre a ocorrência 
de falhas em processos e produtos relacionados ao sistema.  

O panorama atual indica que nos últimos anos tem sido registrado um crescimento do número de 
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solicitações pós obra das edificações, fato que se supõe estar atribuído ao aumento do grau de exigência 
dos usuários e a baixa qualidade das construções pós período do boom imobiliário, que compreendeu o 
período entre os anos de 2006 e 2014 quando o mercado imobiliário brasileiro experimento período  de 
forte crescimento e registrou o auge da prosperidade. O PROCON- SP (2013) relatou crescimento no 
percentual de reclamações de 71% em relação ao ano de 2012 destacando: “a Área de Habitação teve 
um crescimento expressivo de reclamações e apresenta o pior índice de solução (8%) entre as áreas 
pesquisadas”, as queixas são referentes a prazos de entrega de obra, cobranças indevidas e defeitos na 
construção. 

No que tange os serviços próprios da construção civil o pós obra assume especial importância, 
constituindo-se em serviço obrigatório conforme prazos e condições especificadas no manual de uso, 
operação e manutenção fornecido pelas construtoras. Resende et al. (2002) consideram o pós obra como 
um dos principais serviços agregados ao produto e apresenta como suas principais funções “o 
atendimento às reclamações de clientes, a retroalimentação do sistema de produção de edifícios e a 
apropriação de custos dos problemas patológicos”. 

O processo de assistência pós obra contempla o atendimento aos clientes após a entrega da obra, 
enquanto vigorar o prazo legal de garantia, com seus serviços voltados predominantemente à execução 
de reparos, para sanar possíveis falhas percebidas pelos usuários quando da utilização da edificação 
(Laste, 2012; Carelli, 2012). 

O mesmo é composto por várias etapas. Na visão de Resende et al. (2002) o pós obra segue o 
seguinte fluxo: o momento da entrega do imóvel ao cliente, o registro da solicitação, a análise, o 
agendamento do serviço, a assimilação dos custos, estudo de possíveis ações de prevenção e o 
levantamento da satisfação do cliente em relação aos serviços prestados.  

Para Ramos e Mitidieri Filho (2007), esse processo deve contemplar ainda, além das etapas 
supracitadas, uma etapa de “auxílio ao usuário para melhor utilização e maior durabilidade do imóvel”, 
situada em etapa seguinte à entrega do imóvel.  

O pós obra no Brasil tem como norteador a norma NBR 5674 (ABNT, 2012), a qual normatiza 
os procedimentos para manutenção de edificações. Essa manutenção, quando realizada conforme orienta 
a mencionada norma, contribui para a diminuição da necessidade de reparos realizados pelas empresas.  

Segundo Cruz (2013), o avanço da tecnologia e o emprego de métodos e materiais inovadores, a 
construção de empreendimentos cada vez mais esbeltos aumentaram os riscos e, consequentemente, o 
número de patologias e falhas construtivas nas edificações. Sobre esta questão, Santos (2016) considera 
que as patologias podem ocorrer pela falta de conhecimento dos usuários em relação aos hábitos de 
utilização das inovações tecnológicas, a má utilização da técnica construtiva por parte das construtoras, 
e até mesmo métodos de análise antiquados utilizados pelos projetistas. Paralelamente com a mudança 
das formas construtivas, o nível de exigência da população aumentou, tornando-se mais esclarecida e 
conhecedora de seus direitos com relação à qualidade dos produtos e dos serviços. 

É válido ressaltar a visão apresentada por Vazquez et al. (2011) “é importante que as construtoras 
ao se depararem com uma manifestação patológica não tenham seu foco voltado exclusivamente em 
solucioná-la e sim em descobrir porque ela ocorreu, como poderia ter sido evitada, e assim, 
retroalimentar o sistema”. 

É fundamental a perfeita compreensão por parte do cliente do que pode ser considerado como 
manifestação patológica para que, a partir daí possa acionar a empresa na busca pelo reparo. Para este 
trabalho, será utilizada a definição de manifestação patológica de Antunes (2010) que a define como 
sendo “uma queda de desempenho precoce, diante de erros no planejamento, especificação, execução 
e/ou mesmo em uso, que podem ou não ser cumulativos”.  

Diante do exposto, a relevância desta pesquisa residiu no facto de que o trabalho contribui com 
informações que poderão resultar na diminuição da repetição de falhas no processo construtivo, a partir 
da compreensão acerca do processo pós obra e da monitorização de seus indicadores, culminando no 
apontamento de boas práticas, visando contribuir com a gestão do sistema de produção das empresas 
construtoras. 

2. Metodologia 

A metodologia adotada para a realização da pesquisa compreendeu cinco etapas, as quais são 
demonstradas no fluxograma apresentado na Figura 1 e detalhadas logo a seguir. 
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Figura 1 - Fluxograma da metodologia adotada. 
 
Etapa 1 – Definição da amostra de pesquisa. 

Considerou-se mais apropriado utilizar um método não probabilístico para a escolha da população 
estudada. Considerando os métodos não probabilísticos existentes, optou-se por utilizar a amostragem 
intencional, isto porque houve uma escolha intencional da população, a qual deveria preencher os 
seguintes requisitos:  

 atuar na região metropolitana da cidade de Recife;  
 ter como atividade principal edificações comerciais e residenciais;  
 possuir certificação PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 
Habitat) e ISO 9001;  
 atuar no setor privado de construção; 
 possuir processo de AT estruturado e com dados disponíveis. 

Após os requisitos definidos, a escolha das empresas participantes seguiu o exposto no 
fluxograma da Figura 2. 

Figura 2 - Fluxograma de escolha das empresas participantes. 
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Os empreendimentos selecionados têm padrão similar de construção, mesmo tipo de uso e estão 
dentro do prazo de garantia da assistência técnica. Para cada empresa foram selecionados 3 
empreendimentos, já que em algumas delas não havia quantitativo superior a este de construções que 
estivessem dentro do prazo estabelecido. A amostra totalizou 30 empreendimentos. 
Etapa 2 – Elaboração do instrumento de coleta de dados. 

A elaboração do questionário contemplou os dados da empresa e do entrevistado, perguntas 
objetivas e abertas do processo de pós obra das empresas. As questões objetivas buscaram caracterizar 
a empresa, equipe de pós obra e utilização manual de operação, uso e manutenção da edificação. Já as 
questões abertas objetivaram entender o funcionamento do setor de pós obra da empresa, esclarecendo 
como acontecia o contato do cliente com a empresa, no caso de solicitação pós obra, além disso, saber 
para onde eram encaminhadas as solicitações, prazos e responsáveis pelo reparo, e utilização dos dados 
resultantes das ocorrências, entre outras informações. O público alvo contemplou os responsáveis pelo 
pós obra das construtoras participantes da pesquisa. 
Etapa 3 – Pré testes 

Através de entrevista com uma empresa que atendia aos critérios definidos para a população desta 
pesquisa, procurou testar a eficácia do instrumento, de forma a identificar se alguma de suas partes 
encontrava-se inadequada, deslocada ou pouco clara. Foi avaliada a aplicabilidade de cada questão 
contida no instrumento de pesquisa, obtendo-se a versão final do questionário. 
Etapa 4 - Realização de entrevistas 

Realizou-se um contato prévio com as empresas, iniciado a partir do encaminhamento de e-mail 
de apresentação e posterior solicitação para colaboração com esta pesquisa, direcionado ao responsável 
pelo setor de pós obra de cada empresa participante da investigação. Em seguida, fez-se o agendamento 
da melhor data e local para a realização da entrevista. A mesma foi guiada pelo instrumento de coleta 
de dados elaborado. Na ocasião, indagou-se sobre a disponibilidade da empresa em autorizar acesso aos 
arquivos de solicitações pós obra para a realização da coleta de dados. 
Etapa 5 - Coletas de dados do pós obra 

Esta coleta foi realizada a partir de autorização prévia da empresa, mediante o compromisso com 
o sigilo das informações. Os dados coletados a partir das entrevistas, em conjunto com os as informações 
obtidas nos arquivos do setor de pós obra das construtoras geraram os resultados apresentados nessa 
pesquisa. 

Os resultados foram apresentados da seguinte forma: inicialmente são apresentadas as empresas 
participantes, com informações acerca da dimensão, tempo de atuação e quantidade de obras entregues. 
Em seguida, são expostas as particularidades com relação às práticas adotadas por cada uma durante a 
condução do pós obra. Esses dados são oriundos das informações repassadas pelos entrevistados em 
resposta aos questionários.  

São tratados ainda os indicadores identificados em cada uma das empresas. Sobre esse item, é 
importante destacar que não foi alvo desta pesquisa a análise dos resultados coletados pelas empresas, 
mas sim a identificação dos indicadores utilizados por elas. Essa decisão foi tomada a partir da grande 
heterogeneidade de dados e de coleta observada entre as empresas, o que impossibilitaria a realização 
de uma análise comparativa.  

Na sequência, apresentam-se os resultados individuais das manifestações patológicas de maior 
ocorrência em cada uma das empresas e suas respectivas porcentagens. Nessa etapa é apresentado ainda 
um indicador de ocorrências (Iocorrências), calculado particularmente para cada uma das construtoras e 
obtidos através da Equação 1. 

 
Iocorrências = n° de solicitações/n° de unidades (1) 

 
O indicador gerado busca avaliar a intensidade de procura do setor pós obra de cada construtora, 

e sofre influência direta da qualidade final das unidades habitacionais. O Iocorrências indica a 
quantidade de solicitações que são reportadas à empresa construtora por cada unidade habitacional 
entregue.   

Após indicar os dados particulares de cada uma das empresas, são analisados os resultados de 
ocorrência de manifestações patológicas de uma forma geral. Buscando compreender as manifestações 
patológicas mais frequentes, e caracterizando-as, com o intuito de evitar a reincidência das mesmas.  

3. Resultados e discussões 

O estudo de múltiplos casos foi desenvolvido em empresas do subsetor de construção de edifícios 
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certificadas pelo PBQP-H - nível A e ISO 9001 com sede na região metropolitana da cidade de Recife. 
Foram selecionadas as dez empresas participantes da pesquisa, as quais são denominadas neste trabalho 
como Construtora A a J. 

3.1. Caracterização das construtoras 

Neste tópico é apresentada a caracterização de cada uma das empresas participantes do estudo, quanto 
à dimensão, tempo de atuação e quantidade de obras. Além disso, também são caracterizados os setores 
pós obra das empresas. As informações podem ser vistas na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Caracterização das empresas e seus respectivos setores pós obra. 

C
on

st
ru

to
ra

 

 Características da construtora Características do setor pós obra 

A 
40 anos - 72 obras concluídas - 11 obras 
em andamento. Considerada de grande 
porte (Classificação SEBRAE) 

Possui setor pós obra formalizado 
Equipa: 2 engenheiros civil; 2 técnicos em 
edificações; 1 pedreiro; 2 serventes; 1 eletricista 

B 
36 anos -17 obras concluídas - 2 obras 
em andamento. Considerada de médio 
porte (Classificação SEBRAE) 

Possui setor pós obra formalizado 
Equipa: 1 engenheiro civil; 1 técnica em 
edificações; 1 pedreiro; 2 serventes 

C 
31 anos -154 obras concluídas - 26 
obras em andamento. Considerada de 
grande porte (Classificação SEBRAE) 

Possui setor pós obra formalizado 
Equipa: supervisor; diretor administrativo; 2 
engenheiros civis; 5 técnicos em edificações; 1 
estagiário de engenharia; 1 auxiliar administrativo; 
1 auxiliar de almoxarifado; 1 analista 

D 

21 anos - 25 obras concluídas - 
nenhuma obra em andamento. 
Considerada de médio porte 
(Classificação SEBRAE) 

Possui setor pós obra formalizado 
Equipa: 1 técnica em segurança do trabalho (cargo: 
auxiliar de arquitetura) 

E 
25 anos - 9 obras concluídas - 1 obra em 
andamento. Considerada de médio 
porte (Classificação SEBRAE) 

Possui setor pós obra formalizado 
Equipa: 1 auxiliar de engenharia; 3 pedreiros; 1 
pintor; 1 eletricista; 1 servente 

F 
65 anos - 22 obras concluídas - 12 obras 
em andamento. Considerada de grande 
porte (Classificação SEBRAE) 

Possui setor pós obra formalizado 
Equipa: 1 auxiliar de engenharia; 1 engenheiro 
responsável pela qualidade; 1 eletricista; 2 
pedreiros; 1 encanador 

G 
33 anos - 12 obras concluídas - 5 obras 
em andamento. Considerada de médio 
porte (Classificação SEBRAE) 

Possui setor pós obra formalizado 
Equipa: 1 técnica em edificações; 1 supervisor de 
obras; 1 pedreiro; 1 servente 

H 
36 anos - 48 obras concluídas - 4 obras 
em andamento. Considerada de médio 
porte (Classificação SEBRAE) 

Não possui setor pós obra formalizado 
Equipa que realiza reparos é a mesma de execução 
de obras 

I 
43 anos - 34 obras concluídas - 3 obras 
em andamento. Considerada de médio 
porte (Classificação SEBRAE) 

Não possui setor formalizado de AT 
A responsabilidade pelo processo de AT é do setor 
de qualidade 

J 
46 anos - 107 obras concluídas - 16 
obras em andamento. Considerada de 
médio porte (Classificação SEBRAE) 

Possui setor formalizado de AT 
Equipe: 1 técnica em edificações; 1 pedreiro; 3 
serventes; 1 eletricista 

 
Das empresas participantes da pesquisa, 30% são classificadas como empresas de grande porte, 

enquanto 70% são de médio porte. É esperado que empresas de grande e médio porte, já estabelecidas 
no mercado, sejam rigorosas no que tange o setor de qualidade e mitigação da ocorrência de falhas.   

Foi constatado que 20% das empresas não possuem um setor exclusivo para o pós obra, prática 
que dificulta a padronização deste serviço dentro da empresa, além de dispersar as informações 
relacionadas às ocorrências pós obra, que são de extrema importância para evitar a reincidência de 
falhas. Além disso, quando há um setor exclusivo para o pós obra, muitas vezes seus responsáveis não 
tem formação adequada, ou acumulam outras funções dentro da própria empresa, caracterizando o 
descaso a esse setor. 

3.2. Práticas adotadas 

O trabalho procurou identificar as práticas adotadas pelas construtoras tanto durante o pós obra, como 
em etapas anteriores e posteriores as solicitações, que podem influenciar nesse processo. De uma forma 
geral, as práticas mais comuns adotadas são mostradas na Tabela 2. Algumas outras práticas, que são 
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particulares de algumas construtoras são comentadas adiante. 
 

Tabela 2 - Práticas adotadas pelas construtoras. 

Práticas adotadas 
Construtora Quantidade de 

empresas que 
adotam a prática A B C D E F G H I J 

O responsável pela assistência técnica participa da entrega 
da obra 

          40% 

Realiza reparos fora do prazo de validade da garantia           50% 
Entrega o manual de uso, operação e manutenção, estando 
este atualizado segundo a NBR 15575 (ABNT, 2013).  

          50% 

Entrega o manual de uso, operação e manutenção, ainda 
não atualizado segundo a NBR 15575 (ABNT, 2013).            50% 

Realiza análise dos registros de ocorrência pós obra           20% 

 
Em relação a algumas práticas não comuns a todas as construtoras, destacam-se: 

 Construtora B 
Faz parte da cultura da empresa a realização semestral de análise das ocorrências para elaborar 

plano de ação para evitar que as falhas voltem a ocorrer.  
 Construtora C 

A retroalimentação do sistema com as informações oriundas da assistência técnica é realizada, no 
entanto, isso não é feito de maneira sistematizada, mas sim isolada.  

 Construtora G 
Em casos de solicitações para reparações que estejam fora do prazo de garantia, os serviços de 

garantia pós-venda somente são realizados caso se trate de reincidência de manifestação patológica.  
 Construtora I 

As solicitações recebidas até os primeiros 90 dias de uso dos imóveis não são consideradas e 
registradas como reparações de garantia pós-venda e sim como pós-entrega de obra. 

 Construtora J 
A construtora realiza análise crítica dos dados de garantia pós-venda. Mensalmente é realizada 

uma reunião com os engenheiros responsáveis pela execução das obras que estão em andamento para 
que sejam feitos os ajustes ainda possíveis.  

A participação do responsável ou representante da assistência técnica no momento da entrega da 
obra, que ocorre em 40% dos casos analisados é uma prática que contribui para que o usuário e a empresa 
construtora estejam cientes da situação que a unidade foi entregue, além do que, são esclarecidas para o 
usuário todas as questões relacionadas ao pós-obra. Nesse momento também deve ser entregue o manual 
de uso, operação e manutenção da edificação, estando atualizado conforme a NBR 15575 (ABNT, 
2013), 100% das construtoras fazem a entrega do manual, porém 50% ainda não atualizou o documento. 
As informações contidas no manual contribuem no sentido de diminuir as manifestações patológicas 
que são ocasionadas pela falta de manutenção ou pela má utilização dos sistemas construtivos por parte 
dos usuários.  

Também foi identificado que apenas 20% das empresas tem o hábito de analisar os dados gerados 
a partir das ocorrências pós obra. Essa análise indica o interesse da empresa em utilizar a experiência do 
pós obra para mitigar a ocorrência de novas falhas. Essa auto análise é um procedimento essencial para 
a qualidade da empresa. 

3.3. Indicadores identificados 

De uma forma geral, os indicadores adotados por cada uma das construtoras não são homogêneos. Cada 
uma delas tem uma forma de medir os indicadores que julgam uteis para retroalimentar seu sistema. 
Porém, apesar de não terem a mesma denominação ou a mesma periodicidade, algumas empresas 
avaliam indicadores relacionados à mesma característica do serviço de garantia pós-venda. A Tabela 3 
mostra as características avaliadas pelos indicadores identificados em cada uma das construtoras. 

A maior preocupação das construtoras gira em torno do custo dos atendimentos pós obra, da 
quantidade de solicitações e da duração das ocorrências, visto que esses são os indicadores mais 
utilizados. Observa-se que nenhum desses indicadores fornecem informações que podem contribuir de 
forma efetiva para mitigar a recorrência das falhas no pós-obra. Nenhuma das construtoras participantes 
acompanham as falhas recorrentes, ou realizam diagnostico identificando a causa e origem das falhas, 
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nem o motivo pelo qual elas voltam a ocorrer. Além disso, a heterogeneidade dos indicadores adotados 
por cada uma das empresas demonstra que as construtoras não compartilham os dados entre si, com a 
finalidade de evitar a reincidência de falhas. 

 
Tabela 3 - Características avaliadas pelos indicadores de cada construtora. 

Características avaliadas pelos 
indicadores 

Construtora Quantidade de 
empresas que utilizam 

o indicador (%) A B C D E F G H I J 

Custo de pós obra           50% 

Quantidade de solicitações pós obra           50% 

Duração do atendimento das solicitações           40% 

Satisfação do cliente pós atendimento           20% 

Manifestações patológicas identificadas na 
entrega do imóvel          

 10% 

Quantidade de manifestações patológicas 
identificadas no reparo          

 10% 

Não possui indicadores           10% 

3.4. Principais Manifestações Patológicas e Iocorrências 

As empresas participantes do estudo disponibilizaram seus dados de ocorrências pós obra, esses dados 
foram analisados e sistematizados de forma a se identificar quais as principais manifestações patológicas 
identificadas no pós obra de cada construtora, e suas respectivas frequências. Além disso, foi possível 
calcular o Iocorrências, um indicador que relaciona a quantidade de ocorrências com a quantidade de 
unidades habitacionais entregues. A Tabela 4 mostra estes resultados. 

Em relação às manifestações patológicas catalogadas, os números registrados por cada uma das 
construtoras sofre influência tanto da quantidade de unidades entregues pela empresa, como do tempo 
que vigora a garantia da empresa (quanto mais edificações entregues ou quanto maior o tempo que 
vigora a garantia da empresa, mais manifestações patológicas no pós-obra serão identificadas). Sendo 
assim, não faz sentido comparar a qualidade das construtoras participantes, visto ainda que isso não faz 
parte do escopo da pesquisa. 

A soma da frequência das cinco manifestações patológicas que mais ocorreram representam quase 
que a totalidade das manifestações registradas, para todas as construtoras. Isso leva a crer que se cada 
uma das construtoras concentrasse seus esforços em mitigar suas cinco manifestações patológicas mais 
frequentes, as ocorrências pós obra diminuiriam drasticamente.  

Percebe-se ainda que as manifestações patológicas de maior frequência se repetem em mais de 
uma construtora, sendo assim, se enaltece o fato de que o compartilhamento desses dados entre as 
empresas atuantes no mercado da construção civil beneficiaria todas as construtoras, que poderiam 
utilizar a experiência das concorrentes para melhorar a qualidade de suas obras.    

Em relação ao Iocorrências, a intenção da pesquisa foi utilizar um indicador de fácil obtenção, mas 
que fornecesse a construtora um dado qualitativo útil, um parâmetro para avaliar periodicamente se as 
falhas realmente estão sendo mitigadas. Esse indicador dá uma noção de proporcionalidade, visto que 
as ocorrências são relacionadas ao número de unidades habitacionais entregue da construtora, diferente 
do número total de ocorrências, que não deve ser avaliado isoladamente. 

Os dados fornecidos pelas construtoras proporcionaram a identificação das principais 
manifestações patológicas ocorridas no pós obra, considerando todas as construtoras participantes. A 
Tabela 5 traz as falhas que foram identificadas com maior frequência no pós obra, bem como suas 
possíveis origens. 

Para que se possam propor medidas no sentido de diminuir a ocorrência das falhas, é necessário 
que as construtoras tenham um diagnóstico mais detalhado da ocorrência das mesmas, deve-se catalogar 
o mecanismo de ação das manifestações patológicas e suas causas pontuais, só dessa forma as mesmas 
poderão ser evitadas. 

De forma genérica pode-se afirmar que as manifestações patológicas que tiveram maior 
ocorrência (instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, portas e ferragens, umidade na parede e 
falha na pintura) poderiam ter sido reparadas antes da unidade ter sido entregue ao usuário, visto que 
essas falhas deveriam ter sido identificadas na inspeção final realizada pela construtora.  

Autores que também estudaram a ocorrência de manifestações patológicas no período pós-obra 
das edificações encontraram tipologias de falhas semelhantes a desse trabalho. Lima (2017) identificou 
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como as falhas mais recorrentes: paredes e tetos (32,97%), instalações hidráulicas (15,04%), esquadrias 
de madeira (11,28%), revestimento cerâmico (8,77%), esquadrias de alumínio (7,19%). No trabalho de 
Carraro (2010) foram apontadas as fissuras e trincas (43%), descolamento de revestimento (22%), 
irregularidades de acabamento (20%) e ocorrência de umidade (15%). 

 
Tabela 4 - Principais manifestações patológicas e Iocorrências das construtoras. 

Construtora 
Número de 

empreendimentos 
Total de 
unidades 

Total de 
solicitações 

Principais 
manifestações 

patológicas 
% Iocorrências 

A 3 254 887 

Umidade em parede 20,6% 

3,5 
Falha na pintura 18,0% 
Portas em ferragens 10,8% 
Inst. Elétricas 9,9% 
Outros 7,6% 

B 3 216 221 

Inst. Hidrossanitárias 35,7% 

1,0 
Inst. Elétricas 15,8% 
Mofo na Parede 13,6% 
Esquadrias 9,5% 
Trincas nas Paredes 5,9% 

C 3 208 519 

Inst. Hidrossanitárias 28,7% 

2,5 
Esquadrias 13,9% 
Portas em ferragens 13,5% 
Trincas nas Paredes 11,0% 
Impermeabilização 9,1% 

D 3 188 185 

Inst. Elétricas 22,2% 

1,0 
Trincas nas Paredes 14,1% 
Trincas Piso 12,4% 
Umidade em parede 10,3% 
Falha na pintura 9,7% 

E 3 214 163 

Inst. Hidrossanitárias 34,4% 

0,8 
Infiltração no teto 20,2% 
Inst. Elétricas 15,3% 
Esquadrias 12,3% 
Outros  10,4% 

F 3 200 219 

Inst. Hidrossanitárias 31,5% 

1,1 
Descolam. Cerâmico 11,9% 
Inst. Elétricas 11,4% 
Outros 10,5% 
Portas em ferragens 9,1% 

G 3 324 167 

Inst. Hidrossanitárias 25,1% 

0,5 
Inst. Elétricas 19,2% 
Infiltração no teto 18,0% 
Outros 16,2% 
Umidade em parede 4,8% 

H 3 196 156 

Inst. Hidrossanitárias 20,5% 

0,8 
Inst. Elétricas 17,9% 
Infiltração no teto 16,0% 
Outros 9,0% 
Descolam. Cerâmico 9,0% 

I 3 192 59 

Inst. Hidrossanitárias 20,3% 

0,3 
Inst. Elétricas 18,6% 
Recalque de Piso 18,6% 
Outros 8,5% 
Portas em ferragens 6,8% 

J 3 271 172 

Infiltração no teto 24,4% 

0,6 
Inst. Hidrossanitárias 14,5% 
Portas em ferragens 13,4% 
Inst. Elétricas 13,4% 
Outros 7,6% 
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Tabela 5 - Manifestações patológicas mais frequentes no pós obra das construtoras. 

 Falhas mais frequentes 
Frequência de 

ocorrência 
Possíveis origens 

1 

Instalações Hidrossanitárias  
(vazamento, entupimento, 
fissura, infiltração, baixa 
pressão, surgimento de 
odores, entre outros) 

17,95% 

Má qualidade dos materiais 
Falha no detalhamento do projeto 
Falha na execução 

2 

Instalações Elétricas (mau 
funcionamento de tomadas, 
problemas com chuveiro 
elétrico, ausência de tampas 
de proteção e fiação soltas) 

11,71% 

3 Portas e Ferragens 8,39% 
Má qualidade dos materiais 
Instalação inadequada 

4 Umidade em Parede 8,15% 

Absorção de umidade de obra 
Absorção de água por capilaridade 
Absorção por infiltração 
Absorção por condensação 
Umidade acidental 

5 Falha na Pintura 7,86% 

Preparo inadequado do substrato ou ausência de preparação 
Aplicação em substrato instável 
Tinta com baixa resistência a álcalis aplicada sobre substrato 
úmido e alcalino, havendo perda de aderência, sinais de 
pulverulências e manchas de umidade. 

4. Conclusão 

De acordo com a caracterização das empresas participantes da pesquisa, percebe-se que as mesmas são 
estáveis dentro do mercado em que estão inseridas, possuem importantes certificações e são classificadas 
como empresas de grande e médio porte. Por outro lado, seus setores pós obra tem tímida atuação. Ainda 
não foram identificados, por parte das construtoras, os benefícios que os procedimentos pós obra e seus 
dados podem trazer, principalmente a longo prazo. Ficando claro ainda que o foco das empresas é reparar 
pontualmente as manifestações patológicas, subestimando as análises que podem ser realizadas a partir 
dos dados de atendimento dessas solicitações, e sua contribuição para a melhoria dos processos 
construtivos. 

De uma forma geral, os indicadores utilizados pelas construtoras pouco contribuem com a 
melhora do produto oferecido. A preocupação maior gira em torno da realização do reparo e dos custos 
envolvidos. Além do que, a heterogeneidade dos indicadores utilizados por cada uma das empresas 
enfatiza o desinteresse em compartilhar as falhas no processo com o intuito de encontrar soluções 
conjuntas.  

Em relação às manifestações patológicas identificadas como mais frequentes, nota-se que as se 
repetem em muitas das construtoras, sendo falhas recorrentes no processo construtivo. Assim, deve-se 
analisar com mais detalhes as de tais manifestações. Sugere-se utilizar procedimento de inspeção 
predial, no qual é realizada análise de projetos, anamnese detalhada e até possíveis ensaios, com o intuito 
de identificar causa e origem destas falhas. A partir desse conhecimento é possível de fato evitar a 
ocorrência destas anomalias. 

Face ao exposto, acredita-se que o objetivo deste trabalho tenha sido alcançado, e que o mesmo 
poderá contribuir para a melhoria da gestão do sistema de produção das construtoras, especificamente 
no que diz respeito às práticas pós obra, trazendo a exposição dos pontos falhos e das práticas 
verificadas, além das sugestões de melhorias. 
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