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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta de Fatores Críticos de Sucesso (FCS) que 

afetam a implementação da Gestão da Qualidade Total (GQT) na Indústria da Construção Civil no 

Brasil. Foi realizada uma extensa revisão de literatura nas bases Scopus e Web Of Science para se 

fazer o levantamento dos FCS e a implantação da GQT em empresas de diversos segmentos e a outras 

que atuam especificamente na indústria de construção. A partir disso, um questionário foi gerado para 

distribuição a profissionais com experiência na indústria de cosntrução civil no Brasil. A metodologia 

proposta foi baseada na pesquisa quantitativa, através de um estudo bibliográfico e pesquisa Survey, 

utilizando-se a Estatística Descritiva e, por fim, a Análise de Componentes Principais, com o objetivo 

de estudar os FCS identificados inicialmente pela literatura em fatores latentes. Após análise dos 

dados, concluiu-se que os profissionais respondentes corroboraram com todos os vinte  FCS 

identificados na literatura. Além disso, chegou-se a dois fatores latentes que resumem os FCS para a 

implantação da GQT na indústria brasileira de construção civil. Dessa maneira, pode-se dizer que 

houve contribuição para a literatura existente, primeiramente pela sustentação por evidências de 

proposições teóricas (as variáveis levantadas na literatura sendo corroboradas pelos profissionais) e 

também, pelo fato de serem encontrados fatores latentes, resuma a dois o número de dimensões a 

serem acompanhadas por empresas que queiram obter sucesso da implantação da GQT. A pesquisa 

foi realizada em empresas que atuam no Brasil, o tamanho da amostra foi condicionada ao 

número de respondentes e esses foram especialistas que possuem experiência em empresas da 

indústria da construção civil. O estudo evidencia a existência de dois fatores latentes para o 

sucesso da implantação da GQT em empresas que atuam na indústria brasileira de cosntrução 

civil. O estudo identificou os FCS da GQT existentes na literaura, comparou com a opinião de 

especialistas através de pesquisa e identificou os fatores latentes. 

 

Palavras-chave: Qualidade, Gestão da qualidade total (GQT), Fatores críticos de sucesso 

(FCS), Indústria da Construção Civil, Brasil. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims to present a proposal of Critical Success Factors (CSF) that affect the 

implementation of Total Quality Management (TQM) in the Civil Construction Industry in 

Brazil. An extensive literature review was carried out at the Scopus and Web Of Science 

bases to survey the CSF for the implementation of TQM in companies of different segments 

and in companies that work specifically in the construction industry. From this, a 

questionnaire was generated for distribution to professionals with experience in the civil 

costruction industry in Brazil. The proposed methodology was based on quantitative research, 

through a bibliographical study and Survey research using Descriptive Statistics and, finally, 

Principal Component Analysis, with the objective of studying the CSF initially identified by 

the literature on latent factors. After analyzing the data, it was concluded that the respondent 

professionals corroborated all the twenty CSF identified in the literature. In addition, two 

latent factors were summarized that summarize the CSF for the implementation of the TQM 

in the Brazilian civil construction industry. In this way, it can be said that there was a 

contribution to the existing literature, firstly by the support for evidences of theoretical 

propositions (the variables raised in the literature being corroborated by professionals) and 

also by the fact that latent factors were found, summarizing to two the number of dimensions 

to be followed by companies that want to succeed in the implementation of the TQM. The 

survey was conducted in companies operating in Brazil, the sample size was conditioned to 

the number of respondents and these were experts who have experience in companies in the 

construction industry. The study shows the existence of two latent factors for the successful 

implementation of TQM in companies operating in the Brazilian civil construction industry. 

The study identified TQM CSF in the literature, compared it with expert opinion through 

research, and identified latent factors. 

 

Key words: Quality, Total quality management (TQM), Critical success factors (CSF), 

Construction Industry, Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

De acordo com Thomas e Jayakumar (2017), a indústria da construção civil desempenha 

um papel fundamental no desenvolvimento de qualquer país. E essa indústria tem se 

caracterizado como uma das mais importantes para impulsionar o desenvolvimento da 

infraestrutura e economia de países em desenvolvimento (MAHER ALTAYEB E BASHIR 

ALHASANAT, 2014). Porém, é um negócio complexo, competitivo e de alto risco devido às 

limitações dos sistemas tradicionais de entrega de projetos (TANG ET AL., 2006). 

 Shoshan, Anas Attellah Ali e Çelik (2018) concordam que a complexidade da natureza da 

indústria da construção civil faz com que esse seja um dos negócios mais adversos que já existiu. 

Relatam que os projetos de construção civil sofreram frequentemente de alta fragmentação, 

grandes desperdícios, baixa produtividade, custos e excessos de tempo, e conflitos e disputas por 

um longo tempo. 

Segundo Fonseca et al., (2017), a indústria de construção civil enfrenta continuamente 

mudanças no mercado; de propriedade e na sociedade. O processo de globalização e a 

regionalização no mercado fazem com que as organizações desse setor pensem mais em 

fortalecer sua competitividade, pois a posição competitiva é obtida apenas através de um 

desenvolvimento contínuo de qualidade dos produtos / serviços, na função de satisfazer as 

necessidades de todas as partes interessadas, ou seja, satisfazer os stakeholders do negócio.  

Além disso, entrega de projetos de qualidade tornou-se um verdadeiro desafio para o 

setor, porque há pouca informação e estudo para o desenvolvimento de iniciativas de melhoria de 

qualidade. Em países em desenvolvimento, a indústria da construção civil sofre também com a 

escassez de mão-de-obra qualificada, baixa qualidade e baixa produtividade (SHOSHAN, ANAS 

ATTELLAH ALI E ÇELIK, 2018). E acumula problemas como defeitos de fabricação, tempo e 

custo excedido o que leva a baixo desempenho, histórico de desperdício e retrabalho, juntamente 

com níveis cronicamente baixos de satisfação do cliente. A necessidade de mudanças e adoção 

de Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) torna-se latente e inevitável para melhorar as 

condições da indústria da construção civil (HARRINGTON ET AL., 2012). 

Segundo Akhund, Khahro, Ali, & Memon (2017) nos países em desenvolvimento, a 

qualidade inferior do trabalho de construção civil é uma ocorrência frequente. Isso força as 
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organizações de construção civil a modificar ou melhorar seu sistema de gerenciamento para 

concluir seus objetivos e atender as necessidades das partes interessadas. O principal objetivo no 

projeto de construção civil deve ser a qualidade do trabalho porque a qualidade é a principal 

causa de sucesso e fracasso nos projetos da indústria da construção civil. 

No Brasil, o cenário complexo é similar e foi agravado atualmente por uma crise sem 

precedentes que se abateu na indústria de construção civil, a partir do ano de 2016, quando teve 

início uma grande recessão econômica no país e o avanço da Operação Lava-Jato que prendeu os 

executivos das maiores empreiteiras do país. Desde então, o setor registrou cerca de 430 mil 

demissões em um ano e a redução em 3.972 no número de empresas ativas, com queda de R$ 

55,3 bilhões nas incorporações, obras e serviços (IBGE, 2016). 

A indústria da construção civil no Brasil é uma atividade importante na economia do país 

por ser das indústrias líderes de mercado, amplamente baseada na produção doméstica, com um 

amplo potencial de emprego, uma intensa relação insumo-produto com outras indústrias, 

especialmente a indústria manufatureira, e troca de divisas com os projetos dos empreiteiros que 

são realizados no exterior (TURK, 2006). Todavia, Fonseca et al. (2017) ressalta que somente a 

organização que trabalha em um ambiente de mercado livre, com gestores motivados e em um 

país organizado, tem a chance de persistir no desenvolvimento da qualidade. 

Atualmente, diante do cenário político e econômico do Brasil, as empresas do setor de 

construção civil lutam para sobreviverem e manterem a competitividade através do aumento do 

desempenho. Para tanto, estão investindo cada vez mais em modelos de sistemas de gestão da 

qualidade eficazes que venham a contribuir para o desempenho organizacional e para o sucesso 

da indústria da construção civil (MAHER ALTAYEB e BASHIR ALHASANAT, 2014). 

O conceito de qualidade surgiu a partir da metade do século XX e os princípios básicos 

desse novo conceito não apenas visavam o controle de defeitos da produção, mas também a 

busca por um produto ou serviço cuja qualidade deveria ser perseguida ao longo de todo o 

processo produtivo. A disseminação do conceito de qualidade atingiu praticamente todo o mundo 

nas décadas de 70 e 80, influenciando toda a cadeia produtiva, desde a obtenção da matéria-

prima até o acabamento final do produto (AJMAL ET AL., 2016). 

Surge assim uma variedade de conceitos e definições, acerca de qualidade, disponíveis na 

literatura especializada. Toakley & Marosszeky (2003) apresenta duas definições segundo 

grandes autores da qualidade: 
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 Juran: A qualidade consiste nas características do produto que vão ao encontro das 

necessidades dos clientes e dessa forma proporcionam a satisfação em relação ao 

produto, ou seja, adequação ao uso.  

 Deming: A qualidade só pode ser definida em termos de quem a avalia.  

Há ainda a definição a partir da norma NBR ISO 9001:2015: “Qualidade é o grau no 

qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos”. 

A preocupação com a qualidade e o desenvolvimento do controle desta têm sido 

intensificados ao longo dos anos. Segundo Toakley & Marosszeky (2003) a história da qualidade 

pode ser apresentada em quatro fases:  

 Inspeção da qualidade:   a qualidade se restringia ao produto acabado, apenas 

indicando defeitos e não produzindo Qualidade de fato. 

 Controle da qualidade: a produção em massa impulsionou a criação 

e técnicas de amostragem e procedimentos com base estatística denominado 

Controle Estatístico (CEP).  

 Garantia da qualidade: focada em prover confiança de que os requisitos da qualidade 

serão atendidos, portanto, é uma área mais abrangente, está relacionada ao atendimento 

dos requisitos de qualidade no processo como um todo. 

 Gestão da qualidade: na década de 50, surge uma nova filosofia gerencial, marcando o 

deslocamento da análise do produto ou serviço para a concepção de um Sistema da 

Qualidade. A Qualidade deixa de ser um aspecto do produto e responsabilidade apenas 

de um departamento e passa a ser uma atribuição de toda a organização. 

Vale ressaltar que a indústria da construção civil viveu nos programas rígidos de inspeção 

e controle de qualidade durante anos, aliás, com pouca visão acerca desta gestão da qualidade. 

Consequentemente, obras e materiais de construção civil foram aceitos ou rejeitados, com base 

na inspeção e controle de qualidade, pouco sendo feito para prevenir problemas de gestão da 

qualidade da produção (MOHD ASMONI e colab., 2015). 

Ajmal e colab. (2016) ressaltam que o quarto estágio de desenvolvimento foi a Gestão da 

Qualidade cuja visão veio clara e inequívoca, poucas barreiras interdepartamentais, 

investimentos em treinamento de pessoal, excelente relacionamento com o cliente, ênfase na 

melhoria contínua e qualidade da empresa como um todo; logo, foi responsável por uma 

mudança cultural nas organizações e quebra de paradigmas anteriormente arraigados nas 

mesmas. 
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Existem muitas definições para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Uma das 

definições mais citadas é “o SGQ a estrutura de gestão, responsabilidades; procedimentos; 

processos e recursos de gestão para implementar os princípios; linhas de ação necessárias para 

atingir os objetivos de qualidade de uma organização” (KIEW ET AL., 2015). A NBR ISO 

9001:2015 define o SGQ como “o sistema de gerenciamento usado para direcionar e controlar 

uma organização com relação à qualidade”.  

Mohd Asmoni et al.(2015) definem o conceito de SGQ como “todas as atividades da 

função gerencial geral que determinam a política de qualidade, objetivos e responsabilidades, e 

implementadas por meio de planejamento de qualidade, controle de qualidade, garantia de 

qualidade e melhoria de qualidade”.  

O SGQ está convencionalmente associado à indústria de manufatura, pois é usado para 

direcionar e controlar uma organização com relação à qualidade do produto final por meio de 

vários modelos de manufatura. No entanto, o SGQ passa a ser observado como uma solução para 

os dilemas da indústria da construção civil que está passando por um período de introspecção, 

com o aumento da inovação tecnológica em conceitos de design, uso de materiais novos e 

exclusivos, novos métodos de construção civil, questões sociais complexas, mudanças 

ambientais rápidas, problemas de atraso, excesso de orçamento e baixa qualidade. Vale ressaltar 

que a implementação bem-sucedida do SGQ na manufatura está sendo adotada e integrada ao 

setor de construção civil, há mais de duas décadas (KIEW E COLAB., 2015). 

Fato é que independentemente do tipo de indústria, é comprovado que um SGQ bem 

implementado pode ser uma das forças mais importantes que levam ao crescimento e sucesso 

organizacional nos mercados de construção civil nacional e internacional. No competitivo 

ambiente de negócios, é fundamental que as empresas de construção civil forneçam produtos 

consistentemente de alta qualidade e valor agregado para seus clientes (SHIBANI ET AL., 2010). 

Porém, a implementação de SGQ no setor de construção civil é um grande desafio devido 

ao fato de ser regra que os projetos devam ser concluídos dentro do custo planejado, no tempo 

programado e no nível de qualidade exigido. Sendo que a qualidade, muitas vezes, é ignorada em 

tal setor, a fim de reduzir os custos e / ou encurtar o prazo do projeto (SHOSHAN, ANAS 

ATTELLAH ALI E ÇELIK, 2018). 

Apesar do cenário complexo e dos desafios apresentados, a adoção de SGQ é uma das 

decisões estratégicas competitivas mais importantes da atualidade e, por isso, muitas 

organizações perceberam que a qualidade é a chave para o desenvolvimento de produtos, 
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serviços e de sustentação para o sucesso contínuo das organizações, à medida que a concorrência 

aumenta e as mudanças frequentes ocorrem no mundo dos negócios (SHIBANI ET AL., 2012). 

 Fonseca et al., (2017) destaca também que a padronização no SGQ, a principal tarefa 

para os gestores e para a sobrevivência das empresas no século XXI. Kiew et al., (2015)  reforça 

que a adoção de SGQ nas práticas da indústria da construção civil é essencial para alcançar uma 

melhor gestão das atividades de construção civil. Entre os benefícios de implementar o SGQ 

estão: melhorar a imagem de qualidade da empresa na indústria da construção civil, melhorar a 

eficiência e gestão da empresa, resolver os problemas de má qualidade, decorrentes dos 

processos de construção civil, reduzir os custos de falha e riscos de responsabilidade, cumprir 

regras dos Governos, satisfazer as exigências dos proprietários / clientes privados e tornar-se um 

trampolim para a implementação da Gestão da Qualidade Total (GQT).  

Na luta pela sobrevivência e perpetuação do negócio - diante da crise política e 

econômica que assolou o país nos últimos anos e das rápidas mudanças socioeconômicas e 

tecnológicas que levaram a mudanças bruscas no ambiente dos negócios - as empresas brasileiras 

de construção civil passaram a investir largamente em programas de GQT que têm como 

objetivos principais garantir que os projetos sejam entregues, atender aos requisitos das partes 

interessadas, bem como a melhoraria da eficácia organizacional e, consequentemente, a 

satisfação do cliente. A aplicação da GQT é vital para a sobrevivência das empresas de 

construção civil no ambiente altamente competitivo de negócios de construção civil (JIMOH, 

2018). 

O GQT é uma filosofia estratégica, adotada por uma organização e implementada de 

forma contínua, mesmo que a organização esteja esperando para realizar um novo projeto. A 

cultura de qualidade total varia de uma empresa para outra e, de uma indústria para outra. No 

entanto, a cultura de qualidade total, independentemente de suas diferenças, visa alcançar 

objetivos comuns: redução de custos, melhoria da reputação e aumento da participação de 

mercado. Como pode ser observado, os objetivos de qualidade total são dinâmicos em sua 

natureza e isso exige atualização e, atualização contínuas (PANUWATWANICH e NGUYEN, 

2017). 

O desenvolvimento do conceito de GQT ocorreu originalmente na indústria de 

manufatura. Assim, a maior parte da literatura aborda essa indústria e isso dá a impressão errônea 

de que o conceito de GQT não pode ser aplicado a nenhuma outra indústria além da manufatura. 

Um dos principais princípios do conceito de GQT é alcançar a satisfação do cliente e este é um 
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objetivo importante para qualquer organização, incluindo empresas de construção civil. No 

entanto, a implementação do GQT pode diferir de um setor para outro (HARRINGTON e colab., 

2012). 

Panuwatwanich & Nguyen (2017) destaca que nas últimas décadas a filosofia de GQT 

tem sido aplicada a muitas organizações como uma ferramenta para melhorar a qualidade e o 

desempenho corporativo. Enquanto muitos estudos indicam que a GQT poderia beneficiar o 

desempenho organizacional, foi evidenciado que nem todos os casos de aplicação da GQT deram 

resultados satisfatórios às organizações que a implementaram. Geralmente, o GQT tem sido 

reconhecido como uma filosofia de gestão bem-sucedida nos setores de manufatura e serviços. 

No entanto, seus benefícios para a indústria da construção civil ainda não são claros. 

Porém, a GQT tornou-se muito popular entre as empresas de construção civil nos últimos 

anos. E evidências empíricas parecem sugerir que existe uma relação positiva entre a adoção de 

GQT e melhorias no desempenho de projetos de construção civil (GARCÍA-BERNAL e 

GARCÍA-CASAREJOS, 2014). Baseado nessas evidências e aliado ao fato de muitos clientes de 

construção civil não estarem satisfeitos com o desempenho de qualidade alcançado em seus 

projetos, o GQT tem sido adotado amplamente na indústria de construção civil. Acredita-se que 

o GQT pode ajudar a elevar a qualidade e a produtividade no setor de construção civil (LAM e 

colab., 2008). 

Segundo Fonseca et al. (2017), o caminho para o sucesso do negócio é a adoção de novas 

filosofias, uso adequado de novas estratégias, conceitos e conhecimentos. A estratégia GQT 

dirigida para o desenvolvimento da qualidade, busca novas atividades no campo da educação dos 

funcionários, introdução da padronização de todos os processos, introdução do controle 

estatístico de processos para o trabalho sem defeitos e nova abordagem na análise dos custos de 

qualidade. Tudo isso em uma abordagem científica, metodológica e planejada, persistente e 

sistematizada.  

 Jimoh et al. (2018) ressaltam que práticas de GQT têm efeitos significativos no 

desempenho organizacional do momento em que as organizações implementem as estratégias 

corretas de melhoria contínua. Sendo assim, os papéis mediadores das estratégias de melhoria 

contínua são necessários para garantir um melhor desempenho organizacional. É imprescindível 

que as organizações que anseiem por vantagens competitivas, valorizem as práticas de GQT e 

assegurem que sejam implementadas as estratégias corretas traçadas para o negócio. 
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Também é importante destacar que o GQT apresenta oito princípios fundamentais que 

incluem foco no cliente, liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de processos, 

abordagem sistêmica à gestão, melhoria contínua, abordagem factual à tomada de decisões. e 

relacionamento com fornecedores mutuamente benéfico. A partir da adoção desses oito 

princípios, espera-se que a implementação adequada do GQT gerencie, com eficiência, as 

atividades de construção civil ao longo do ciclo de vida do projeto (KIEW e colab., 2015). 

A introdução da GQT na indústria de construção civil é mais desafiadora porque o 

desenvolvimento será diferente do GQT aplicado na manufatura. Enquanto a indústria de 

manufatura é caracterizada por um processo de estado estacionário; a indústria da construção 

civil é geralmente um processo único (unicidade). A indústria da construção civil também 

apresenta características únicas como: (1) a mobilidade do pessoal; (2) diversidade nos tipos e 

formas dos projetos de construção civil; (3) dispersão geográfica; (4) relações contratuais; (5) 

prototipagem frequente de projetos; e (6) formas sutis de resíduos que muitas vezes passam 

despercebidas (HARRINGTON e colab., 2012). 

Na última década, o GQT tem sido usado para melhorar lucros, participação de mercado e 

competitividade. Embora o GQT seja usado como uma abordagem verificada na criação de 

sucesso na fabricação, nos serviços e no setor público, várias organizações falharam na 

implementação da GQT e isso se deve a muitas razões como: a falta de comprometimento da alta 

administração ou a falta de atenção às demandas do cliente, etc. (SHIBANI e colab., 2012). 

Como citado anteriormente, os benefícios da implementação do GQT na indústria de 

construção civil são evidentes, porém as empresas de construção civil enfrentaram dificuldades 

para implementar tal abordagem (MOHD ASMONI e colab., 2015). Existe uma quantidade 

abundante de estudos sobre benefícios, custos, cultura e percepções das empresas sobre o GQT 

(ROSENFELD, 2009; YONG & PHENG, 2008; HAI, YUSOF, ISMAIL, & WEI, 2012; KIEW, 

ISMAIL, & YUSOF, 2015; SHIBANI, GANJIAN, & SOETANTO, 2010; MAHER ALTAYEB 

& BASHIR ALHASANAT, 2014; KAZAZ, BIRGONUL, & ULUBEYLI, 2005; KUO & KUO, 

2010; PANUWATWANICH & NGUYEN, 2017; HAI ET AL., 2012), todavia é possível 

observar apenas algumas poucas pesquisas sobre os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) na 

implementação do GQT na indústria da construção civil. Tais pesquisas foram realizadas em 

países como Malásia, Hong Kong e Reino Unido (MOHD ASMONI ET AL., 2015; TAN, 

SHEN, LANGSTON, LU, & YAM, 2014; DELGADO-HERNANDEZ & ASPINWALL, 2008), 
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não foram identificados estudos deste tipo, com artigos científicos publicados, referentes as 

empresas brasileiras de construção civil. 

Neste contexto, entende-se por FCS o número limitado de áreas nas quais os resultados se 

forem satisfatórios, garantirão um desempenho competitivo bem-sucedido para a organização. Os 

FCS para o sucesso do projeto são diferentes dos FCS para implementação do GQT, dependendo 

da natureza do estudo. Estudos anteriores focaram principalmente no FCS para o sucesso do 

projeto como um todo (MOHD ASMONI e colab., 2015). 

O presente estudo tem como objetivo identificar os FCS que afetam a implementação da 

GQT na Indústria da Construção civil Brasileira e desenvolver diretrizes para ajudar tais 

empresas a implementar e manter o GQT. 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 Baseando-se na contextualização acima, faz-se a seguinte pergunta que irá nortear esta 

dissertação: No sentido de minimizar os riscos de implantação de um programa de qualidade, quais 

Fatores Críticos promovem o sucesso da implantação da Gestão da Qualidade Total (GQT) na 

indústria brasileira de construção civil? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar uma proposta de Fatores Críticos 

de Sucesso (FCS) que afetam a implementação da Gestão da Qualidade Total (GQT) na Indústria 

da Construção Civil no Brasil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para auxiliar o atendimento do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar os principais FCS da GQT, citados na literatura atual. 

 Analisar os FCS promovidos pela literatura, em contraponto com os especialistas.   
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 Propor fatores latentes, com base na Análise de Componentes Principais, que se 

ordenem de forma a possibilitarem a avaliação dos FCS, para a implantação da GQT 

na indústria brasileira de construção civil. 

 

1.4 PERGUNTAS DA PESQUISA 

 

 Quais são os principais FCS da GQT citados na literatura atual? 

 Os FCS promovidos pela literatura como essenciais, para a implantação da GQT, são 

corroboradas pelos especialistas? 

 Como ordenar, por meio de fatores latentes, a análise dos FCS para a implantação da 

GQT nas empresas que atuam na indústria brasileira de construção civil? 

 

1.5 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A obra tem como resultado científico esperado identificar os FCS para implantação da 

GQT em empresas que atuam na indústria brasileira de construção civil, bem como os fatores 

latentes que podem ser utilizados como diretrizes pelas lideranças dessas organizações aumentam 

o potencial delas de concretizarem com sucesso a implantação da GQT, diminuindo desperdícios 

e com foco na qualidade, custo e prazo e também fomentar mais estudos na área como forma de 

agregar mais resultados positivos ao negócio.  

Os resultados práticos esperados com a conclusão deste trabalho são: identificação dos 

FCS para implementação e manutenção da GQT na indústria brasileira de construção civil e 

elaboração de diretrizes que possam ajudar na implementação GQT, também, na indústria 

brasileira de construção civil. 

Convém salientar que o presente estudo trará benefícios à pesquisadora e a todos que 

buscam solucionar questões relativas a GQT, uma vez que o conhecimento propagado pode 

incentivar outras pesquisas, gerando assim novos conhecimentos e promovendo melhorias para 

as empresas brasileiras de construção civil. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
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Este estudo aborda a identificação dos FCS para implementação e manutenção do GQT 

na indústria brasileira de construção civil. Neste sentido, delimitou-se a pesquisa de forma 

temporal entre os anos de 2005 à 2018, geograficamente delimitou-se a pesquisa à empresas de 

construção civil que atuam no Brasil e a mesma será realizada com especialistas que atuam na 

área de Gestão da Qualidade Total (GQT) na indústria de construção civil. Pode-se destacar 

também como limitação da pesquisa, o tamanho da amostra, que ficou condicionado a 

quantidade de respondentes do questionário distribuído por meio eletrônico e, o fato de o 

tamanho da população ser desconhecido, não é possível realizar generalizações. 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma:  

No capítulo 1, Introdução, contém a contextualização no tema, a situação problema, as 

questões e objetivos da pesquisa, a delimitação da pesquisa, bem como a estruturação deste 

trabalho. 

No capítulo 2, Revisão da Literatura, abordou-se os tópicos: Gestão da Qualidade Total 

(GQT) e Fatores Críticos de Sucesso (FCS) na implementação e manutenção da GQT no sentido 

de desenvolver uma perspectiva lógica que possa identificar os principais FCS para 

implementação e manutenção da GQT na indústria brasileira de construção civil. 

O capítulo 3, Metodologia, apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, identifica o 

estado da arte e das práticas a serem aplicados na solução proposta. Este capítulo também 

contempla a bibliometria utilizada na pesquisa.  

Capítulo 4 – Análise dos resultados – nesse capítulo são apresentados os resultados 

obtidos ao final da análise dos dados coletados na pesquisa.  

No capítulo 5, Conclusão, contém a discussão sobre o que foi obtido como resultado e, se 

os objetivos e questões da pesquisa foram atingidos. Além disso, contempla recomendações para 

estudos futuros.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O presente capítulo visa ao desenvolvimento da fundamentação teórica que teve como 

base o estudo bibliométrico apresentado no capítulo de metodologia científica. Através deste 

estudo, foi possível selecionar artigos que fundamentam o objeto da presente pesquisa. No 

quadro 01, apresenta-se o entendimento lógico do capítulo, com base no contexto da pesquisa, 

citando os objetos e conceitos abordados.   

 

   
Quadro 1: Alinhamento da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A referida lógica situa-se com base na contextualização da pesquisa, que tem como 

premissa identificar os Fatores Críticos de Sucesso da Gestão da Qualidade Total na indústria de 

construção civil no Brasil. Diante desta questão, observou-se a importância do entendimento 

sobre a Qualidade, Gestão da Qualidade Total e Fatores Críticos de Sucesso da GQT na indústria 

de construção civil. 

 

2.1 QUALIDADE 

 

De acordo com Shoshan e Çelik (2018), percebe-se que o mundo está vivendo a era da 

globalização na qual existe a predominância da economia de mercado e do livre comércio onde o 

máximo possível é comercializado e privatizado e que as mudanças no ambiente internacional 

incentivam cada vez mais a integração econômica entre países. O crescimento econômico amplia 

as fronteiras do comércio e cria zonas de livre mercado. E para ser competitivo no mercado, cabe 

às organizações disputarem a preferência dos consumidores. A globalização de mercados cria 

oportunidade, mas também intensifica a concorrência interna de cada país. O grande desafio das 

organizações, perante essa realidade de mercado é desenvolver a capacidade de criar uma 

empresa verdadeiramente capaz de ser competitiva. 

Segundo Merih (2017), um negócio viável deve ser construído sob um conjunto de 

valores que o promoverá de forma a garantir a satisfação dos clientes, a fidelização de clientes e 

a atração de novos clientes. Nesse contexto de negócios viáveis e competitivos, a qualidade é um 

dos aspectos mais importantes e está associada a muitos fatores como confiabilidade, entrega, 

usabilidade e um preço aceitável. Empresas que oferecem consistentemente qualidade, os 

produtos e serviços, geralmente, têm uma base de clientes fiéis que continuam comprando do 

mesmo fornecedor que oferece os produtos / serviços aos seus pares, ajudam a empresa a 

adicionar novos clientes à sua base. 

De acordo com Fonseca et.al. (2017), o desenvolvimento da qualidade também é uma 

abordagem científica metodológica e planejada, pois há persistência e sistematização. Isso, 

também significa uma mudança drástica no comportamento dos funcionários, mudanças radicais 

no posicionamento organizacional, uma definição clara dos direitos, obrigações e padrões de 

desenvolvimento. e responsabilidade de cada indivíduo. Somente a organização, que trabalha de 

acordo com o ambiente de mercado, com um proprietário motivado e um país organizado, tem 

capacidade de manter o desenvolvimento de qualidade. 
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O rápido desenvolvimento tecnológico também está levando à expansão da produção em 

massa e aumentando o número de empresas no mercado. O aumento do número de alternativas 

em um mercado permite que os clientes façam uma comparação entre os produtos de acordo com 

sua qualidade, além do preço. Além disso, para sobreviver neste ambiente competitivo, as 

empresas devem alcançar a satisfação do cliente, garantindo o melhor no triângulo de tempo, 

preço e qualidade (SHOSHAN e ÇELİK, 2018). 

Nas últimas duas décadas, as empresas se concentraram em uma das questões mais 

importantes para a sua sobrevivência e perpetuação: a qualidade. Esta tem sido amplamente 

considerada como elemento chave para o sucesso dos negócios no mercado competitivo atual e 

refere-se ao atendimento das necessidades e expectativas dos clientes. É importante entender que 

qualidade é mais do que um produto ou serviço funcionando corretamente. Qualidade refere-se a 

certos padrões e às formas e meios pelos quais padrões são alcançados, mantidos e melhorados. 

É um elemento homogêneo, de qualquer aspecto de fazer as coisas com alto grau da perfeição. O 

sucesso do negócio depende da percepção de qualidade (LABH, 2017). 

A qualidade é percebida como "a qualidade do produto final", mas, na realidade, traz 

muitos benefícios para as empresas, por exemplo reduzir o desperdício, economizar tempo, 

aumentar o lucro e reduzir os problemas de saúde e segurança ocupacional. Hoje, as empresas de 

sucesso incluem a qualidade em todos os níveis de produção, desde a fabricação às vendas, até o 

suporte técnico pós-vendas, e a adotam como uma filosofia de gerenciamento (SHOSHAN e 

ÇELİK, 2018). 

De acordo com (MERIH, 2017), a qualidade é um aspecto que desafia a sustentabilidade 

dos negócios porque pode ter diferentes significados para diferentes clientes e pode refletir 

muitos fatos em um curto prazo. Uma reputação de qualidade é um bem inestimável para uma 

empresa e leva tempo para construí-lo, no entanto, pode ser arruinado facilmente. Alguns 

exemplos clássicos são: os suíços são conhecidos pelo seu relógio confiável mecanismos, os 

alemães são conhecidos por sua engenharia e carros, o Luxemburgo é conhecido por sua serviços 

financeiros confiáveis e discretos. Quando olhamos para esses exemplos, vemos que a reputação 

de qualidade vem de anos de trabalho e consistência. 

O conceito de qualidade surgiu, a partir da metade do século XX, com os trabalhos de 

Feigenbaum e Ishikawa. Os princípios básicos desse novo conceito não apenas visavam o 

controle de defeitos da produção, mas também buscar um produto ou serviço cuja qualidade 

deveria ser perseguida ao longo de todo o processo produtivo. A disseminação do conceito de 
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qualidade total atingiu praticamente todo o mundo nas décadas de 70 e 80, influenciando toda a 

cadeia produtiva, desde a obtenção da matéria-prima até o acabamento final do produto 

(MAXIMIANO, 1997). 

Segundo Rumane (2010), a filosofia de gerenciamento de qualidade de Feigenbaum 

consiste em quatro etapas específicas: 

Etapa 1. Definir padrões de qualidade. 

Etapa 2. Avaliar a conformidade com os padrões. 

Etapa 3. Atuar quando os padrões não forem cumpridos. 

Etapa 4. Planeje fazer melhorias.  

De acordo com Charantimath, (2003), Ishikawa é considerado o maior contribuinte para o 

movimento de qualidade japonês, através do desenvolvimento da ferramenta de Controle de 

Qualidade da Empresa e criação dos Círculos de Controle de Qualidade que é composto por um 

número de trabalhadores liderados por um supervisor que está tentando investigar problemas, 

identificar suas causas, encontrar soluções para esses problemas e eliminá-los para melhorar a 

qualidade. Ishikawa também fomentou as sete ferramentas estatísticas básicas para fins de 

gerenciamento da qualidade: gráficos de Pareto, diagramas espinha de peixe, estratificação, 

folhas de verificação, histograma, diagrama de dispersão e gráficos de controle. 

E desde então, a palavra “qualidade” tem sido utilizada pelas organizações como um 

conceito capaz de incorporar vantagens competitivas e, em nome da qualidade tem-se alterado 

padrões, exigências, comportamentos sociais e econômicos, criando-se e consolidando-se novos 

paradigmas dentro do contexto das organizações, de forma a impulsionar as transformações em 

que se inserem a maior parte das indústrias. Contudo, apesar do inequívoco consenso sobre o 

importante papel desempenhado pelas diferentes abordagens do conceito da qualidade nos dias 

atuais, uma situação paradoxal é a inexistência de definições consensuais sobre este conceito 

(CALARGE e LIMA, 2001). 

Enquanto conceito, qualidade é um valor conhecido por todos e, no entanto, definido de 

forma diferenciada por diferentes grupos ou camadas da sociedade, a percepção dos indivíduos é 

diferente em relação aos mesmos produtos ou serviços, em função de suas experiências, 

necessidades e expectativas (MARY E LONGO, 1996). Segundo Merih (2017), qualidade é 

simplesmente atender aos requisitos do cliente e pode ser associados a muitos aspectos diferentes 

de um produto ou serviço. Embora a qualidade seja definida pelo exigências dos clientes, um 

produto de qualidade também pode significar satisfazer às especificações mínimas definido para 
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fazer um trabalho que poderia ocorrer em qualquer setor de atuação na indústria de bens e 

serviços. Atender aos requisitos dos clientes, significa que a empresa está oferecendo um produto 

de qualidade, que é a base de operações de negócios bem-sucedidas. 

Qualidade é uma palavra de domínio público e uso comum, por isso deve-se considerar 

em sua definição técnica dois aspectos fundamentais: a definição proposta para a qualidade não 

deve contrariar a noção intuitiva que se tem sobre ela; e, como o termo já faz parte do cotidiano 

das pessoas, não podemos delimitar seu significado com precisão (PALADINI, 2008). Surge 

assim uma variedade de conceitos e definições, acerca de qualidade, disponíveis na literatura 

especializada. Labh (2017) em sua revisão de literatura, apresenta algumas definições segundo 

autores clássicos da qualidade: 

 Deming: Grau previsível de uniformidade e confiabilidade a baixo custo e adequado 

ao mercado. 

 Juran: Aptidão para o uso. 

 Crosby: Conformidade com os requisitos. 

 Taguchi: Perda mínima atribuída por um produto à sociedade a partir do momento em 

que o produto é enviado. 

 Feigenbaum: Uma maneira de gerenciar a organização. 

 Hosffin: Corrigir e prevenir a perda, não viver com a perda. 

 NBR ISO 9000: A totalidade das características de uma entidade que suporta a sua 

capacidade de satisfazer as necessidades declaradas e implícitas. 

Segundo Gomes (2004), o guru da qualidade mais famoso, e verdadeiro percursor do 

movimento de qualidade a nível mundial, é W. Edwards Deming. A filosofia da qualidade 

atribuída a Deming resulta da combinação dos seus conhecimentos técnicos com a sua 

experiência a nível de implementação de técnicas de qualidade em organizações nos Estados 

Unidos e Japão. Ele defendeu que para uma organização manter a ênfase necessária na qualidade, 

era imprescindível o empenho continuado da alta direção porque na ausência de uma estrutura 

adequada, que possibilitasse a transformação da própria organização, de nada serviriam os 

esforços dos trabalhadores. Assim, a sua filosofia da qualidade é expressa através de 14 

princípios direcionados especificamente aos gestores: 

1. Criar na organização, um propósito constante direcionado à melhoria de produtos e 

serviços.  
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2. Criar um clima organizacional onde falhas e negativismo não são aceites, mas são 

encarados como oportunidades de melhoria.  

3. Terminar a dependência da inspeção em massa para garantir conformidade, desenhar 

produtos e processos com qualidade intrínseca.  

4. Terminar a prática de decidir contratos com base no preço mais baixo, em alternativa, 

minimizar o custo total no ciclo de vida do produto. Desenvolver relações de longo prazo 

com fornecedores do processo. 

5. Procurar a melhoria contínua do processo produtivo, melhorando a qualidade e 

reduzindo os custos. 

6. Instituir um programa de treino e formação. 

7. Substituir a supervisão pela liderança em todos os níveis hierárquicos.  

8. Eliminar razões para receios; criar um clima de confiança.  

9. Eliminar barreiras entre áreas funcionais na empresa. 

10. Eliminar slogans que exortam aumentos de produtividade; os verdadeiros problemas 

residem na estrutura do sistema e não podem ser resolvidos somente pelos trabalhadores. 

11. Terminar com a prática de gestão por objetivos e quotas de trabalho; a liderança 

efetiva substitui estas práticas. 

12. Eliminar barreiras que impedem os colaboradores de sentirem orgulho no seu 

trabalho. 

13. Implementar técnicas de controlo estatístico da qualidade ao nível dos operadores. 

14. Envolver todos os colaboradores no processo de transformação da organização. 

Deming também foi responsável pela concepção do ciclo PDCA, que é uma ferramenta 

muito importante para a qualidade e é utilizado até os dias de hoje pelas organizações. No Ciclo 

PDCA existem quatro etapas: Planejar –Do –Verificar –Ação. As principais tarefas de fase de 

planejamento são pesquisa de mercado e análise de problemas, que são as bases para tomar uma 

decisão. O principal trabalho da fase de fazer é implementar os planos feitos em o estágio de 

planejamento, como design de produto, fabricação e treinamento de pessoal. As principais 

atividades da fase de verificação são acompanhar o desempenho e comparar com a meta para ver 

se está de acordo com as expectativas ou não no processo de implementação ou após a 

implementação. No estágio de ação, resumo e análise da implementação são tomadas para o 

replanejamento e melhoria do próximo ciclo PDCA (XIAORONG e colab., 2013), de acordo 

com a Figura 1 a seguir: 
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Figura 1: Ciclo PDCA 

Fonte: Júnior et. al. (2018) 

 

Na conceituação moderna do termo, qualidade significa adequação ao uso.  O conceito 

refere-se ao mais apropriado e não ao melhor ou ao mais caro. É o atendimento aos desejos e às 

aspirações dos consumidores, incluindo os aspectos econômicos, de segurança e desempenho 

(YONG, JOSEPHINE E WILKINSON, 2010). A preocupação com a qualidade de bens e 

serviços não é recente, existe desde os primórdios das civilizações. Ao longo da história o 

homem sempre procurou o que mais se adequasse às suas necessidades, fossem estas de ordem 

material, intelectual, social ou espiritual. A relação cliente-fornecedor sempre se manifestou 

dentro das famílias, entre amigos, nas organizações de trabalho e na sociedade em geral. Neste 

sentido, a arte de se obter Qualidade experimentou uma grande evolução no século XX, partindo 

da inspeção de produtos acabados à visão estratégica de negócios (MARY e LONGO, 1996). 

Kiew et. al. (2015) concordam que a preocupação com a qualidade, em seu sentido 

primitivo, é milenar. Ao longo da história humana, percebe-se a necessidade de desenvolver 

produtos em conformidade com requisitos, a importância na inserção de características que 

atendam às necessidades dos clientes, tanto explícitas como implícitas, e, constatando, após um 

amadurecimento teórico com análises empíricas, que a percepção do consumir sobre a qualidade 

do produto é relativa e dinâmica. 
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Labh (2017) elaborou um resumo da evolução da Qualidade nas organizações ao longo do 

tempo, conforme Quadro 2: 

EVOLUÇÃO DA QUALIDADE 

Tempo Evento 

Antes do século XX 

Qualidade é uma arte; 

Demandas superam potencial de produção; 

Uma era de acabamento. 

F.Taylor 1900 

A abordagem científica para a gestão, resultando na racionalização do 

trabalho e sua quebra leva a uma maior necessidade de padronização, 

inspeção e supervisão. 

Shewart 1930 

Início estatístico e estudo do controle de qualidade. Paralelamente, 

estudos de R; 

Um Fisher em desenho experimental; o começo das cartas de controle na 

Western Electric nos EUA. 

Late 1930 
Padrões e abordagens de qualidade são introduzidos na França e no Japão; 

Início do SQC, confiabilidade e engenharia de manutenção. 

1942 

Trabalho seminal de Deming no Ministério da Guerra dos EUA sobre 

controle de qualidade e amostragem Configuração do grupo de trabalho 

de Juran e Dodge no SQC no exército dos EUA 

Conceitos de amostragem de aceitação. 

1944 
Dodge e Deming realizaram pesquisas seminais sobre amostragem de 

aceitação. 

1945 Fundação da associação padrão do Japão. 

1946 Fundação do ASQC. 

1950 Visita de Deming no Japão a convite de K Ishikawa. 

1951 Garantia de qualidade cada vez mais aceita. 

1954 TQC no Japão; Livro publicado em 1956. 

1957 Fundação de uma organização europeia para o controlo da qualidade. 

1961 

A Martin Co nos EUA introduz a abordagem de zero defeitos ao 

desenvolver e produzir mísseis Pershing. A motivação da qualidade está 

começando nos EUA e os programas integrados começaram. 

1962 Círculos de qualidade são iniciados no Japão. 

1964 Ishikawa publica livro sobre gestão de qualidade. 
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1970 

Iskiawa publica o livro sobre os fundamentos dos círculos de qualidade e 

o conceito de Qualidade Total é afirmado e desenvolvido nas indústrias 

japonesas. 

Tempo Evento 

1962 Círculos de qualidade são iniciados no Japão. 

1964 Ishikawa publica livro sobre gestão de qualidade. 

1970 

Iskiawa publica o livro sobre os fundamentos dos círculos de qualidade e 

o conceito de Qualidade Total é afirmado e desenvolvido nas indústrias 

japonesas. 

1970 to 1980 

O tempo e a qualidade tornam-se cruciais para a competitividade. Um 

grande número de empresas americanas e européias está começando a 

apreciar o avanço das indústrias japonesas. Taguchi populariza o uso de 

design ambiental para projetar sistemas e produtos robustos. 

1980+ 

Enfrentando o desafio do sol nascente na gestão da qualidade 

Desenvolvimento e introdução de FMSs e maior dependência de contratos 

com fornecedores. Crescimento econômico baseado no controle de 

qualidade, pacotes de software de informação. 

1990+  

A gestão da qualidade tornou-se uma necessidade reconhecida em todos 

os níveis de gestão. É dada uma importância crescente à gestão de 

qualidade off-line para a concepção de processos e produtos de fabrico 

robustos. O crescimento da otimização de processos. 

Quadro 2: Evolução da Qualidade 

Fonte: Labh (2017) 

 

 Toakley e Marosszeky (2003) ressaltam que a Qualidade evoluiu até nossos dias, 

essencialmente através de quatro Eras, dentro das quais a arte de obter Qualidade assumiu formas 

distintas. 

  

2.1.1 Era da Inspeção – Qualidade com foco no produto 

  

A atividade produtiva era artesanal e em pequena escala, no final do século XVIII e início 

do século XIX,  e por isso a qualidade era obtida de uma forma bem diferente da atualidade. Os 

artesãos eram os responsáveis pela construção de qualquer produto ou serviço e por sua 

qualidade final, vale ressaltar que a produção era manual. Com o desenvolvimento da 

industrialização e a produção em massa, tornou-se necessário um sistema baseado em inspeções, 
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no qual os atributos de um produto eram examinados, medidos ou testados, com o objetivo de 

garantir a sua Qualidade (YONG, JOSEPHINE e WILKINSON, 2010). 

Observa-se que desde os primórdios os consumidores têm o cuidado de inspecionar os 

bens e serviços que recebiam em uma relação de troca. Essa preocupação caracterizou a chamada 

era da inspeção, que se voltava para o produto acabado, não produzindo assim qualidade, apenas 

encontrando produtos defeituosos na razão direta da intensidade da inspeção (MARY e LONGO, 

1996). 

Os teóricos da qualidade são unânimes quanto ao fato de que controles e inspeções não 

aumentam a qualidade, pois se trata de uma inspeção em produtos acabados. Mesmo assim, a 

inspeção dos produtos acabados foi uma das primeiras manifestações formais de preocupação 

com a qualidade. Antes mesmo do surgimento das grandes indústrias, quando ainda predominava 

a manufatura, essa inspeção já era feita produto a produto, pelo próprio artífice 

(VASCONCELLOS e LUCAS, 2012). 

 

2.1.2 Era do Controle Estatístico da Qualidade – Qualidade com foco no 

processo 

 

A inspeção de todos os produtos tornou-se inviável com o advento da produção em massa 

e a criação das linhas de montagem, pois o tempo necessário para inspecionar produto por 

produto era grande demais e o custo tornava-se insustentável para as organizações. Por isso, 

foram desenvolvidos mecanismos, que viabilizassem a inspeção dos produtos, utilizando 

procedimentos embasados na estatística, como a amostragem. O grande responsável pela 

introdução dos métodos estatísticos no “Controle de Qualidade” foi Walter A. Shewhart14, físico 

norte-americano (MARY e LONGO, 1996). 

Sendo assim, no final da década de 1930, nascia o “Controle Estatístico de Qualidade”, 

CEQ, o que incentivou o surgimento de setores específicos dentro das organizações para cuidar 

da qualidade, mas permanecia no âmbito da inspeção de produtos acabados, detectando e 

quantificando os defeitos por amostras, sem investigar suas causas. Vale ressaltar que o 

surgimento dos setores especializados em controle de qualidade provocou, então, um efeito 

colateral não desejado: a qualidade passou a ser responsabilidade apenas de um setor, isolando-se 

dos demais agentes do processo produtivo (VASCONCELLOS E LUCAS, 2012). 
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2.1.3 Era da Garantia da Qualidade – Qualidade com foco no sistema 

 

Com o passar dos anos, as organizações perceberam que não bastava aplicar o CEQ e 

retirar os produtos com defeito, era necessário prevenir esses defeitos durante o processo de 

produção. E foi durante a segunda grande guerra mundial que o Japão desenvolveu sua trajetória 

de excelência, desenvolvendo padrões e normas de qualidade, e posicionando, enfim, análise sob 

a prevenção dos defeitos. Surge, então, o conceito de Qualidade Total, criando sistemas de 

qualidade, que não responsabilizavam um departamento específico e sim enfatizavam a 

cooperação de todos os funcionários da empresa (YONG, JOSEPHINE e WILKINSON, 2010). 

Vasconcellos e Lucas (2012) ressaltam que as empresas japonesas começaram a calcular 

os custos da falta de qualidade e a vê-la como um problema que precisava ser enfrentado 

proativamente, já não era suficiente apenas retirar de circulação o produto defeituoso, era 

necessário eliminar o defeito antes de sua ocorrência, ou seja, durante o processo produtivo, 

assim os investimentos em qualidade foram deslocados para a prevenção. Em algumas décadas, a 

indústria japonesa passou a concorrer no mercado mundial com produtos que apresentavam 

qualidade superior aos da indústria ocidental e passou a ser exemplo para as demais indústrias 

em nível mundial (MARY e LONGO, 1996). 

 

2.1.4 Era da Gestão da Qualidade Total – Qualidade com foco no negócio 

 

A Era da Gestão da Qualidade Total (GQT) é uma evolução natural das três Eras que a 

precederam e está em curso até hoje. Ela engloba a Garantia da Qualidade, o Controle Estatístico 

da Qualidade e a Inspeção, porém seu enfoque valoriza prioritariamente os clientes e a satisfação 

dele como fator de preservação e ampliação da participação no mercado (VASCONCELLOS E 

LUCAS, 2012). Desse modo, a qualidade passou a ser vista não apenas como um mecanismo de 

prevenir defeitos e minimizar perdas, mas também como uma maneira de agregar valor aos 

produtos, diferenciando-se da concorrência ao incorporar uma determinada vantagem 

competitiva (YONG, JOSEPHINE e WILKINSON, 2010). 

Labh (2017) em sua revisão de literatura, apresenta algumas definições segundo autores 

clássicos para GQT: 
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 ISO 9000: GQT é a abordagem de gestão de uma organização, centrada na qualidade, 

baseada na participação de todos os seus membros e visa ao sucesso a longo prazo 

através da satisfação do cliente e benefícios para todos os membros da organização e 

para a sociedade. 

 INSTITUTO ESTATÍSTICO INDIANO (ISI): GQT é uma abordagem organizacional 

integrada para encantar os clientes (internos e externos), atendendo às suas 

expectativas de forma contínua por meio de todos os envolvidos com a organização, 

trabalhando, na melhoria contínua de todos os produtos, serviços e processos, 

juntamente com a metodologia adequada de solução de problemas.  

 FÓRUM TOTAL DE QUALIDADE DOS EUA: GQT é um sistema de gestão focado 

em pessoas que visa ao aumento contínuo da satisfação do cliente a um custo 

continuamente menor. O GQT é uma abordagem total do sistema (não uma área 

separada do programa) e uma parte integrante da estratégia de alto nível. Funciona 

horizontalmente entre funções e departamentos, envolvendo todos os funcionários, de 

cima a baixo, e excede para trás e para frente para incluir a cadeia de suprimentos e a 

cadeia de clientes. 

Segundo Merih (2017), a GQT é um conjunto de práticas de gerenciamento em toda a 

organização voltado para garantir que a organização atenda ou exceda de maneira consistente os 

requisitos do cliente. É uma diretriz de como as organizações podem alcançar o sucesso e onde a 

chave para o sucesso da gestão da qualidade é a melhoria contínua, mudando a mentalidade 

clássica, quebrando paradigmas culturais e modernizando os métodos e fornecer treinamento 

eficaz para o pessoal. Ressalta que os métodos convencionais não nos levam a lugar nenhum para 

garantir a qualidade e o futuro, entretanto está no processo de inovação e busca melhorias não no 

produto final, mas durante todas as fases de produção. 

Segundo Thomas e Jayakumar (2017), alcançar o atendimento ao cliente é o objetivo 

mais importante das organizações, e o gerenciamento da qualidade através do GQT é a melhor 

maneira de gerenciar essa meta. 

O estágio GQT é o mais alto nível envolvendo a aplicação de princípios de gerenciamento 

de qualidade em todos os aspectos do negócio (MAHER ALTAYEB E BASHIR ALHASANAT, 

2014). É mais do que um modismo ou uma palavra de ordem e, mais do que uma técnica para 

controlar e motivar funcionários. GQT é um desafio às técnicas convencionais de gestão e às 

teorias subjacentes. Portanto, não pode simplesmente ser enxertado em estruturas e sistemas de 
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gerenciamento existentes. Para seus benefícios serem plenamente realizados, as empresas 

precisam se preparar para mudanças em toda a organização - incluindo a renúncia de poder da 

alta gerência (YONG, JOSEPHINE e WILKINSON, 2010). 

Segundo Shoshan (2016), normalmente, a qualidade é percebida como “a qualidade do 

produto final”, mas na realidade traz muitos benefícios para as empresas, por ex. reduziu o 

desperdício, economizou tempo, aumentou o lucro e reduziu os problemas de saúde e segurança 

ocupacional. Hoje, as empresas de sucesso incluem a qualidade em todos os níveis de produção, 

desde a fabricação até as vendas, até o suporte técnico pós-venda, e a adotam como uma filosofia 

de gerenciamento. Essa filosofia que se baseia na qualidade é conhecida como Gestão da 

Qualidade Total (GQT). 

 Para facilitar o entendimento sobre as eras da qualidade, Mello (2010) elaborou a Figura 

2 a seguir: 

 
Figura 2: Evolução do Conceito de Qualidade no âmbito organizacional 

Fonte: Mello (2010) 

 

2.2 GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL 

 

 Durante a década de 1980, a indústria estava passando por mudanças de longo alcance 

que foram apelidadas de Gerenciamento de Qualidade Total (GQT), principalmente em resposta 

à intensa competição japonesa nos EUA (Schroeder et. al., 2005). Em contrapartida, no mercado 

global, o aumento dos níveis de concorrência resultou no aumento de importância da qualidade 

para as organizações e, consequentemente, a gestão da qualidade total (GQT) tornou-se uma 

questão-chave de desempenho organizacional (MARTÍNEZ-LORENTE e colab., 1998). 
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De acordo com Siddiqui et. al. (2016) nos negócios competitivos globais de hoje, muitas 

empresas estão lutando para melhorar seu desempenho, a fim de sobreviver contra a 

concorrência. Esta competição desafiou as empresas a procurar novas estratégias para avançar e 

liderar o mercado. Para permanecer no topo, uma empresa deve adotar e implementar uma 

estratégia eficaz para melhorar o desempenho organizacional.  

 Maher Altayeb e Bashir Alhasanat (2014) destacam que neste momento da história a 

GQT ajudou as empresas a recuperarem sua vantagem em ambientes de negócios altamente 

competitivos.  E desde então, a relação entre práticas de gestão da qualidade total (GQT) e 

desempenho organizacional tem sido amplamente relatada na literatura sem consenso sobre sua 

natureza (JIMOH ET. AL., 2018). Vale ressaltar que a maior parte da literatura que trata o 

conceito, definição e origens da GQT foi um tema exaustivamente abordado ainda em em seu 

estágio introdutório, devido ao sucesso obtido pelas organizações (HARRINGTON e colab., 

2012). 

 Crosby, Deming, Feigenbaum, Ishikawa e Juran podem ser considerados os mais 

importantes gurus do movimento de gestão da qualidade (LAU ET. AL., 2016). Porém, 

Feigenbaum e Ishikawa foram os maiores contribuintes para o desenvolvimento do termo GQT e 

Crosby, Deming e Juran, moldaram as dimensões, práticas e mecanismos que sustentam o 

conceito, mas nota-se que nenhum desses três realmente usa o termo GQT. (MARTÍNEZ-

LORENTE e colab., 1998). 

GQT é um tema antigo e complexo que é estudado até os dias de hoje. Apresenta um 

conceito abrangente que envolve não somente aspectos de qualidade, mas também de estratégia  

de  administração  orientada  a  criar a consciência  da  qualidade  em  todos  os  processos  

organizacionais (JIMOH ET. AL., 2018). Portanto, examinar as definições do termo GQT não é 

uma tarefa fácil, pois quase todos os escritores, têm sobre o assunto, sua própria definição, de 

modo geral, elaborando-a de acordo com suas próprias crenças, preconceitos e experiências 

comerciais e acadêmicas. Até certo ponto, isso também é verdade nas organizações que 

introduziram uma abordagem GQT para gerenciar os negócios. O resultado é uma proliferação de 

definições únicas que confunde comparações e aumenta as dificuldades de compreensão e análise 

(MARTÍNEZ-LORENTE e colab., 1998). 

A Academia Internacional da Sociedade Americana para Qualidade definiu GQT como: 

uma abordagem de gestão de uma organização centrada na qualidade, baseada na participação de 

todos os seus membros e que visa o sucesso a longo prazo, através da satisfação do cliente e 
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benefícios para todos os membros da organização e para a sociedade (HARRINGTON e colab., 

2012). 

A ISO 8402:1994 definiu GQT como: uma abordagem baseada na gestão de uma 

organização centrada na qualidade, fundamenta-se na participação de todos os seus membros e 

visa o sucesso a longo prazo. (MAHER ALTAYEB e BASHIR ALHASANAT, 2014). 

Lau et. al. (2016) define QGT como uma filosofia integrada de gerência e um conjunto 

de práticas que enfatiza a melhoria contínua, a busca pelo atendimento das necessidades do 

cliente, o pensamento de longo prazo, a eliminação de  refugo e retrabalho, envolvimento do 

trabalhador, trabalho em equipe, novos projetos do processo, benchmarking, análise e solução de 

problemas pelos empregados, medidas de resultados e relacionamento próximo com 

fornecedores. 

Em uma visão mais atual, Thomas e Jayakumar (2017), descrevem que a GQT é uma 

mentalidade e um par de processos contínuos e melhorias para indivíduos, grupos e organizações 

inteiras, e faz compreender e descobrir processos melhores. Suas principais técnicas fornecem 

alguns princípios gerais de governança; satisfazer o cliente, gestão de base de pessoas, melhoria 

contínua e gestão de fato. E produz a excelência, atinge resultados que encantam todos os 

stakeholders da organização. 

A GQT tem como objetivos principais o alcance da satisfação do cliente, a minimização 

do custo efetivo e o trabalho sem defeitos, que preconiza uma busca incansável pelo não 

desperdício. O cliente ficará satisfeito apenas, se o produto tiver uma taxa muito baixa de 

defeitos (literalmente, nenhum ou zero) e é competitivo em preço com ofertas de outros 

fornecedores. A GQT alcança a satisfação do cliente por meio do foco na melhoria de processos, 

envolvimento de clientes e fornecedores, trabalho em equipe, treinamento e educação. A GQT é 

uma cultura que defende um compromisso total com a satisfação do cliente, através da melhoria 

contínua e inovação em todos os aspectos do negócio. O cliente, na cultura ideal, não significa 

apenas o destinatário final dos produtos ou serviços finais da organização. É considerado cliente 

todo indivíduo ou departamento e parte interessada dentro da organização (HARRINGTON e 

colab., 2012). 

 Segundo Fonseca et. al. (2017), a padronização no sistema de gerenciamento tem sido a 

principal tarefa para os gestores e a priori para a sobrevivência das empresas no século XXI. 

(LAU ET. AL., 2016), ressalta que muito tem sido escrito sobre GQT e os elementos essenciais 

para sua implementação, manutenção e sucesso dentro de uma organização. Tais elementos 
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constituem os ingredientes básicos ou os pilares filosóficos da GQT. O número e a prioridade 

desses elementos variam de um autor para outro e sua importância pode variar de uma 

organização para outra.  

 Os autores Lau et. al. (2016), Harrington et. al. (2012), Shibani et. al. (2010) e Koh e Low 

(2010), correlacionaram alguns elementos mais citados como essenciais para o sucesso da GQT 

nas organizações: 

1.   Compromisso de liderança e gestão:  Todas as implementações devem começar com 

um compromisso de liderança e gestão. Esse elemento é absolutamente essencial para 

o sucesso de qualquer programa GQT e a liderança deve ter um conhecimento 

completo da GQT o que torna esse compromisso um desafio. Uma vez que a gestão 

esteja comprometida com a GQT, ela fornecerá os recursos necessários de tempo e 

dinheiro para permitir melhorias e cabe a gerência aprender a lidar com esses 

desafios que causarão mudanças em toda a organização. 

2. Formação: um elemento fundamental para qualquer programa de gestão de qualidade 

bem-sucedido. O programa de treinamento deve ter como alvo todos na organização 

e também deve incluir uma orientação para os conceitos básicos e procedimentos da 

GQT. A GQT requer uma abordagem participativa, disciplinada e organizada para 

melhorar o processo, assim, o treinamento da equipe também é muito importante e o 

programa de treinamento deve abranger temas como análise de causa e efeito, 

resolução de problemas em equipe, comunicação e interação interpessoal, métodos 

estatísticos rudimentares, custo da mensuração da qualidade, coleta e avaliação de 

informações quantitativas. 

3. Comunicação: Uma boa comunicação é muito importante para atingir os níveis de 

excelência de desempenho da GQT, uma vez que resultará na eliminação do medo 

que faz com que os funcionários fiquem relutantes em expressar suas opiniões ou 

questionar políticas, procedimentos e decisões. Isso requer uma mudança no 

comportamento administrativo, pois se a mensagem não for claramente comunicada 

ao funcionário, tal fato pode ser interpretado como sem valor para o mesmo. A GQT 

é um processo consciente de melhoria e, portanto, uma boa comunicação e um bom 

sistema de feedback são importantes para transmitir ideias à gerência e incorporar as 

mudanças necessárias.  
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4. Trabalho em equipe: as equipes são muito importantes para alcançar as metas de uma 

organização. Percebeu-se que os indivíduos que trabalham juntos em equipes ou 

grupos em busca de objetivos comuns são geralmente mais eficazes do que os 

indivíduos que trabalham sozinhos. A GQT reconhece que a abordagem da equipe 

não deve se limitar à equipe da organização interna; mas abranger fornecedores e 

clientes externos.  

5. Satisfação do cliente: esse é o principal objetivo do GQT, seja ele cliente interno ou 

externo. O primeiro passo para alcançar a satisfação do cliente é definir as 

necessidades e desejos deste e, em seguida, traduzir essas necessidades e desejos em 

padrões. A satisfação do cliente deve limitar-se a atender às expectativas do mesmo, 

mas deve tentar ultrapassá-lo por meio da melhoria contínua. Para atender às 

expectativas do cliente, a organização deve adotar um programa de coleta de 

informações que meça o nível de satisfação do cliente. Esse programa ajudará a 

organização a identificar áreas de insatisfação, de modo que ações corretivas possam 

ser tomadas para eliminar a fonte de insatisfação.  

6. Mensuração: é necessário realizar medições para descobrir os resultados da 

implantação de um programa de qualidade e identificar as áreas de melhoria para o 

futuro. Sob o programa GQT, várias medidas podem ser usadas para o desempenho 

do mesmo na organização. As medições fornecem à organização as linhas de base 

para o desempenho atual e o grau de melhoria após a implementação. 

7. Melhoria contínua: o conceito de melhoria contínua sustenta que este ambiente deve 

prevalecer durante a vida da empresa, e que o os métodos serão rotineiramente 

usados de maneira regular e recorrente. O processo de melhoria nunca termina; 

portanto, nenhum destino verdadeiro é alcançado. A gerência sob a GQT deve apoiar 

o avanço das técnicas de tecnologia e gerenciamento. Grandes mudanças nos níveis 

de desempenho podem ser alcançadas através da inovação. 

8. Melhoria de processos: tem um relacionamento mútuo com a melhoria contínua e 

busca constantemente a melhoria do desempenho e otimização dos processos 

organizacionais. Em algumas literaturas, a melhoria de processos é chamada de 

métodos estatísticos ou controle estatístico de processos porque a medição e a análise 

de dados são muito importantes para a melhoria do processo. Dados precisos são 
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muito importantes para os funcionários e a gerência tomarem decisões melhores em 

relação à melhoria do processo.  

9. Foco nos funcionários: a GQT considera a satisfação do funcionário como um fator 

essencial para melhorar a contribuição de cada funcionário e por isso investe na 

capacitação dos mesmos. Os funcionários são tratados como clientes internos com 

quem a empresa troca informações e serviços. A GQT promove o conceito de que os 

funcionários são clientes uns dos outros e como resultado, cada funcionário deve 

tentar satisfazer seus clientes internos. Isto pode ser conseguido através da ênfase em 

treinamento e gerenciamento.  

10. Envolvimento do fornecedor: a GQT reconhece que a qualidade de qualquer estágio 

de um processo depende da qualidade do estágio anterior. Assim, preza pela 

manutenção de relacionamentos próximos e de longo prazo com os fornecedores para 

a obtenção da melhor economia e qualidade. Ter estreitas relações de trabalho com 

um pequeno número de fornecedores, significa que cada fornecedor pode receber 

pedidos maiores, o que ajuda a conquistar sua lealdade. Manter um relacionamento 

próximo e uma comunicação aberta com os fornecedores ajuda-os a ter uma boa 

compreensão e uma percepção dos requisitos de seus clientes. Isso pode resultar em 

melhores produtos que satisfaçam as necessidades da organização.  

 

2.3 GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Aplicar todos os elementos do GQT, citados anteriormente, constitui-se em um grande 

desafio para as organizações, porém se forem bem implementados e mantidos podem apresentar 

benefícios como: satisfação do cliente; cronograma de desempenho é melhorado, o custo de 

retrabalho é drasticamente reduzido; o trabalho em equipe e a comunicação efetiva são 

aprimoradas, aumentam a participação de mercado; expandir o relacionamento com profissionais 

da indústria da construção civil; reivindicações de garantia asseguradas (JIMOH e colab., 2018). 

Shoshan e Çelik (2018) ressaltam que o rápido desenvolvimento tecnológico está levando 

à expansão da indústria de construção civil, aumentando o número de empresas deste setor no 

mercado. O aumento do número de alternativas em um mercado permite que os clientes façam 

uma comparação entre os produtos e serviços de acordo com sua qualidade o que vai muito além 
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do preço. Para sobreviver neste ambiente competitivo, as empresas devem alcançar a satisfação 

do cliente, garantindo o melhor no triângulo de tempo, preço e qualidade. 

De acordo com Jimoh et. al. (2018), o GQT foi primeiramente adotado na indústria de 

manufatura e, no momento, é tentado ser adotado em outras indústrias. Na indústria da 

construção civil, única em cada projeto, com variações na força de trabalho, inúmeros 

interessados, exposta a efeitos de vários parâmetros, como condições climáticas e 

regulamentações formais sobre os projetos, tornam a aplicação da GQT muito difícil na referida 

indústria (SHOSHAN E ÇELİK, 2018). 

Os clientes exigem das empresas de construção civil melhor qualidade de serviço, 

construções mais rápidas e inovações em tecnologia (THOMAS E JAYAKUMAR, 2017). 

Impulsionadas pelas demandas dos clientes por qualidade, cada vez mais as empresas que atuam 

nesta indústria, estão se engajando na implementação da GQT com o objetivo de melhorar a 

qualidade de seus produtos e elevar a satisfação dos clientes (TEY ET. AL., 2014).  Observa-se 

que na atualidade, alcançar o atendimento ao cliente é o objetivo mais importante das 

organizações, e a GQT  é a melhor maneira de gerenciar essa meta (THOMAS E JAYAKUMAR, 

2017). Porém, as empresas da indústria de construção civil enfrentaram dificuldades para 

transferir os benefícios da  GQT para o nível do projeto (MOHD ASMONI e colab., 2015). 

As empresas do setor de construção civil descobriram que o compromisso com a GQT 

tem benefícios econômicos substanciais que não foram apreciados nas abordagens tradicionais, 

como: despesas relacionadas a estoques, retrabalho, desperdícios são reduzidas; o entusiasmo e o 

comprometimento do trabalhador melhoram; os clientes geralmente apreciavam o trabalho de 

alta qualidade, consequentemente, um melhor controle de qualidade tornou-se uma vantagem 

competitiva para tais organizações (THOMAS e JAYAKUMAR, 2017). 

Diante de tantos benefícios, muitas empresas do setor de construção civil estão buscando 

modelos para a implementação o GQT, um dos modelos mais aplicados é a ISO 9001, já que esta 

norma tem como requisito o estabelecimento e execução, uma estrutura de administração que 

garanta produtos e serviços consistentes em um grau específico de qualidade, a ISO 9001 

enfatiza boa documentação, metas de qualidade e alguns ciclos de planejamento, implementação 

e revisão. O controle de qualidade total é apenas um compromisso com a qualidade expresso na 

maioria das áreas de uma organização e, normalmente envolve muitos elementos, e essa norma 

acaba auxiliando as empresas que atuam na indústria de construção civil na gestão de seus 

processos. Porém, a implementação da ISO 9001 não garante o sucesso da GQT, pois o conceito 
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de GQT é muito mais amplo do que os requisitos das normas ISO 9000 (THOMAS e 

JAYAKUMAR, 2017). 

De acordo com Thomas e Jayakumar (2017), com o advento da norma de gestão de 

qualidade ISO 9001, os profissionais da indústria da construção civil experimentaram rever e 

buscar seu gerenciamento contínuo de qualidade para ver quais mudanças são necessárias para 

satisfazer esse padrão. Portanto, muitas organizações de construção civil agora transformaram 

seus sistemas de gestão da qualidade para atender a determinados requisitos da ISO 9001. 

Algumas organizações viram isso como mudanças dispendiosas no método e outros as encaram 

como um meio de impulsionar seus negócios. 

Segundo Akhund et. al. (2017), a necessidade de adotar o sistema de gestão da qualidade 

baseados na ISO 9001 foi priorizada desde algumas décadas pelas empresas de construção civil. 

Foram observadas algumas vantagens nas empresas de construção civil após a fase de 

implementação: os funcionários estão mais satisfeitos, aumento da taxa de conquista de novos 

projetos, redução no desperdício de material, contatos no mercado global aumentados e maior 

eficiência geral da organização. 

Tey et. al. (2014) ressaltam que existem seis principais barreiras potenciais de 

implementação da GQT na indústria de construção civil: falta de pessoal qualificado, baixa 

mentalidade de oferta, falta de comunicação eficaz, custo extra e demorada falta de suporte da 

alta gerência e dificuldades na mensuração. Os autores destacam também que apenas a falta de 

comunicação efetiva e a falta de apoio da alta administração não estão significativamente 

associados ao nível de implementação da GQT. 

De acordo com Venkatesh et. al. (2012), a indústria da construção civil envolve um grupo 

de atividades complexas que requerem certa quantidade de recursos, como mão-de-obra, 

materiais e equipamentos, etc. No entanto, esses recursos nem sempre são fornecidos em projetos 

de construção civil, devido à escassez no mercado e, também, à insuficiente alocação de recursos 

a certas atividades. Portanto, o trabalho não pode ser executado corretamente conforme 

planejado, provavelmente resultando em atraso do projeto. 

O desafio de implementar e manter a GQT se torna maior na indústria de construção civil, 

pois o desenvolvimento do conceito de GQT ocorreu originalmente na indústria de manufatura, 

que é caracterizada por um processo estável, enquanto a indústria da construção civil apresenta 

processos dinâmicos que podem sofrer alterações, dependendo do projeto a ser desenvolvido. É 

importante destacar que a cultura da GQT sofre alterações de uma empresa para outra e, de uma 
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indústria para outra, todavia, independentemente de suas diferenças, a GQT visa alcançar 

objetivos comuns em qualquer tipo de indústria: remoção de resíduos, redução de custos, 

melhoria da reputação e aumento da participação de mercado. (HARRINGTON e colab., 2012). 

Segundo Mohd Asmoni et. al. (2015), a construção civil é uma indústria baseada em 

projetos cuja definição de qualidade na construção civil está atendendo às expectativas do cliente 

e por isso o sucesso da GQT deve ser medido no nível do projeto e não no da empresa. Sendo 

assim, a implementação de qualidade na indústria da construção civil pode ser categorizada em 

dois níveis: sistema de qualidade baseado na empresa e sistema de qualidade baseado no projeto 

e a maioria das empresas que atuam na indústria da construção civil baseia a GQT pela empresa e 

não por projeto, o que é um erro, porém implementação no nível do projeto é mais um grande 

desafio para essa indústria. 

De acordo com García-Bernal e García-Casarejos (2016), o setor de construção civil foi 

afetado negativamente pela atual recessão e a demanda encolheu significativamente. No entanto, 

o setor passou por inúmeras inovações em construção civil e organização desde o final dos anos 

90, que incluem a adoção de sistemas de gerenciamento baseados nos princípios e práticas da 

Gestão da Qualidade Total (GQT). No entanto, a propagação da GQT não seguiu um padrão 

homogêneo no setor de construção civil, e há um número relativamente alto de empresas que não 

pretendem adotar a GQT. Consequentemente, o setor de construção civil ainda não está alinhado 

com os padrões de gerenciamento de outros setores industriais que começaram a implementar 

sistemas GQT décadas atrás (por exemplo, a indústria automobilística). 

No Brasil, no ano de 1998, o governo instituiu o PBQP-H, Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do Habitat, cuja meta é organizar o setor da construção civil em torno 

de duas questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva. A 

busca por esses objetivos envolve um conjunto de ações, entre as quais se destacam: avaliação da 

conformidade de empresas de serviços e obras, melhoria da qualidade de materiais, formação e 

requalificação de mão-de-obra, normalização técnica, capacitação de laboratórios, avaliação de 

tecnologias inovadoras, informação ao consumidor e promoção da comunicação entre os setores 

envolvidos. Dessa forma, espera-se o aumento da competitividade no setor, a melhoria da 

qualidade de produtos e serviços, a redução de custos e a otimização do uso dos recursos 

públicos. O objetivo, a longo prazo, é criar um ambiente de isonomia competitiva, que propicie 

soluções mais baratas e de melhor qualidade para a redução do déficit habitacional no país, 

atendendo, em especial, a produção habitacional de interesse social (PBQP-H, 1998). 
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Segundo Mohd Asmoni et. al. (2015), embora a evidência empírica mostre a existência de 

uma relação positiva entre a adoção da GQT e uma melhora no desempenho corporativo, sua 

disseminação é heterogênea entre as empresas do setor de construção civil. Maher Altayeb e 

Bashir Alhasanat (2014) ressaltam que a GQT é relativamente nova para a indústria da 

construção civil, mas causou um impacto significativo nas últimas duas décadas. Os elementos 

da GQT ajudaram as empresas de construção civil a recuperem sua vantagem em ambientes de 

negócios altamente competitivos. E hoje a GQT é considerada uma das abordagens mais 

importantes para o sucesso da indústria da construção civil e apresenta uma série de fatores 

críticos de sucesso (FCS).  

A identificação de FCS para a implementação da GQT é a semente para o sucesso do 

GQT nas indústrias de construção civil (TAN ET. AL., 2014). Entende-se por FCS um número 

limitado de áreas nas quais os resultados, se forem satisfatórios, garantirão um desempenho 

competitivo bem-sucedido para a organização (MOHD ASMONI e colab., 2015). 

 

2.4 FATORES CRÍTICOS DA GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL  

 

O conceito de FCS não foi concebido recentemente, ele data de 1978. Seu percursor foi 

John F. Rockart que inseriu o conceito de FCS, na hierarquia das ferramentas de gestão. A 

interpretação dos FCS para um gestor é uma análise subjetiva e necessita de alguma reflexão, não 

existem meios definidos para ajudar os gestores a encontrar seus FCS. O autor define que os 

Fatores Críticos de Sucesso são algumas áreas de atividade chave, cujos resultados favoráveis 

são absolutamente necessários para os gerentes atingirem seus objetivos” (ROCKART, 1979). 

O conceito evoluiu a partir dos estudos de Bullen em 1981 e a determinação de FCS é 

uma ferramenta de gestão utilizada até o dia de hoje. Para Rockart e Bullen (1981), fatores 

críticos de sucesso são entendidos como um número limitado de áreas nas quais um resultado 

satisfatório assegura um bom desempenho competitivo aos indivíduos, departamentos e 

organizações”.  

Segundo Banihashemi et. al. (2017), na literatura podem ser encontradas diversas 

definições para FCS, todavia este possui uma definição dinâmica, não havendo um consenso na 

literatura sobre o melhor conjunto, mas existe a concordância de que é melhor focar a atenção em 

algumas características críticas que possam interferir no negócio e assim aumentar a 

possibilidade do mesmo atingir o sucesso. 
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Para Reis e Amaral (2016), os FCS podem ser considerados como um número limitado de 

fatores cujos resultados, se satisfatórios, irão assegurar um desempenho competitivamente bem 

sucedido para a organização. Tendo em vista que os FCS identificados podem ser gerenciados 

para a melhor utilização dos recursos disponíveis, permitindo desta forma, que a organização 

adote uma postura estratégica mais adequada em sua gestão. 

De acordo com Han e Deng (2018), os FCS são as variáveis que mais valor proporcionam 

aos clientes e que melhor diferenciam os concorrentes num determinado setor de atividade. 

Constituem os elementos que determinam o maior ou menor sucesso das empresas no mercado. 

A identificação dos fatores críticos de sucesso torna-se fundamental no processo de planeamento 

estratégico, uma vez que irão ser estes que determinam ou maior ou menor grau de 

cumprimentos dos objetivos estabelecidos. Quando uma empresa apresenta como ponto forte um 

determinado fator crítico de sucesso, essa empresa apresenta uma vantagem competitiva. 

Segundo Reis e Amaral (2016), FCS são pressupostos essenciais para o atingimento dos 

objetivos que contribuem para o sucesso das organizações e devem ser traduzidos em indicadores 

que monitorem esses desempenhos críticos, pois sem eles, o desempenho dos recursos, 

competências e processos levam a comprometer os resultados almejados. Os FCS são variáveis 

relevantes para um conjunto de orientações estratégicas e que sem seus atendimentos a 

organização ficaria fragilizada, tendendo ao fracasso. 

De acordo com Raja Sreedharan V, Vijaya Sunder M (2018), os FCS, como conceito, 

estão crescendo rapidamente na evolução das iniciativas de melhoria contínua. Nos últimos anos, 

houve uma melhora significativa nos artigos de pesquisa baseados em FCS, isso implica que as 

organizações exigem o uso de FCS para o seu programa de melhoria contínua e que sua 

avaliação varia de método qualitativo simples a uma abordagem sofisticada. 

No que se refere à importância dos FCS, Rockart e Bullen (1981) reafirmam que, tão 

importante quanto a determinação das metas focadas pelo gestor, é todo esforço de uma maneira 

sábia e clara da estrutura básica de todas as variáveis que poderão influenciar o sucesso ou 

fracasso no atingimento das metas, sabendo que estas variáveis são os FCS, cujas aplicações 

podem ser divididas em três partes: 

 Auxiliar os gestores individuais a identificar as informações inerentes; 

 Colaborar com a organização no processo estrutural de planejamento estratégico, no 

planejamento de longo prazo e anual; 

 Auxiliar a organização no processo de planejamento dos sistemas de informação. 
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Os autores proveram um sumário de definições de FCS:  

 Áreas-chaves de atividades nas quais os resultados favoráveis são absolutamente 

necessários para alcance das metas;  

 Áreas-chaves aonde tudo deve funcionar bem para o negócio prosperar;  

 Fatores que são críticos para o sucesso da organização;  

 Áreas-chaves de atividades que devem receber constante e cuidadosa atenção da 

gerência; e  

 Um número relativamente pequeno de assuntos verdadeiramente importantes, nos 

quais um gerente deve focar sua atenção. 

Os FCS da GQT podem ser usados para obter uma melhor compreensão das práticas de 

uma gestão eficaz da qualidade. Todavia, a implementação de GQT está se tornando uma prática 

complexa devido ao número crescente de fatores efetivos e áreas-chave rotulados como fatores 

críticos de sucesso (FCS) (KUTLU e KADAIFCI, 2014). 

 

2.4.1 Fatores Críticos de Sucesso da GQT em diversos tipos de segmentos 

 

Cinco estudos mapearam os FCS da GQT em diversos tipos de indústria. 

O primeiro estudo foi realizado pelos pesquisadores Raja Sreedharan V, Vijaya Sunder M 

e Raju R, foi publicado pela Revista Benchmarking: An International Journa da Editora Elsevier 

B.V.no ano de 2018, intitulado Fatores críticos de sucesso da GQT, Seis Sigma, Lean e Lean Seis 

Sigma: uma revisão de literatura e principais descobertas. O objetivo principal do artigo foi 

revisar a literatura existente sobre os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) de vários conceitos na 

área de Qualidade como a Gestão da Qualidade Total (GQT), Lean, Six Sigma e Lean Six Sigma 

(LSS) e realizar uma análise dos FCS levando a uma agenda para pesquisas futuras. Para atingir 

esses objetivos foi realizada uma análise de conteúdo baseada na revisão de literatura de artigos 

publicados em revistas acadêmicas revisadas por pares (RAJA SREEDHARAN V, VIJAYA 

SUNDER M, 2018). 

Um total de oito fatores críticos de sucesso para a GQT foram identificados e estão 

apresentados no Quadro 3: 

 

Nº Fatores Críricos de Sucesso TQM Lean Six Sigma Lean Six Sigma 

1 Compromisso da alta direção ● ● ● ● 
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2 Treino e educação ● ● ● ● 

3 Comunicação ● ● ● ● 

4 Foco no cliente ● ● ● ● 

5 Cultura organizacional ● ● ● ● 

6 Envolvimento dos funcionários ● ● ● ● 

7 Trabalho em equipe ● ● ● ● 

8 Foco no fornecedor ●   ● ● 

9 Entendendo ferramentas e técnicas   ● ● ● 

10 Infraestrutura Organizacional     ● ● 
Quadro 3: Fatores Críticos de Sucesso em comum 

Fonte: Adaptado de Raja Sreedharan V, Vijaya Sunder M (2018) 

 

A partir dos resultados da pesquisa, foi possível o autor elencar alguns itens na conclusão 

do trabalho: 

 A prática de benchmarking é seguida em todo os programas, mas o estudo não 

conseguiu abordar a implicação gerencial. 

 Treinamento e educação foram considerados o segundo fator de sucesso mais preferido 

nos programas da qualidade. Assim, a organização deve desenvolver o programa de 

treinamento sob medida. 

 O comprometimento da alta gerência, a comunicação, o foco no cliente e no 

funcionário e o envolvimento foram considerados vitais para o sucesso do programa de 

Qualidade. Então, para alcançar esses fatores, uma sessão de conscientização em toda 

a empresa deve ser realizada para melhorar o envolvimento dos funcionários e 

contribuição para o programa da Qualidade. 

Um segundo estudo foi realizado pelo pesquisador Niyom Suwandej e foi publicado pela 

Revista Procedia - Social and Behavioral Sciences da Editora Elsevier B.V.no ano de 2015, 

intitulado Fatores que Influenciam o Gerenciamento da Qualidade Total. O objetivo do artigo foi 

investigar os fatores que influenciam a modelagem da gestão da qualidade total para um 

município subdistrital, e criar um modelo de gestão da qualidade total adequado para um 

município subdistrital. Para atingir esses objetivos, a pesquisa utilizou um método qualitativo por 

meio de entrevistas em profundidade (SUWANDEJ, 2015). 

Sete fatores foram utilizados na medição, que incluiu liderança; treinamento; estrutura 

organizacional; comunicação; incentivos; medições e avaliação; e trabalho em equipe. Um total 

de cinco fatores críticos de sucesso para a GQT foram identificados: 

1. Liderança 
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2. Trabalho em equipe 

3. Treinamentos 

4. Incentivos e avaliação dos funcionários 

5. Comunicação 

A partir dos resultados da pesquisa, foi possível o autor elencar alguns itens na conclusão 

do trabalho: 

 O fato de que bons líderes é um fator decisivo para o sucesso da GQT e os líderes 

devem ser determinados, orientados para objetivos, informados e ter iniciativa. Os 

bons líderes devem ser coerentes com o propósito de melhorias de produtos e serviços 

para a sobrevivência da organização no ambiente competitivo. 

 Os treinamentos fornecidos para a equipe são necessários para moldar o 

comportamento da equipe em termos de aprendizado em suas tarefas e lealdade à 

organização.  

 A comunicação bem realizada é importante para as tarefas diárias dentro de uma 

organização e na prestação de serviços. 

 O trabalho em equipe é importante para impulsionar o sucesso da organização por 

meio do engajamento e participação emocional dos membros da equipe. 

Um terceiro estudo foi realizado pelos pesquisadores Ahmet Can Kutlu e Cigdem 

Kadaifci, foi publicado pela Revista Journal of Enterprise Information Management da Editora 

Emerald Insight no ano de 2015, intitulado Analisando fatores críticos de sucesso do 

gerenciamento da qualidade total, usando mapeamento cognitivo difuso. O objetivo do artigo 

artigo é analisar as relações entre os FCS da GQT e fornecer aos tomadores de decisão um 

quadro claro das relações, determinando os mais afetados - tanto o número de FCS que esse fator 

afeta quanto o grau de seu efeito nos FCS relevantes, é maior em comparação com outros fatores 

- deste fatores afetados - tanto o número de CSFs e seu grau de efeito sobre esses fatores são 

maiores - o que influencia uma implementação bem sucedida de GQT (KUTLU E KADAIFCI, 

2014). 

Para atingir esses objetivos foram utilizados mapas cognitivos difusos que permitem a 

modelagem dinâmica de um sistema, levando em conta uma estrutura de rede complexa e os 

efeitos de fatores entre si. O método demonstra representações causais entre FCS sob incerteza 

para representar as relações e interações entre elas e realiza simulações qualitativas para analisar 

os fatores que têm maior impacto na melhoria contínua do processo de gestão da qualidade.  
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Um total de nove fatores críticos de sucesso para a GQT foram identificados: 

1. Alta Administração Compromisso e Liderança 

2. Foco no Cliente 

3. Informações e Análises 

4. Treinamento 

5. Gestão de Fornecedores 

6. Planejamento Estratégico 

7. Envolvimento de Funcionários 

8. Gestão de Recursos Humanos 

9. Gestão de Processos 

A análise obtém os fatores mais influentes como “Compromisso e Liderança da Alta 

Administração” e “Planejamento Estratégico” para implementar a GQT com sucesso. Como 

resultado, para adotar as práticas de GQT, a equipe de qualidade deve obter o apoio da alta 

gerência no nível estratégico, por meio de orçamento e alocação de recursos, controle e 

monitoramento e planejamento de mudanças. 

O quarto estudo foi citado por Kado Dikko em seu artigo: Estabelecendo o status de 

empresas de projeto de construção civil na Nigéria, com base na matriz de gerenciamento de 

qualidade total do instituto de construção civil europeu, publicado no ano de 2013. E descreve as 

diretrizes para melhoria de GQT na construção civil da European Construction Institution (ECI), 

que listou doze fatores-chave que poderiam ser considerados como fatores críticos de sucesso da 

implementação da GQT na indústria da construção civil. Esses fatores são os seguintes (DIKKO, 

2013): 

1. Compromisso e liderança da alta administração 

2. Processo organizado e estrutura para qualidade total 

3. Desempenho comercial necessário 

4. Relacionamento com fornecedores (interno e externo) 

5. Treinamento, conscientização, educação e habilidades 

6. Relacionamento com cliente interno e externo 

7. Compreensão e satisfação dos funcionários 

8. Comunicações 

9. Trabalho em equipe para melhoria 

10. Certificação independente do sistema de gestão da qualidade 
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11. Medição objetiva e feedback 

12. Uso natural de ferramentas e técnicas de qualidade total 

 E o quinto estudo foi realizado por Bhimaraya A. Metrie publicado em seu artigo Fatores 

Críticos de Sucesso de GQT para Empresas de Construção civil, no Journal  of Contemporary 

Management Issues no ano de 2005. O autor analisou os FCSs dos quatorze marcos GQT mais 

proeminentes e os dez fatores a seguir emergiram de sua análise (METRI, 2005): 

1. Compromisso da alta administração 

2. Cultura de qualidade 

3. Gestão estratégica da qualidade 

4. Gerenciamento da qualidade do projeto 

5. Gerenciamento do processo 

6. Gestão da qualidade do fornecedor 

7. Educação e treinamento 

8. Capacitação e envolvimento 

9. Informação e análise  

10. Satisfação do cliente 

 

2.4.2 Fatores Críticos de Sucesso da GQT na indústria de construção civil 

 

Cinco estudos recentes mapearam os FCS da GQT na indústria de construção civil. 

O primeiro foi trabalho realizado pelos pesquisadores Anas Attellah Ali Shoshan, Gözde 

Tantekin Çelik, foi publicado pela Revista Journal of Science and Technology da Editora 

Anadolu University no ano de 2018, intitulado Aplicação da Gestão da Qualidade Total na 

indústria da construção civil de países em desenvolvimento - Caso da Turquia. Cujo objetivo foi 

investigar a aplicação da GQT na indústria de construção civil da Turquia, determinar os fatores 

críticos de sucesso, barreiras e benefícios desta aplicação e fornecer às empresas recomendações 

que os agreguem para superar os obstáculos, demonstrando as deficiências em sua aplicação. 

Para atingir esses objetivos, uma pesquisa por questionário composta por quatro partes foi 

construída e respondida por empresas que participaram deste estudo (SHOSHAN, ANAS 

ATTELLAH ALI E ÇELIK, 2018). 

Um total de dez fatores críticos de sucesso para GQT na indústria de construção civil na 

Turquia foram identificados: 
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1. Compromisso e liderança da alta gerência 

2. Comunicação entre altos gerentes e trabalhadores 

3. Cultura organizacional 

4. Educação de qualidade 

5. Trabalho em equipe 

6. Envolvimento dos funcionários 

7. Satisfação dos funcionários 

8. Mensurando a satisfação do cliente periodicamente 

9. Relacionamentos de longo prazo com subcontratados e fornecedores 

10. Procedimentos de avaliação de subcontratados e fornecedores 

 Uma série de conclusões foram obtidas a partir deste estudo, que teve como objetivo 

investigar a aplicação da GQT na indústria de construção civil da Turquia e identificar os fatores 

críticos de sucesso, barreiras e benefícios desta aplicação. Estas conclusões podem ser resumidas 

da seguinte forma: 

 Na indústria de construção civil turca, a qualidade foi percebida, respectivamente, 

como satisfação do cliente, prestígio e trabalho em equipe.  

 Os fatores críticos de sucesso mais importantes da aplicação de GQT na indústria de 

construção civil da Turquia foram, respectivamente: o comprometimento e a liderança 

da alta gerência; comunicação entre altos executivos e trabalhadores; cultura 

organizacional; Educação de qualidade; envolvimento dos funcionários.  

 As barreiras que impedem a aplicação da GQT em empresas de construção civil turcas 

foram, respectivamente: falta de comprometimento da alta administração; percepção 

de que a aplicação é dispendiosa e demorada; falta ou insuficiente educação e 

treinamento; falta de comunicação entre altos executivos e trabalhadores; desafios na 

mudança da cultura organizacional. 

 Os benefícios da aplicação da GQT às empresas de construção civil turcas foram 

respectivamente: aumento da satisfação do cliente; acidentes ocupacionais reduzidos; 

redução de resíduos; redução de deficiências de produção; produtividade aumentada. 

O segundo trabalho foi realizado pelos pesquisadores Mwidini Kassim Kiombile e Vitalis 

Agati Ndume, foi publicado na 11ª International Conference Naura Springs Hotel Arusha, na 

Tanzania, no ano de 2018, intitulado Avaliação dos Fatores Críticos de Sucesso que Contribuem 

para a Gestão da Qualidade Total no Processo de Construção civil: Um Estudo de Caso na 
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Cidade de Dar es Salaam. Cujo objetivo foi avaliar os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) que 

contribuem para a implementação do GQT no processo de construção civil (NDUME, 2018). 

Para atingir esses objetivos uma pesquisa foi realizada através da distribuição de 

questionários para profissionais de construção civil. Os dados foram analisados estatisticamente 

usando o Índice Médio. 

Um total de seis fatores críticos de sucesso para a GQT foram identificados: 

1. Gerenciamento da cadeia de fornecedores 

2. Gerenciamento de Processos 

3. Foco no Cliente 

4. Melhoria Contínua 

5. Gestão / Liderança 

6. Satisfação / Empoderamento dos Funcionários 

A pesquisa realizada apontou três principais fatores críticos de sucesso:  

 Gestão da Cadeia de Fornecedores: estudos mostraram que o elemento da gestão da 

cadeia de fornecedores é o elemento mais contribuinte para a gestão do processo. Para 

controle de qualidade e garantia de qualidade, as empresas de construção civil devem 

manter o fornecedor regular para garantir a consistência. 

 Gestão de Processos: acredita-se que a análise cuidadosa de desenhos e especificações 

antes da construção civil conduza ao sucesso da GQT no processo de construção civil. 

Os desenhos, folha de verificação e clareza do processo de trabalho desempenham um 

papel significativo na melhoria da qualidade do processo de construção civil.  

 Foco no cliente: deveria ter sido o primeiro fator e não o terceiro, conforme indicado 

nos dados pesquisados.  

Inclusive os autores concluíram a partir da pesquisa que os três fatores mais importantes 

que afetam significativamente a implementação do GQT foram o suporte da alta administração, a 

falta de expertise e a falta de mecanismos de controle de qualidade. 

O terceiro trabalho foi realizado pelos pesquisadores Mat Naim Abdullah, Mohd 

Asmonia, Abdul Hakim Mohammeda, Janice Lee Yim Meib e Low Sheau Tingb, foi publicado 

pela Revista Jurnal Teknologi da Editora UTM e Jurnal Editorial Team no ano de 2015, 

intitulado Fatores Críticos de Sucesso do Sistema de Gestão da Qualidade do Projeto para a 

Indústria de Construção civil da Malásia. E o objetivo do artigo foi explorar a implementação 

atual do sistema de gestão da qualidade total e identificar os fatores críticos de sucesso deste 
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sistema associados aos indicadores para cada fator crítico de sucesso identificado (MOHD 

ASMONI ET AL., 2015). 

A metodologia utilizada foi a método de análise de conteúdo, na qual centenas de artigos 

foram pesquisados, reunidos e analisados, foram utilizadas palavras-chave como: “fator de 

sucesso”, “qualidade” e “construção civil. Esta pesquisa fornece uma compilação abrangente de 

todos os estudos anteriores sobre os Fatores Críticos de Sucesso para a implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade Total. 

Um total de seis fatores críticos de sucesso para GQT na indústria da construção civil 

foram identificados: 

1. Compromisso com o cliente 

2. Integração do plano de qualidade 

3. Medição e melhoria 

4. Educação e treinamentos em gestão de qualidade 

5. Trabalho em equipe e comunicação 

6. O uso de aplicativos de TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) para 

gerenciar informações 

 Cada um dos fatores críticos de sucesso foi associado a três indicadores que apresentam 

evidências de implementação, o que tornou o trabalho mais consistente. O Quadro 4 apresenta os 

seis fatores os respectivos indicadores: 

 

Construções Requisitos 

1. Compromisso 

do cliente 

O cliente fornece condições nos contratos para a preparação e 

implementação do sistema de qualidade do projeto por todas as 

partes envolvidas nos projetos de construção. 

O cliente fornece campanhas e treinamentos em qualidade para 

todas as partes, especialmente para o nível de gerenciamento até o 

nível de chefe de equipe, para gerar conscientização e 

compreensão da qualidade sobre o processo e os procedimentos 

da qualidade. 

O Cliente fornece recursos adequados para apoiar a qualidade, 

como orçamentos, nomeação da escolha certa de consultor de 

qualidade e incentivos para a obtenção de qualidade. 

2. Integração do 

plano de qualidade 

Todas as partes principais da construção (cliente, consultor e 

empreiteiro) preparam seus planos de qualidade de projeto de 

acordo com a ISO 9000 e os requisitos do contrato. 
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Os planos de qualidade do projeto da parte individual são 

integrados por um consultor de qualidade competente. 

O plano de qualidade integrado vincula todas as partes relevantes 

de todo o plano de qualidade do participante em torno das 

necessidades do projeto, equilibra as necessidades das partes 

interessadas, como clientes, consultores e contratados, identifica, 

especifica as funções e responsabilidades das partes evitar a 

sobreposição e negligência de funções, e concilia com o 

gerenciamento de projetos de construção e condições contratuais. 

3. Medição e 

melhoria 

Auditorias internas e externas planejadas são realizadas para 

medir o desempenho da implementação do sistema de qualidade 

das partes de construção e para identificar áreas de melhoria. 

Construções Requisitos 

 

 

3. Medição e 

melhoria 

(continuação) 

O comitê de qualidade realiza as análises administrativas 

conforme planejado para determinar as áreas de melhoria com 

base nos registros e relatórios listados pela norma ISO 9000, 

como o relatório de auditoria e reclamações. 

 

O Cliente leva em consideração o desempenho do sistema de 

qualidade das partes da construção ao julgar a contribuição de 

incentivos e pagamentos intermediários. 

4. Educação e 

treinamentos em 

gestão de 

qualidade 

Treinamentos contínuos e regulares são realizados para fazer com 

que a equipe de construção compreenda as necessidades do 

sistema de qualidade, aprimore a conscientização de qualidade e 

os princípios básicos do sistema de qualidade. 

Os treinamentos de qualidade são direcionados a todos os níveis 

da organização, especialmente pelo menos ao nível do supervisor. 

Introduzir círculos de controle de qualidade em todos os níveis, a 

fim de buscar oportunidades de melhoria e promover a 

organização do projeto de aprendizagem. 

5. Trabalho em 

equipe e 

comunicação 

Estabelecer comitê diretor consiste de todas as partes envolvidas, 

como cliente, consultor e contratado para criar objetivo comum, 

união e integração. 

Treinamento de qualidade e briefing são conduzidos através de 

uma estrutura de equipe bem planejada para garantir a coesão. 
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Fortes relações informais entre as partes com linha informal de 

comunicação. 

6. O uso de 

aplicativos de TIC 

para gerenciar 

informações 

Estabelecer centro de controle de documentos baseado em 

eletrônica que faça uso do sistema eletrônico de gerenciamento de 

documentos de qualidade e baseado na web. 

Integração entre os requisitos de tecnologia da informação e os 

requisitos de sistemas de qualidade. 

Gestão de mudanças no uso das TIC através de treinamentos e 

workshops. 

Quadro 4: Indicadores de Desempenho 

Fonte: Adaptado de Mohd Asmoni et. al. (2015) 

 

Os resultados deste estudo fornecem orientação para a organização na implementação 

eficaz do sistema de gerenciamento de qualidade do projeto. E pode ser um passo valioso para 

melhorar a compreensão e as abordagens práticas para garantir uma implementação bem-

sucedida e eficaz da GQT.  

O quarto trabalho foi realizado pelos pesquisadores Mustafa Maher Altayeb e Mahmoud 

Bashir Alhasanat, foi publicado pela Revista International Journal of Quality & Reliability 

Management da Editora Emerald Insight no ano de 2014, intitulado Implementação da Gestão da 

Qualidade Total (GQT) na indústria da construção civil da Palestina. E o objetivo do artigo foi 

determinar os fatores de sucesso necessários para a implementação da GQT em projetos de 

construção civil na Faixa de Gaza (Palestina) (MAHER ALTAYEB e BASHIR ALHASANAT, 

2014).  

Como metodologia, foi desenvolvido um modelo computacional para avaliar os pontos 

fortes atuais e fraquezas de cada componente da indústria da construção civil, tais como 

proprietário, consultor e empreiteiro, quanto ao uso de metodologias de gestão da qualidade. E a 

pesquisa apresentou como resultado um total de oito fatores principais: 

1. Liderança 

2. Estratégia e planejamento 

3. Gestão de processos  

4. Satisfação do cliente 

5. Treinamento 

6. Educação 



58 

 

7. Melhoria contínua e  

8. Comunicação 

A Figura 3 a seguir mostra as porcentagens de importância de cada fator crítico de 

sucesso principal para a implementação do GQT: 

Comunicação

18,04%

Estratégia e Planejamento

18,27%

Satisfação do Cliente

17,61%

Melhoria Contínua

18,34%

TQM

100%

Liderança

5,15

Gerenciamento de Processos

5,60%

Treinamento e Educação

17,00%

 
Figura 3: Porcentagem dos Fatores 

Fonte: Maher Altayeb e Bashir Alhasanat (2014) 

 

A partir dos resultados presentes, foi possível identificar a existência de vários subfatores 

críticos necessários para a implementação bem-sucedida da GQT pelas organizações da Faixa de 

Gaza; os mais importantes deles, conforme identificado pelos autores, são os seguintes: 

 A alta administração e o comprometimento dos funcionários com a implementação da 

GQT em características fortes para liderança, incluindo coragem; integridade; 

compaixão; humor; paixão; e sabedoria. 

 O estabelecimento de metas estratégicas, missão e visão baseadas no conceito de GQT 

que une todas as partes, incluindo os subcontratados nesses objetivos.  

 Formação de gestores para papéis de liderança em princípios de gestão da qualidade e 

técnicas. Sem isso, é difícil imaginar que os gerentes forneçam a visão e a liderança 

necessárias para mudar a cultura de uma organização. 

 A educação da administração é realizada primeiro, pois os gerentes devem entender e 

apoiar o processo de GQT e participar ativamente dessa implementação. 
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 Recursos humanos com experiência adequada de GQT em projetos de construção civil 

para melhor permitir a implementação. Esses recursos humanos devem ser 

empoderados, envolvidos e treinados no conceito de GQT. 

 Desenvolvimento de relações mais próximas e mais produtivas entre proprietários, 

consultores, empreiteiros, subcontratados e fornecedores. 

  Trabalhar para melhorar as relações humanas, da mesma maneira alcançada para 

clientes, através de uma comunicação eficaz e melhor coordenação do projeto. 

Esta pesquisa determinou os fatores de sucesso necessários para a implementação do 

GQT e foi demonstrado que a melhoria contínua é o fator mais crítico para a implementação 

bem-sucedida da GQT em projetos de construção civil na Faixa de Gaza.  

O quinto trabalho foi realizado pelos pesquisadores A. Shibani, R. Soetanto e E. Ganjian, 

foi publicado na Third International World of Construction Project Management Conference da 

Loughborough University Institutional Repository no ano de 2010, intitulado Uma investigação 

sobre os fatores críticos de sucesso da implementação da gestão da qualidade total nas 

organizações de construção civil da Líbia. E o objetivo do artigo foi realizar uma investigação 

sobre os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) da implementação da Gestão da Qualidade Total 

(GQT) nas organizações de construção civil da Líbia (SHIBANI ET. AL., 2010). 

Foi realizada uma pesquisa tipo Survey, na qual foram distribuídos 200 questionários 

cujas perguntas foram elaboradas tendo como base uma revisão completa da literatura realizada 

para identificar os FCS. Os resultados identificaram cinco FCS de GQT confiáveis e válidos, a 

saber: 

1. Compromisso de gestão 

2. Comunicação 

3. Ambiente de trabalho e cultura 

4. Envolvimento e reconhecimento dos funcionários 

5. Treinamento e desenvolvimento de funcionários 

As organizações revelaram ter um baixo nível de implementação dos FCS, devido a: 

muito pouco conhecimento de GQT; métodos e ferramentas; falta de comprometimento; 

determinação da alta administração. Isso causou: falta de visão, competência tática inadequada, 

envolvimento dos funcionários e falta de mensuração. O estudo demonstrou que as iniciativas de 

qualidade ainda estão em seus estágios iniciais, a maioria das organizações entrevistadas estava 
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progredindo com programas de melhoria de qualidade sem qualquer visão ou propósito de 

qualidade preciso (SHIBANI ET. AL., 2010). 

Empresas líbias começaram sua jornada de qualidade com o certificado ISO 9001 que é 

um trampolim útil para implementar a filosofia da GQT, no entanto, a certificação ISO 9001 por 

si só não garante uma melhoria automática no desempenho das organizações. É impossível ter 

um bom desempenho com uma estrutura organizacional ruim e políticas escritas fracas. A ISO 

9001 traz muitas vantagens para as empresas líbias, por exemplo, o GQT pode criar bons 

sistemas de documentos, isso é importante porque será muito útil para as empresas e atualmente, 

foi evidenciado no presente estudo, estas são muito pobres. Este novo método de documentação 

pode desempenhar um papel extremamente importante na medição do progresso da GQT no 

ambiente líbio (SHIBANI ET. AL., 2010). 

 

2.4.3 Comparação entre os Fatores Críticos de Sucesso da Gestão da Qualidade Total de 

diversos segmentos com os da indústria de construção civil 

 

Para melhor visualização e interpretação dos dados, foi elaborado pela autora do presente 

trabalho um quadro comparativo entre os FCS identificados em pesquisas anteriores: 
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Compromisso e liderança da alta 

direção com a gestão da qualidade
● ● ● ● ● ● ● ● ●

2
Foco no planejamento estratégico da 

gestão da qualidade
● ● ●

3
Gesão da qualidade baseada em 

gestão de processos
● ● ● ●

4

Integração do plano da qualidade 

aos demais processos 

organizacionais

●

5
Foco na melhoria contínua dos 

processos e seus resultados
● ● ●

6

Implementação da medição e 

monitoramento de processos através 

de indicadores de desempenho

● ● ●

7
Gerenciamento da qualidade do 

projeto
●

Fatores Críticos de Sucesso da Gestão da 

Qualidade Total

Autores

Diversos segmentos Indústria de Construção
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Gestão da qualidade no ambiente de 

trabalho
● ● ●

9
Investimentos em infraestrutura 

organizacional
●

10

Comunicação de forma clara dentro 

e fora da organização, sistema de 

informações e análises, uso de  TICs 

para gerenciar informações

● ● ● ● ● ● ● ● ●

11
Cultura organizacional voltada para a 

gestão da qualidade
● ● ● ●

12
Uso natural de ferramentas e técnicas 

de qualidade total
●

13

Compromisso com a educação, 

treinamento e desenvolvimento de 

pessoas

● ● ● ● ● ● ● ● ●

14
Entendimento de ferramentas e 

técnicas da gestão da qualidade
●

Fatores Críticos de Sucesso da Gestão da 

Qualidade Total

Autores

Diversos segmentos Indústria de Construção
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15
Incentivo ao trabalho em equipe e 

gestão de recursos humanos
● ● ● ● ● ●

16
Satisfação, envolvimento,  incentivo 

e avaliação de funcionários
● ● ● ● ● ● ●

17
Foco no atendimento e  satisfação 

das necessidades dos clientes
● ● ● ● ● ● ●

18

Gestão de fornecedores, 

relacionamento de longo prazo e 

procedimento de avaliação de 

fornecedores

● ● ● ● ●

19

Desempenho do negócio necessário 

para implementação de sistemas de 

gestão da qualidade

●

20

Implementação do Sistema de 

Gestão da Qualidade independente 

da Certificação do mesmo

●

Fatores Críticos de Sucesso da Gestão da 

Qualidade Total

Autores

Diversos segmentos Indústria de Construção

 
Quadro 5: Correlação de Fatores Críticos do GQT  

Fonte: Elaborado pela autora 
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Entre as pesquisas sobre os FCS da GQT, os fatores a seguir podem ser destacados por 

terem sido os mais citados na literatura: 

 Compromisso e liderança da Alta Direção com a Gestão da Qualidade,  

 Compromisso com a Educação, Treinamento e Desenvolvimento de pessoas 

 Comunicação de forma clara dentro e fora da organização, sistema de informações e 

análises, uso de TICs para gerenciar informações.  

 Foco no atendimento e satisfação das necessidades dos clientes. 

Vale ressaltar que os FCS do GQT, listados acima, foram os mais citados tanto nos estudos 

realizados em empresas de diversos seguimentos quanto nas empresas que atuam na indústria de 

construção civil. 
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3 METODOLOGIA  

 

Este capítulo visa descrever o método adotado para dar alcançar os objetivos idealizados 

na pesquisa, apresentando a pesquisa bibliométrica e as estratégias para coleta de dados, seleção 

da amostra, instrumento de pesquisa e o tratamento dos dados. 

 

3.1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA  

 

O estudo bibliométrico foi realizado no Portal de Periódicos Capes e a amostra 

pesquisada corresponde aos artigos indexados na Base de Dados do Scopus e Web Of Science 

(WoS). A pesquisa foi efetuada na base Scopus e WoS, entre 25 de setembro de 2018 e 27 de 

setembro de 2018, sem restrição quanto à região, língua ou ano das publicações.  A busca foi 

efetuada utilizando as palavras a seguir nas mais diversas combinações de modelos booleanos: 

 Total quality management  

 Critical factors 

 Construction 

Vale ressaltar que foram realizadas pesquisas booleanas utilizando também a palavra 

Brazil, em tais bases de dados, porém não foram encontradas publicações relevantes para o 

presente trabalho. 

 

3.1.1 Análise Bibliométrica na Base de Dados Scopus 

 

Na Base de dados Scopus retornaram 21 registros.  Para ampliar o universo de artigos foi 

realizado uma pesquisa booleana entre essas três palavras e foram obtidos os resultados 

apresentados no Quadro 6: 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

BOOLEANO Palavras Publicações Data 

TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT  

X 

CRITICAL 

FACTORS 

( ( total  AND  quality  AND  

management )  AND  ( critical  AND  

success  AND  factors ) ) 

421 25/09/2018 

TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT  

X 

CONSTRUCTION 

 ( ( total  AND  quality  AND  

management )  AND  ( construction ) )  
2291 25/09/2018 

CRITICAL 

FACTORS 

X 

CONSTRUCTION 

( ( critical  AND  success  AND  factors 

)  AND  ( construction ) ) 
846 25/09/2018 

Quadro 6: Pesquisa Booleana sem filtros 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A pesquisa booleana foi refinada apenas para artigos em periódico, publicados a partir do 

ano de 2005 até 2018 e em inglês e obteve-se o resultado apresentado no Quadro 7: 

BOOLEANO Palavras Publicações Data 

TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT  

X 

CRITICAL 

FACTORS 

((( total  AND  quality  AND  

management )  AND  ( critical  AND  

success  AND  factors ))) 

123 25/09/2018 

TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT  

X 

CONSTRUCTION 

((( total  AND  quality  AND  

management )  AND  ( construction )))   
350 25/09/2018 

CRITICAL  

FACTORS 

X 

CONSTRUCTION 

( ( ( critical  AND  success  AND  

factors)  AND  ( construction ))) 
330 25/09/2018 

Quadro 7: Pesquisa Booleana com filtros 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na análise dos artigos (Quadro 7), foi constatado que os artigos contidos no primeiro e no 

terceiro booleano eram semelhantes aos contidos no segundo booleano. Sendo assim, foi 

utilizado o booleano entre as palavras “total quality management” and “construction” que 

resultaram em um total de 350 ocorrências, as quais serviram de base para a análise 
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bibliométrica. Através da leitura desses 350 artigos, foram selecionados 60 artigos para servir de 

base para o presente estudo. 

Dentre as publicações, obtidas no booleano “Total Quality Management and 

Construction” sem a utilização de filtro (Quadro 6), a distribuição por ano pode ser encontrada 

no gráfico abaixo: 

 
Gráfico 1: Distribuição de registros quanto ao ano de publicação 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus 

 

Através da análise da Gráfico 1, identificou-se uma expressiva quantidade de trabalhos 

relativos ao tema proposto. Observou-se que o assunto começou a ser abordado com mais 

frequência a partir de 2005, todavia o ano de 2009 foi o de maior produção de publicações e por 

consequência a produção científica, voltada para esse assunto, mantém-se em níveis elevados até 

o ano de 2017. Estes dados mostram a atualidade do assunto estudado. 

Segundo Shoshan (2016), a crise econômica de 2008/2009 iniciada no mercado 

imobiliário dos Estados Unidos refletiu em vários setores da economia mundial. O setor de 

construção civil foi afetado diretamente por essa crise e como forma de recuperar mercado, as 

empresas e pesquisadores envolvidos, voltaram de estudar as práticas de GQT nas organizações 

com o objetivo de obter vantagem competitiva e retomar o crescimento econômico das mesmas. 

A distribuição da abordagem do tema por países, obtidas no booleano “Total Quality 

Management and Construction” sem a utilização de filtros, pode ser encontrada no Gráfico 2. 

Pode-se afirmar que Estados Unidos e China têm tido mais destaque nesse tema, com 676 e 311 

publicações, respectivamente. Contudo, Reino Unido e Austrália nos últimos anos vêm 

apresentando um número crescente de publicações. 
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Gráfico 2: Documentos por país 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus 

 

Os quadros 8, 9 e 10 apresentam os resultados dos principais artigos científicos 

identificados no estudo bibliométrico que estão relacionados ao tema. Tais artigos serviram de 

base para identificação e ampliação desse trabalho, permitindo a localização de outras obras que 

os citaram em seus textos. 

 

AUTORES TÍTULO ANO CITAÇÕES 

Wah-Peng L., See-Seng N., 

Tien-Choon T., Cheng-Sim 

L., Jeffrey Y.B.-H. 

Critical factors affecting productivity 

for table form system in the Malaysian 

construction industry 

2018 0 

Lau A.W.T., Li Y.S., Tang 

S.L., Chau K.W. 

TQM application by engineering 

consultants in Hong Kong 
2018 1 

García-Bernal J., García-

Casarejos N. 

Determinants in the adoption of total 

quality management (tqm) in the 

construction sector: A management 

perspective 

2018 1 

Jimoh R., Oyewobi L., Isa 

R., Waziri I. 

Total quality management practices and 

organizational performance: the 

mediating roles of strategies for 

continuous improvement 

2018 0 
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Vesely J., Vesely S. 
Underlying factors of management 

practices in czech companies 
2017 0 

AUTORES TÍTULO ANO CITAÇÕES 

Adebisi E.O., Ojo S.O., 

Alao O.O. 

Assessment of factors influencing the 

failure and abandonment of multi-

storey building projects in Nigeria 

2017 0 

Mitreva E., Taskov N., 

Krivokapić Z., Jovanovic J. 

The key to Macedonian 

competitiveness success 
2017 0 

Panuwatwanich K., Nguyen 

T.T. 

Influence of Organisational Culture on 

Total Quality Management 

Implementation and Firm Performance: 

Evidence from the Vietnamese 

Construction Industry 

2017 0 

Akhund M.A., Khahro 

S.H., Ali T.H., Memon 

N.A. 

ISO 9001:2008: A factorial analysis of 

its advantages and implementation for 

construction firms 

2016 0 

Thomas B., Jayakumar A. 
Overseeing quality management in 

construction industries 
2016 0 

Quadro 8: Lista dos artigos mais recentes 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus 

 

No quadro 08, foram distribuídos os artigos mais recentes referentes ao tema. Nota-se que 

os artigos mais recentes tiveram pouca ou nenhuma citação. Tal situação pode ser justificada 

pelo pouco tempo de vida desses trabalhos. Os artigos que atualmente impulsionaram as 

pesquisas foram escritos por: Mohd Asmoni Et. al. (2018), Jimoh et. al. (2018), Adebisi et. al. 

(2018), Panuwatwanich e Nguyen (2017), Akhund et. al. (2017), Thomas e Jayakumar (2017), 

Lau et. al. (2016) e García-Bernal e García-Casarejos (2016). 

 

AUTORES TÍTULO ANO CITAÇÕES 

Simon Richard C. Total quality management 1985 0 

Braithwaite J.J. 
Highway design and quality. A local 

highway authority viewpoint 
1985 0 

Sproles G.W. 
Total quality management applied in 

engineering and construction 
1985 0 



70 

 

Sjoholt Odd 

Norwegian model for establishing 

quality management in building 

enterprises 

1984 0 

Guha Thakurta S.K. 
Management of project planning after 

award of contract 
1984 0 

AUTORES TÍTULO ANO CITAÇÕES 

Thorell Lennart M., 

Watanabe Toshio 

Technical collaboration between 

mitsubishi heavy industries and todd 

shipyards 

1984 0 

Steele G.W., Gunderman 

W.G. 

ROADS - Keystone of the 

infrastructure 
1977 0 

Michard Don 

Expanded pipe plant boosts product 

quality & output for concrete sectional 

culvert co. 

1973 0 

Quadro 9: Lista dos artigos mais antigos 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus 

 

No quadro 9, foram expostos os resultados dos artigos mais antigos. Dentre estes artigos, 

utilizou-se neste estudo àquele de autoria de Sproles G.W.por ter sido julgado como mais 

significativo em relação ao tema. 

 

AUTORES TÍTULO ANO CITAÇÕES 

Tang W., Duffield C.F., 

Young D.M. 

Partnering mechanism in construction: 

An empirical study on the chinese 

construction industry 

2006 103 

Yong K.T., Pheng L.S. 

Organizational culture and TQM 

implementation in construction firms 

in Singapore 

2008 36 

Chen J.-K., Chen I.-S. 
TQM measurement model for the 

biotechnology industry in Taiwan 
2009 31 

Rosenfeld Y. 

Cost of quality versus cost of non-

quality in construction: The crucial 

balance 

2009 30 

Turk A.M. 

ISO 9000 in construction: An 

examination of its application in 

Turkey 

2006 29 
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Sullivan K.T. 

Quality management programs in the 

construction industry: Best value 

compared with other methodologies 

2011 28 

Özen Ş., Berkman Ü. 
Cross-national reconstruction of 

managerial practices: TQM in Turkey 
2007 26 

Delgado-Hernandez D.J., 

Bampton K.E., Aspinwall 

E. 

Quality function deployment in 

construction 
2007 26 

Palaneeswaran E., Ng T., 

Kumaraswamy M. 

Client satisfaction and quality 

management systems in contractor 

organizations 

2006 22 

Kazaz A., Birgonul M.T., 

Ulubeyli S. 

Cost-based analysis of quality in 

developing countries: A case study of 

building projects 

2005 21 

Harrington H.J., Voehl F., 

Wiggin H. 

Applying TQM to the construction 

industry 
2012 19 

Quadro 10: Lista dos artigos mais citados 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do Scopus 

 

O quadro 10 apresenta os artigos científicos mais citados e visa principalmente identificar 

os artigos de maior influência na produção científica relacionada ao assunto da pesquisa. A 

importância do trabalho destes autores pode ser comprovada pela quantidade de vezes em que 

foram citados. O principal artigo identificado para este estudo foi escrito por Harrington et. al. 

(2006). 

 

3.1.2 Análise Bibliométrica na Base de Dados Web Of Science 

 

Para melhor embasar a pesquisa bibliométrica e contemplar os artigos mais referenciados 

na literatura, realizou-se uma pesquisa também na Base de dados Web Of Science utilizando as 

mesmas palavras chaves da pesquisa realizada na Base de Dados Scopus: Total quality 

management, Critical factors e Construction. 

Na Base de dados Web of Science, retornaram 16 registros de artigos científicos, 

conforme identificados no quadro 11: 
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AUTOR TÍTULO ANO 

Tripathi, KK; Jha, KN 

An Empirical Study on Performance 

Measurement Factors for Construction 

Organizations 

2018 

Wah-Peng, L; See-Seng, N; 

Tien-Choon, T; Cheng-Sim, L; 

Jeffrey, YBH 

Critical Factors Affecting Productivity for 

Table Form System in the Malaysian 

Construction Industry 

2017 

Asmoni, MNAM; Mohammed, 

AH; Mei, JLY; Ting, LS 

Critical Success Factors of Project Quality 

Management System for Malaysian 

Construction Industry 

2015 

Tang, WZ; Duffield, CF; Young, 

DM 

Partnering mechanism in construction: An 

empirical study on the Chinese construction 

industry 

2006 

Kumar, A; Pal, A; Vohra, A; 

Gupta, S; Manchanda, S; Dash, 

MK 

Construction of capital procurement decision 

making model to optimize supplier selection 

using Fuzzy Delphi and AHP-DEMATEL 

2018 

Abdullah, A; Yaman, SK; 

Mohammad, H; Hassan, PF 

Construction manager's technical competencies 

in Malaysian construction projects 
2018 

Karna, S; Junnonen, JM 
Designers' performance evaluation in 

construction projects 
2017 

Liu, JX; Love, PED; Smith, J; 

Matthews, J; Sing, CP 

Praxis of Performance Measurement in Public-

Private Partnerships: Moving beyond the Iron 

Triangle 

2016 

Siddiqui, SQ; Ullah, F; 

Thaheem, MJ; Gabriel, HF 

Six Sigma in construction: a review of critical 

success factors 
2016 

Kiew, PN; Ismail, S; Yusof, AM 
Integration of Quality Management System in 

the Malaysian Construction Industry 
2015 

Venkatesh, MP; Renuka, SM; 

Malathi, B; Umarani, C 

Evaluation of Critical Factors Influencing 

Resource Allocation in Indian Construction 

Projects 

2012 

Tey, KH; Aminah, MY; 

Syuhaida, I; Lee, FW 

A Conceptual Study Of Key Barriers In 

Construction Project Coordination 
2011 
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Pan, LL; Cui, LJ; Wu, M 

Tourist Behaviors in Wetland Park: A 

Preliminary Study in Xixi National Wetland 

Park, Hangzhou, China 

2010 

Joaquin, D; Hernandez, D; Liu, 

JT; Aspinwall, E 

A comparative study of TQM critical success 

factors in manufacturing and construction UK 

industries 

2005 

AUTOR TÍTULO ANO 

Jones, MH; Vincent, DP 
Critical success factors for the introduction of 

TQM into a service organization 
1999 

NAOUM, SG 
Critical analysis of time and cost of 

management and traditional contracts 
1994 

Quadro 11: Lista dos artigos da base WoS 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do WoS 

 

Foi realizada uma comparação entre os artigos científicos encontrados na base de dados 

Scopus e os artigos científicos na base de dados WoS. O quadro 12 apresenta os artigos 

científicos encontrados nas duas bases de dados simultaneamente: 

 

AUTOR TÍTULO ANO 

Tang, WZ; Duffield, CF; 

Young, DM 

Partnering mechanism in construction: An 

empirical study on the Chinese construction 

industry 

2006 

Kumar, A; Pal, A; Vohra, A; 

Gupta, S; Manchanda, S; Dash, 

MK 

Construction of capital procurement decision 

making model to optimize supplier selection 

using Fuzzy Delphi and AHP-DEMATEL 

2018 

Liu, JX; Love, PED; Smith, J; 

Matthews, J; Sing, CP 

Praxis of Performance Measurement in Public-

Private Partnerships: Moving beyond the Iron 

Triangle 

2016 

Quadro 12: Lista dos artigos da base Scopus x WoS 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do WoS e Scopus 

 

O quadro 13 apresenta os artigos científicos encontrados apenas na base de dados WoS: 

 

AUTOR TÍTULO ANO 

Tripathi, KK; Jha, KN 

An Empirical Study on Performance 

Measurement Factors for Construction 

Organizations 

2018 
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Kumar, A; Pal, A; Vohra, A; 

Gupta, S; Manchanda, S; Dash, 

MK 

Construction of capital procurement decision 

making model to optimize supplier selection 

using Fuzzy Delphi and AHP-DEMATEL 

2018 

Abdullah, A; Yaman, SK; 

Mohammad, H; Hassan, PF 

Construction manager's technical competencies 

in Malaysian construction projects 
2018 

Karna, S; Junnonen, JM 
Designers' performance evaluation in 

construction projects 
2017 

AUTORES TÍTULO ANO 

Liu, JX; Love, PED; Smith, J; 

Matthews, J; Sing, CP 

Praxis of Performance Measurement in Public-

Private Partnerships: Moving beyond the Iron 

Triangle 

2016 

Siddiqui, SQ; Ullah, F; 

Thaheem, MJ; Gabriel, HF 

Six Sigma in construction: a review of critical 

success factors 
2016 

Kiew, PN; Ismail, S; Yusof, AM 
Integration of Quality Management System in 

the Malaysian Construction Industry 
2015 

Venkatesh, MP; Renuka, SM; 

Malathi, B; Umarani, C 

Evaluation of Critical Factors Influencing 

Resource Allocation in Indian Construction 

Projects 

2012 

Pan, LL; Cui, LJ; Wu, M 

Tourist Behaviors in Wetland Park: A 

Preliminary Study in Xixi National Wetland 

Park, Hangzhou, China 

2010 

Jones, MH; Vincent, DP 
Critical success factors for the introduction of 

TQM into a service organization 
1999 

Quadro 13: Lista dos artigos apenas da base WoS 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do WoS 

 

Dos artigos identificados apenas na WoS, a autora selecionou 3 para serem utilizados no 

presente trabalho, conforme Quadro 14: 

 

AUTOR TÍTULO ANO 

Siddiqui, SQ; Ullah, F; 

Thaheem, MJ; Gabriel, HF 

Six Sigma in construction: a review of critical 

success factors 
2016 

Kiew, PN; Ismail, S; Yusof, AM 
Integration of Quality Management System in 

the Malaysian Construction Industry 
2015 

Venkatesh, MP; Renuka, SM; 

Malathi, B; Umarani, C 

Evaluation of Critical Factors Influencing 

Resource Allocation in Indian Construction 

Projects 

2012 

Quadro 14: Lista dos artigos selecionados da base WoS 

Fonte: Adaptado da Base de Dados do WoS 
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3.2 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Para investigar as implementações de GQT na indústria de construção civil brasileira e 

identificar os fatores críticos de sucesso dessa implementação, foi elaborado um questionário que 

será respondido online por especialistas na que atuam ou atuaram em empresas brasileiras de 

construção civil. 

O questionário incluiu, inicialmente, 6 perguntas sobre o respondente e a empresa na qual 

atua, com o objetivo de selecionar os respondentes e dar mais autenticidade à pesquisa. Em 

seguida, o questionário apresenta 20 perguntas que são usadas para identificar fatores críticos de 

sucesso da implementação da GQT na indústria brasileira de construção civil. Para elaboração 

dessas questões, foi realizada uma análise minuciosa dos artigos selecionados e, a partir desses 

artigos, foram identificadas 20 variáveis relacionadas à Gestão da Qualidade Total (GQT) com 

potencial para serem consideradas Fatores Críticos de Sucesso do GQT. Mais 1 questão que é 

para o respondente inserir o email caso deseje receber o resultado da presente pesquisa.   

O Quadro 15 lista as 20 variáveis e os autores que as identificaram: 

 

Nº Variável Autores 

1 

Compromisso e liderança da 

alta direção com a gestão da 

qualidade 

Raja Sreedharan V., Vijaya Sunder M. (2018) 

Niyom Suwandej (2015) 

Kutlu e Kadaifci (2014) 

Shoshan, Anas Attellah Ali e Çelik (2018) 

Mohd Asmoni e colab. (2015) 

Maher Altayeb e Bashir Alhasanat (2014) 

A. Shibani, R. Soetanto e E. Ganjian (2010) 

Lau e colab. (2016)  

Harrington e colab. (2012) 

 Shibani e colab. (2010) 

Koh e Low (2010) 

Kado Dikko (2013) 

Bhimaraya A. Metri (2005) 
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2 

Compromisso com a 

educação, treinamento e 

desenvolvimento de pessoas 

Raja Sreedharan V., Vijaya Sunder M. (2018) 

Niyom Suwandej (2015) 

Kutlu e Kadaifci (2014) 

Shoshan, Anas Attellah Ali e Çelik (2018) 

Mohd Asmoni e colab. (2015) 

Maher Altayeb e Bashir Alhasanat (2014) 

A. Shibani, R. Soetanto e E. Ganjian (2010) 

Lau e colab. (2016)  

Harrington e colab. (2012) 

 Shibani e colab. (2010) 

Koh e Low (2010) 

Kado Dikko (2013) 

Bhimaraya A. Metri (2005) 

Nº Variável Autores 

3 

Comunicação de forma clara 

dentro e fora da organização, 

sistema de informações e 

análises, uso de  TICs para 

gerenciar informações 

Raja Sreedharan V., Vijaya Sunder M. (2018) 

Niyom Suwandej (2015) 

Kutlu e Kadaifci (2014) 

Shoshan, Anas Attellah Ali e Çelik (2018) 

Mohd Asmoni e colab. (2015) 

Maher Altayeb e Bashir Alhasanat (2014) 

A. Shibani, R. Soetanto e E. Ganjian (2010) 

Lau e colab. (2016)  

Harrington e colab. (2012) 

 Shibani e colab. (2010) 

Koh e Low (2010) 

Kado Dikko (2013) 

Bhimaraya A. Metri (2005) 

4 

Foco no atendimento e  

satisfação das necessidades 

dos clientes 

Raja Sreedharan V., Vijaya Sunder M. (2018) 

Kutlu e Kadaifci (2014) 

Shoshan, Anas Attellah Ali e Çelik (2018) 

Mwidini Kassim Kiombile e Vitalis Agati Ndume  

(2018) 

Mohd Asmoni e colab. (2015) 

Maher Altayeb e Bashir Alhasanat (2014) 

Lau e colab. (2016)  

Harrington e colab. (2012) 

 Shibani e colab. (2010) 

Koh e Low (2010) 

Kado Dikko (2013) 
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5 
Gestão da qualidade no 

ambiente de trabalho 

Raja Sreedharan V., Vijaya Sunder M. (2018) 

Shoshan, Anas Attellah Ali e Çelik (2018) 

A. Shibani, R. Soetanto e E. Ganjian (2010) 

6 

Cultura organizacional 

voltada para a gestão da 

qualidade 

Raja Sreedharan V., Vijaya Sunder M. (2018) 

Shoshan, Anas Attellah Ali e Çelik (2018) 

A. Shibani, R. Soetanto e E. Ganjian (2010) 

Nº Variável Autores 

7 

Satisfação, envolvimento,  

incentivo e avaliação de 

funcionários 

Raja Sreedharan V., Vijaya Sunder M. (2018) 

Kutlu e Kadaifci (2014) 

Shoshan, Anas Attellah Ali e Çelik (2018) 

Mwidini Kassim Kiombile e Vitalis Agati Ndume  

(2018) 

A. Shibani, R. Soetanto e E. Ganjian (2010) 

Lau e colab. (2016)  

Harrington e colab. (2012) 

 Shibani e colab. (2010) 

Koh e Low (2010) 

Kado Dikko (2013) 

Bhimaraya A. Metri (2005) 

8 

Incentivo ao trabalho em 

equipe e gestão de recursos 

humanos 

Raja Sreedharan V., Vijaya Sunder M. (2018) 

Niyom Suwandej (2015) 

Kutlu e Kadaifci (2014) 

Shoshan, Anas Attellah Ali e Çelik (2018) 

Mohd Asmoni e colab. (2015) 

Lau e colab. (2016)  

Harrington e colab. (2012) 

 Shibani e colab. (2010) 

Koh e Low (2010) 

Kado Dikko (2013) 
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9 

Entendimento de ferramentas 

e técnicas da gestão da 

qualidade 

Raja Sreedharan V., Vijaya Sunder M. (2018) 

10 
Investimentos em 

infraestrutura organizacional 
Raja Sreedharan V., Vijaya Sunder M. (2018) 

11 

Gestão de fornecedores, 

relacionamento de longo 

prazo e procedimento de 

avaliação de fornecedores 

Kutlu e Kadaifci (2014) 

Shoshan, Anas Attellah Ali e Çelik (2018) 

Mwidini Kassim Kiombile e Vitalis Agati Ndume  

(2018) 

Lau e colab. (2016)  

Harrington e colab. (2012) 

 Shibani e colab. (2010) 

Koh e Low (2010) 

Kado Dikko (2013) 

Bhimaraya A. Metri (2005) 

Nº Variável Autores 

12 

Foco no planejamento 

estratégico da gestão da 

qualidade 

Kutlu e Kadaifci (2014) 

Mustafa Maher Altayeb e Mahmoud Bashir Alhasanat 

(2014) 

Bhimaraya A. Metri (2005) 

13 
Gesão da qualidade baseada 

em gestão de processos 

Mwidini Kassim Kiombile e Vitalis Agati Ndume  

(2018) 

Mustafa Maher Altayeb e Mahmoud Bashir Alhasanat 

(2014) 

Lau e colab. (2016)  

Harrington e colab. (2012) 

 Shibani e colab. (2010) 

Koh e Low (2010) 

Kado Dikko (2013) 

Bhimaraya A. Metri (2005) 
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14 

Foco na melhoria contínua 

dos processos e seus 

resultados 

Mwidini Kassim Kiombile e Vitalis Agati Ndume 

(2018) 

Mat Naim Abdullah, Mohd Asmonia, Abdul H. 

Mohammeda, Janice L. Yim M. e Low S. Tingb 

(2015) 

Mustafa Maher Altayeb e Mahmoud Bashir Alhasanat 

(2014) 

15 

Implementação da medição e 

monitoramento de processos 

através de indicadores de 

desempenho 

Mwidini Kassim Kiombile e Vitalis Agati Ndume 

(2018) 

Mat Naim Abdullah, Mohd Asmonia, Abdul H. 

Mohammeda, Janice L. Yim M. e Low S. Tingb 

(2015) 

Mustafa Maher Altayeb e Mahmoud Bashir Alhasanat 

(2014) 

Kado Dikko (2013) 

16 

Integração do plano da 

qualidade aos demais 

processos organizacionais 

Mat Naim Abdullah, Mohd Asmonia, Abdul H. 

Mohammeda, Janice L. Yim M. e Low S. Tingb 

(2015) 

Nº Variável Autores 

17 
Desempenho comercial 

necessário 
Kado Dikko (2013) 

18 

Certificação independente do 

sistema de gestão da 

qualidade 

Kado Dikko (2013) 

19 
Uso natural de ferramentas e 

técnicas de qualidade total 
Kado Dikko (2013) 

20 
Gerenciamento da qualidade 

do projeto 
Bhimaraya A. Metri (2005) 

Quadro 15: Fatores Críticos de Sucesso do GQT versus autores 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Considerando as variáveis relacionadas no Quadro 15, foi gerado um questionário 

composto por 27 questões para as 20 questões com foco nas variáveis da pesquisa foi elaborada 

uma escala de cinco pontos, partindo de “Sem relevância” a “Pouco relevante”, passando por 

“Indiferente”, “Relevante” e “Muito relevante”. O ponto neutro da escala é a opção “Indiferente”, 

tendo em vista ser a resposta esperada para todas as opções, uma vez que a literatura já nos 

fornece essa informação. Também foi inserida a opção “Nada a opinar” que não entrará para a 

estatística de resposta. Qualquer desvio dessa resposta, tanto positivamente quanto 

negativamente, representa um acréscimo de conhecimento à literatura já existente. 

Ressalta-se que, para maximizar a confiabilidade das respostas recebidas, o instrumento 

de pesquisa contemplou uma pergunta específica: sobre ter experiência na indústria de 

construção civil no Brasil, que em caso negativo, encerra o questionário. 

O questionário piloto foi enviado para uma amostra por conveniência de 10 especialistas 

na área de Construção Civil no Brasil como base de teste. E além das 27 perguntas previstas no 

questionário, o questionário piloto apresentou uma vigésima oitava pergunta, aberta, permitindo 

aos respondentes criticar o questionário. Uma avaliação de todas as respostas será realizada para 

verificar a necessidade de revisar a formulação de alguma questão.  

 A estratégia a ser utilizada para envio do questionário final aos especialistas respondentes 

será por email para especialistas conhecidos da autora do presente estudo e também a utilização da 

rede de relacionamento LinkedIn, uma das maiores redes sociais focada em relações profissionais. 

Segundo Ines (2013), o LinkedIn está entre as redes de mais populares da Internet e é uma 

ferramenta de relacionamento, focada no ambiente corporativo, utilizada por profissionais da 

informação em diferentes organizações, bem como de várias outras áreas do conhecimento.  

 A análise dos dados que se pretende gerar nessa pesquisa, é uma Análise de Componentes 

Principais com validação do instrumento feita pelo Alfa de Cronbach. Com isso, há que se definir o 

tamanho da amostra que leve a um resultado estatisticamente significativo, considerando o número 

de variáveis que se pretende analisar na pesquisa. 

 

3.3 AMOSTRAGEM 

 

Segundo Hongyu et. al. (2016), a análise multivariada de uma forma geral refere-se aos 

métodos estatísticos que analisam simultaneamente múltiplas medidas em cada indivíduo ou 
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objeto sob investigação. Entre as técnicas multivariadas, a Análise de Componentes Principais é 

uma das técnicas estatísticas mais utilizadas na análise de dados em diversas áreas do 

conhecimento.  

De acordo com Hair Jr. (2009), a análise de componentes principais é uma técnica 

estatística que pode ser usada para analisar inter-relações entre um grande número de variáveis e 

explicá-las essas variáveis em termos de suas dimensões inerentes comuns. Cujo objetivo é 

encontrar um meio de condensar a informação contida em várias variáveis originais em um 

conjunto menor de variáveis estatísticas com uma perda mínima de informação. 

Hongyu et. al. (2016) acrescenta ainda que a análise de componentes principais é uma 

técnica da estatística multivariada, que consiste em transformar um conjunto de variáveis 

originais em outro conjunto de variáveis de mesma dimensão, denominadas de componentes 

principais. Estas apresentam propriedades importantes: cada componente principal é uma 

combinação  

Hair Jr. (2009) descreve como regra geral para Análise de Componentes Principais que o 

tamanho mínimo de amostra é de pelo menos 5 vezes o número de variáveis analisadas. Contudo, 

ressalta que o tamanho ótimo seria de 10 vezes o número de variáveis. Bartlett, Kotrlik e Higgins 

(2001) aprofundam a discussão de tamanho da amostra e aplicam uma fórmula para se calcular o 

tamanho mínimo requerido quando abordam amostras com dados contínuos, que é o caso dessa 

pesquisa. Apontam a fórmula abaixo como determinante do tamanho: 

Onde t é o valor do t de Student aplicável ao nível de significância escolhido (α), s 

equivale ao desvio padrão estimado na população (segundo os autores, essa estimativa se dá pela 

divisão do número de pontos da escala de Likert, utilizada por esse mesmo número menos 1 (no 

caso, teremos 5/4 = 1,25). E d é a margem de erro aceitável no estudo em questão (esse cálculo é 

feito multiplicando-se o número de pontos da escala de Likert pelo erro que o pesquisador tolera 

em seu estudo). 

Como descrito por Hair Jr. (2009), quando é utilizada a Análise de Componentes 

Principais, o tamanho mínimo de amostra é de pelo menos 5 vezes o número de variáveis, sendo 

assim o tamanho mínimo de amostra para o presente estudo deve ser 5*20 = 100. E o tamanho 

ótimo seria de 10 vezes o número de variáveis, sendo assim, o tamanho ótimo de amostra para o 

presente estudo deve ser 10*20 = 200. E de acordo com Bartlett, Kotrlik e Higgins (2001), o 

tamanho mínimo de amostra não pode nunca ser inferior a 100 observações. Isso porque um 

aumento no tamanho da amostra irá diminuir o nível de aceitável de significância dos fatores. 

n0 = (t
2
 * s

2
) / d

2
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Sendo assim, o presente estudo buscou o tamanho ótimo de 200 respondentes em uma 

população de especialistas que atuam ou atuaram na indústria de construção civil no Brasil. 

 

3.4 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

Neste estudo, a confiabilidade do questionário foi verificada pelo coeficiente Alfa de 

Cronbach (α). Segundo Hair Jr. (2009), o Alfa de Cronbach é um coeficiente de confiabilidade 

que avalia a consistência da escala inteira, na qual o limite inferior para o alfa de Cronbach, 

geralmente, aceito é de 0,70, apesar de poder diminuir para 0,60 em pesquisa exploratória. Uma 

questão na avaliação do alfa de Cronbach é sua relação positiva com o número de itens na escala. 

Como o aumento do número de itens, mesmo com grau igual de intercorrelação, aumenta o valor 

de confiabilidade, os pesquisadores devem fazer exigências mais severas para escalas com muitos 

itens. 

De acordo Dempster e Hanna (2015), o coeficiente Alfa é uma medida de confiabilidade 

da consistência interna (confiabilidade entre itens), inventada por Cronbach em 1951 e usada 

para estimar o grau de correlação entre as respostas dos itens obtidas ao mesmo tempo. O 

coeficiente Alpha de Cronbach varia entre (0-1) e valores mais altos indicam maior consistência 

interna, enquanto valores mais baixos indicam que os itens não estão medindo a mesma coisa e, 

portanto, o teste não é confiável. Hair Jr. (2009) ressalta que seu valor de referência deve ser 

aumentado à medida que o número de itens aumenta, especialmente quando o número de itens se 

aproxima de 10 ou mais. 

De acordo com Bonnett e Wright (2015) e Hair Jr. (2009), esse coeficiente é uma das 

medidas de confiabilidade mais utilizadas nas ciências sociais e organizacionais. E descreve a 

confiabilidade da soma (ou média) de q medidas, que podem representar ocasiões, formatos 

alternativos ou itens de questionários ou testes. Quando essas medidas representam a última 

opção (itens de questionários ou testes), que é a aplicabilidade mais comum, o Alfa de Cronbach 

é descrito como uma medida de consistência interna de confiabilidade. 

Gliem e Gliem (2003) afirmam que, ao se utilizar escala de Likert, é mandatório que se 

calcule e registre o Alfa de Cronbach para mensurar a consistência interna dessa escala. A escala 

Likert será utilizada no presente estudo. 

Segundo Hair Jr. (2009), o coeficiente Alfa de Cronbach (α) pode ser calculado através da 

equação: 
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A interpretação dos valores de Alfa de Cronbach é: 

Alfa de Cronbach (α) Consistência Interna 

α ≥ 0,9 Excelente  

0,9 > α ≥ 0,8  Bom 

0,8 > α ≥ 0,7 Aceitável 

0,7 > α ≥ 0,6    Questionável 

0,6 > α ≥ 0,5 Fraco 

α < 0,5  Inaceitável  
Quadro 16: Interpretação dos valores Alpha Cronbach 

Fonte: George e Mallery (2003) 

 

No presente estudo, o valor de α = 0,7 será o adotado como mínimo aceitável e o de α = 

0,9 como o máximo aceitável, uma vez que é almejada uma consistência interna aceitável ou 

boa. E o resultado do cálculo será realizado através do software estatístico SPSS 25. Vale 

ressaltar que a questão 1 não entrará nessa aplicação por ser apenas uma questão de segurança 

para o perfil desejado ser respeitado. Caso não seja obtida resposta para algum item do 

questionário, as respostas em branco serão substituídas pelo valor médio das respostas desse 

mesmo item.  

 

3.5 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

O objetivo principal do presente estudo é identificar os fatores críticos de sucesso da 

Gestão da Qualidade Total e a aplicação da Análise de Componentes Principais está adequada a 

este objetivo, pois como descrito por Hair Jr. (2009), a análise de componentes é o modelo ideal 

para ser utilizado quando a meta principal é a redução de dados e esse modelo é muito útil na 

identificação de construtos latentes. Irão então esses construtos latentes, nortear a elaboração 
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posterior de um conjunto de diretrizes para a implementação do GQT nas empresas de 

construção civil no Brasil e futuramente os construtos latentes identificados e as diretrizes 

propostas poderão dar origem à medições através de indicadores de desempenho que auxiliem 

tais organizações a implementarem e manterem a Gestão da Qualidade Total. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após distribuição do questionário no período de 16 de abril a 21 de maio de 2019, 

conseguiram-se obter 130 respostas, o que se enquadrou no critério estabelecido previamente, de, 

no mínimo, 100 respondentes. As respostas foram transferidas para o software SPSS, a fim 

de,inicialmente, calcular-se o Alfa de Cronbach. O Alfa total encontrado para a escala foi de 

0,958, estando totalmente dentro do intervalo pré-estabelecido, como aceitável para a pesquisa 

(entre 0,7 e 0,9). Sendo assim, é possível afirmar que houve validação satisfatória do instrumento 

como um todo. 

 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

Para verificar o comportamento das variáveis individualmente, foi analisada a frequência 

de respostas para cada uma delas. Os resultados são exibidos nas seções a seguir:  

 

4.1.1 Variável 1 - Compromisso e liderança da alta direção com a gestão da 

qualidade 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
0 13 3 25 72 113

Frequência 

Relativa (%)
0,00% 11,50% 2,65% 22,12% 63,72% 100,0%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 17: Frequências de respostas para a questão 7 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 3: Frequências de respostas para a questão 7 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Gráfico 3 mostra que 0,00% dos respondentes, classificaram o compromisso e 

liderança da alta direção com a gestão da qualidade, uma variável sem relevância para a 

implantação do GQT. Pode-se notar também que 11,50% acreditam ser pouco relevante, 

2,65% classificam a variável como indiferente, 22,12% classificam como relevante e, 

finalmente, 63,72% acreditam que essa variável seja muito relevante.  

 Corroborando com os resultados apresentados pela pesquisa, Lau et. al. (2016), 

Harrington et. al. (2012), Shibani et. al. (2010) e Koh e Low (2010) destacam que a implantação 

da GQT deve começar com um compromisso de liderança e gestão. Esse elemento é 

absolutamente essencial para o sucesso de qualquer programa GQT e a liderança deve ter um 

conhecimento completo do GQT o que torna esse compromisso um desafio. Uma vez que a 

gestão esteja comprometida com a GQT, ela fornecerá os recursos necessários de tempo e 

dinheiro para permitir melhorias e cabe a gerência aprender a lidar com esses desafios que 

causarão mudanças em toda a organização. 

 Continuando neste entendimento, (RAJA SREEDHARAN V, VIJAYA SUNDER M, 

2018) afirmam que o comprometimento da alta gerência é vital para o sucesso do programa de 

Qualidade. Então, para alcançar esses fatores, uma sessão de conscientização em toda a empresa, 

incluindo a liderança, deve ser realizada para melhorar o envolvimento de todos e contribuição 

para o programa da Qualidade. (SUWANDEJ, 2015) ressalta que bons líderes é um fator 

decisivo para o sucesso da GQT e eles devem ser determinados, orientados para objetivos, 
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informados e ter iniciativa. Os bons líderes devem ser coerentes com o propósito de melhorias de 

produtos e serviços para a sobrevivência da organização no ambiente competitivo. 

 E segundo Kutlu e Kadaifci (2014), um dos fatores mais influentes para implementar a 

GQT com sucesso é o compromisso e liderança da alta administração. Como resultado, para 

adotar as práticas de GQT, a equipe de qualidade deve obter o apoio da alta gerência no nível 

estratégico, por meio de orçamento e alocação de recursos; controle e monitoramento; 

planejamento de mudanças. (MAHER ALTAYEB e BASHIR ALHASANAT, 2014) vão além e 

destacam que existem vários subfatores críticos necessários para a implementação bem-sucedida 

da GQT, porém, um dos mais importantes deles é o comprometimento da alta administração com 

a implementação da GQT, com características fortes para liderança, incluindo coragem; 

integridade; compaixão; humor; paixão; e sabedoria. 

Em estudos realizados pelos autores Dikko (2013), Metri (2005), Shoshan e Çelik (2018), 

(NDUME, 2018) e Shibani (2010), o fator compromisso e liderança da alta administração 

também teve destaque, o que vem ao encontro com os resultados obtidas para tal fator na 

presente pesquisa.  

 

4.1.2 Variável 2 - Foco no planejamento estratégico da gestão da qualidade 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
0 12 5 38 61 116

Frequência 

Relativa (%)
0,00% 10,34% 4,31% 32,76% 52,59% 100,0%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 18: Frequências de respostas para a questão 8 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 4: Frequências de respostas para a questão 8 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pelo Gráfico 4 observa-se que 0,00% consideraram o foco no planejamento estratégico da 

gestão da qualidade como uma variável sem relevância, 10,34% como pouco relevante, 4,31% 

como indiferente, 32,76% como relevante e 52,59% como muito relevante.  Dessa maneira, 

pode-se notar que 85,35% dos respondentes estão de acordo com o exposto pelos autores 

(MAHER ALTAYEB e BASHIR ALHASANAT, 2014) defendem que o estabelecimento de 

metas estratégicas, missão e visão baseadas no conceito de GQT, une todas as partes, incluindo 

os subcontratados nesses objetivos. Os autores Kutlu e Kadaifci (2014) e Metri (2005) também 

realizaram pesquisas sobre o GQT e destacaram que a gestão estratégica da qualidade é um dos 

FCS mais influentes para a implantação do GQT nas organizações.  

 

4.1.3 Variável 3 - Gestão da qualidade baseada em gestão de processos 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
1 6 3 48 56 114

Frequência 

Relativa (%)
0,86% 5,17% 2,59% 41,38% 48,28% 98,3%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 19: Frequências de respostas para a questão 9 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 5: Frequências de respostas para a questão 9 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Gráfico 5 mostra que 0,86% dos respondentes classificaram a gestão da qualidade, 

baseada em gestão de processos uma variável, sem relevância para a implantação do GQT. 

Pode-se notar, também, que 5,17% acreditam ser pouco relevante, 2,59% classificam a 

variável como indiferente, 41,38% classificam como relevante e, finalmente, 48,282% 

acreditam que essa variável seja muito relevante.  

O resultado da pesquisa corrobora com os pensamentos e estudos dos autores Dikko 

(2013), Metri (2005) e (MAHER ALTAYEB e BASHIR ALHASANAT, 2014) que destacaram o 

gerenciamento do processo como um FCS para a implantação do GQT. O autor  (NDUME, 

2018) é mais detalhista em seu estudo e afirma que a análise cuidadosa de desenhos e 

especificações antes da construção civil conduz ao sucesso da GQT no processo de construção 

civil. Os desenhos, folha de verificação e clareza do processo de trabalho desempenham um 

papel significativo na melhoria da qualidade do processo de construção civil. 

 Lau et. al. (2016), Harrington et. al. (2012), Shibani et. al. (2010) e Koh e Low (2010), 

correlacionaram o fator gestão de melhoria de processos como essencial para o sucesso da GQT 

nas organizações. Ressaltam que a melhoria de processos tem um relacionamento mútuo com a 

melhoria contínua e busca constantemente a melhoria do desempenho e otimização dos 

processos organizacionais. Em algumas literaturas, a melhoria de processos é chamada de 

métodos estatísticos ou controle estatístico de processos porque a medição e a análise de dados 
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são muito importantes para a melhoria do processo. Dados precisos são muito importantes para 

os funcionários e a gerência tomarem decisões melhores em relação à melhoria do processo.  

4.1.4 Variável 4 - Integração do plano da qualidade aos demais processos 

organizacionais 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
3 10 7 46 49 115

Frequência 

Relativa (%)
2,59% 8,62% 6,03% 39,66% 42,24% 99,1%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 20: Frequências de respostas para a questão 10 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Gráfico 6: Frequências de respostas para a questão 10 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O Gráfico 6 evidencia que 2,59% consideram a Integração do plano da qualidade, aos 

demais processos organizacionais, uma variável sem relevância. Já, 8,62% consideram essa 

variável pouco relevante, 6,03% como indiferente, 39,66 como relevante e, 42,24% como 

muito relevante. Conclui-se, portanto, que 81,90% dos respondentes concordam com o 

estudo de Mohd Asmoni (2015) que identificou um total de seis FCS para a implantação da 

GQT na indústria da construção civil, dentre eles, a integração do plano de qualidade. 

 

 

 

4.1.5 Variável 5 - Foco na melhoria contínua dos processos e seus resultados 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
0 7 5 41 62 115

Frequência 

Relativa (%)
0,00% 6,03% 4,31% 35,34% 53,45% 99,1%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 21: Frequências de respostas para a questão 11 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Gráfico 7: Frequências de respostas para a questão 11 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao se analisar o Gráfico 7, pode-se verificar que 0,00% consideram o Foco na melhoria 

contínua dos processos e seus resultados como uma variável sem relevância, 6,03% consideram 

pouco relevante e 4,31% consideram indiferente. Já, 35,34% a consideram relevante e 53,45% 

muito relevante. A partir desses números, conclui-se que 88,79% dos respondentes corroboram 

com o pensamento dos autores (NDUME, 2018), Mohd Asmoni (2015) e (MAHER ALTAYEB 

e BASHIR ALHASANAT, 2014) que destacaram em seus trabalhos que a melhoria contínua é 

um dos fatores mais crítico para a implementação bem-sucedida da GQT em projetos de 

construção civil. 

Lau et. al. (2016), Harrington et. al. (2012), Shibani et. al. (2010) e Koh e Low (2010), 

correlacionaram o fator melhoria contínua como essencial para o sucesso da GQT nas 

organizações. Destacam que o conceito de melhoria contínua sustenta e este ambiente deve 

prevalecer durante a vida da empresa, e que o os métodos serão rotineiramente usados de 

maneira regular e recorrente. O processo de melhoria nunca termina; portanto, nenhum destino 

verdadeiro é alcançado. A gerência sob a GQT deve apoiar o avanço das técnicas de tecnologia e 

gerenciamento. Grandes mudanças nos níveis de desempenho podem ser alcançadas através da 

inovação. 

 

4.1.6 Variável 6 - Implementação da medição e monitoramento de processos 

através de indicadores de desempenho 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
2 6 3 47 57 115

Frequência 

Relativa (%)
1,72% 5,17% 2,59% 40,52% 49,14% 99,1%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 22: Frequências de respostas para a questão 12 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 8: Frequências de respostas para a questão 12 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Gráfico 8 descreve que um somatório de 6,89% respondentes que consideram a 

implementação da medição e monitoramento de processos, através de indicadores de 

desempenho, como uma variável sem relevância ou pouco relevante e, 2,59% consideram tal 

variável indiferente. Contudo, um total de 89,66% dos respondentes concorda com os autores 

Dikko (2013), (NDUME, 2018) e Mohd Asmoni (2015) que realizaram pesquisas sobre os FCS 

do GQT e identificaram o fator de medição e monitoramento como sendo um fator que influencia 

diretamente o sucesso da GQT. 

 Lau et. al. (2016), Harrington et. al. (2012), Shibani et. al. (2010) e Koh e Low (2010), 

correlacionaram o fator medição e monitoramento como essencial para o sucesso da GQT nas 

organizações. Defendem que é necessário realizar medições para descobrir os resultados da 

implantação de um programa de qualidade e identificar as áreas de melhoria para o futuro.  

 

4.1.7 Variável 7 - Gerenciamento da qualidade do projeto 
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1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
1 10 4 40 61 116

Frequência 

Relativa (%)
0,86% 8,62% 3,45% 34,48% 52,59% 100,0%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 23: Frequências de respostas para a questão 13 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Gráfico 9: Frequências de respostas para a questão 13 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Do Gráfico 9, pode-se notar que uma parcela de 9,48% dos respondentes considera o 

gerenciamento da qualidade do projeto uma variável sem relevância ou pouco relevante para 

implantação do GQT e 3,35 consideram a variável indiferente. Por outro lado, nota-se que a 

expressiva maioria, 87,07%, considera essa uma variável com relevância considerável, apoiando 

o descrito pelos autor Metri (2005) que analisou os FCSs dos quatorze marcos da GQT mais 

proeminentes e, os dez fatores a seguir, emergiram de sua análise, dentre eles o gerenciamento da 

qualidade do projeto. 

 

4.1.8 Variável 8 – Gestão da qualidade no ambiente de trabalho 
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1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
0 11 6 43 56 116

Frequência 

Relativa (%)
0,00% 9,48% 5,17% 37,07% 48,28% 100,0%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 24: Frequências de respostas para a questão 14 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Gráfico 10: Frequências de respostas para a questão 14 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

É visível pelo Gráfico 10, que 0,00% dos respondentes considera a gestão da qualidade no 

ambiente de trabalho uma variável sem relevância, 9,48% considera tal variável pouco relevante 

e, 5,17 indiferentes. A grande maioria (85,35%), por outro lado, está de acordo com o exposto 

por (RAJA SREEDHARAN V, VIJAYA SUNDER M, 2018),  o comprometimento da alta 

gerência, a comunicação, o foco no cliente e no funcionário e o envolvimento são vitais para o 

sucesso do programa de Qualidade. Então, para alcançar esses fatores, uma sessão de 

conscientização em toda a empresa deve ser realizada para melhorar o envolvimento dos 

funcionários e contribuição para o programa da Qualidade.  Shoshan e Çelik (2018) e Shibani 

(2010) também consideram o ambiente de trabalho como um fator importante para o sucesso da 

implantação da GQT. 
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4.1.9 Variável 9 – Investimentos em infraestrutura organizacional 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
5 12 9 40 48 114

Frequência 

Relativa (%)
4,31% 10,34% 7,76% 34,48% 41,38% 98,3%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 25: Frequências de respostas para a questão 15 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Gráfico 11: Frequências de respostas para a questão 15 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao se analisar o Gráfico 11, é possível notar que 4,31% dos respondentes consideram os 

investimentos em infraestrutura organizacional uma variável sem relevância e, 10,34 a 

consideram pouco relevante. Além disso, 7,76% consideram essa variável indiferente, 34,48% 

muito relevante e, 41,38% muito relevante. Sendo assim, pode-se dizer que 75,86% dos 

respondentes corroboram com (RAJA SREEDHARAN V, VIJAYA SUNDER M, 2018) que 

identificaram um total de oito fatores críticos de sucesso para a GQT, dentre eles o investimento 

em infraestrutura organizacional. 
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4.1.10 Variável 10 - Comunicação de forma clara dentro e fora da organização, 

sistema de informações e análises, uso de TICs para gerenciar 

informações 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
2 7 8 51 42 110

Frequência 

Relativa (%)
1,74% 6,09% 6,96% 44,35% 36,52% 95,7%

MODA = 4,0

Escala Total

 
Quadro 26: Frequências de respostas para a questão 16 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Gráfico 12: Frequências de respostas para a questão 16 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Gráfico 12 deixa claro que 1,74% dos respondentes acreditam que a comunicação de 

forma clara dentro e fora da organização, sistema de informações e análises, uso de TICs para 

gerenciar informações seja sem relevância para a implantação da GQT. Outros 6,09% acham 

pouco relevante, 6,96% acham indiferente, 44,35% relevante e, 36,52% muito relevante. Sendo 

assim, pode-se afirmar que 80,87% dos respondentes concordam com o que foi afirmado por 

(RAJA SREEDHARAN V, VIJAYA SUNDER M, 2018), a comunicação junto com o 

comprometimento da alta gerência, o foco no cliente, no funcionário e o envolvimento foram 

considerados vitais para o sucesso do programa de Qualidade. E para alcançar esses fatores, uma 
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sessão de conscientização em toda a empresa deve ser realizada para melhorar o envolvimento 

dos funcionários e contribuição para o programa da Qualidade.  

 Lau et. al. (2016), Harrington et. al. (2012), Shibani et. al. (2010) e Koh e Low (2010), 

correlacionaram o fator comunicação como essencial para o sucesso da GQT nas organizações. 

Segundo esses autores, uma boa comunicação é muito importante para atingir os níveis de 

excelência de desempenho da GQT, uma vez que, resultará na eliminação do medo e este faz 

com que os funcionários fiquem relutantes em expressar suas opiniões ou questionar políticas, 

procedimentos e decisões. A GQT é um processo consciente de melhoria e, portanto, uma boa 

comunicação e um bom sistema de feedback, são importantes para transmitir ideias à gerência e 

incorporar as mudanças necessárias.  

 Corroborando com essa ideia, os autores (SUWANDEJ, 2015), Kutlu e Kadaifci (2014), 

Dikko (2013), Metri (2005), Shoshan e  Çelik (2018), Mohd Asmoni (2015), (MAHER 

ALTAYEB e BASHIR ALHASANAT, 2014) e Shibani (2010) destacam em seus estudos que a 

comunicação bem realizada é um FCS influente na implantação da GQT. 

 

4.1.11 Variável 11 - Cultura organizacional voltada para a gestão da qualidade 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
3 6 10 49 46 114

Frequência 

Relativa (%)
2,59% 5,17% 8,62% 42,24% 39,66% 98,3%

MODA = 4,0

Escala Total

 
Quadro 27: Frequências de respostas para a questão 17 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 13: Frequências de respostas para a questão 17 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Verificando o exposto no Gráfico 13, é possível perceber que a grande maioria dos 

respondentes, um total de 81,9%, concorda que a cultura organizacional voltada para a gestão da 

qualidade, é uma variável relevante e/ou muito relevante para a implantação da GQT, contra 

apenas 16,38% dos respondentes, que afirmaram não haver relevância nessa variável, ser pouco 

relevante ou a consideram indiferente. Dessa forma, é possível confirmar que a maioria dos 

respondentes corroboram com os autores (RAJA SREEDHARAN V, VIJAYA SUNDER M, 

2018), Metri (2005), Shoshan e Çelik (2018) e Shibani (2010) que defenderam em seus estudos 

que a cultura organizacional voltada para a GQT é um importante FCS para a implantação da 

GQT em todos os níveis da organização. 

 

4.1.12 Variável 12 – Uso natural de ferramentas e técnicas de qualidade total 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
2 10 9 47 47 115

Frequência 

Relativa (%)
1,72% 8,62% 7,76% 40,52% 40,52% 99,1%

MODA = 4 e 5

Escala Total

 
Quadro 28: Frequências de respostas para a questão 18 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 14: Frequências de respostas para a questão 18 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Já o Gráfico 14, mostra que 1,72% dos respondentes consideram o uso natural de 

ferramentas e técnicas de qualidade total uma variável sem relevância, 8,62% acreditam que é 

uma variável com pouca relevância e, 7,76% consideram indiferente. Contudo, a maioria 

absoluta, 81,04%, está de acordo com Dikko (2013) que identificou doze fatores-chave que 

poderiam ser considerados como fatores críticos de sucesso da implementação da GQT na 

indústria da construção civil, dentre eles destacou-se o uso natural de ferramentas e técnicas de 

qualidade total. 

 

4.1.13 Variável 13 - Compromisso com a educação, treinamento e 

desenvolvimento de pessoas 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
2 2 9 35 68 116

Frequência 

Relativa (%)
1,72% 1,72% 7,76% 30,17% 58,62% 100,0%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 29: Frequências de respostas para a questão 19 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 15: Frequências de respostas para a questão 19 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Gráfico 15 deixa evidente que 11,2% dos respondentes acreditam que o compromisso 

com a educação, treinamento e desenvolvimento de pessoas é algo sem relevância, pouco 

relevante ou indiferente para a implantação do GQT. Já, 30,17% acham ser essa uma variável 

relevante e 58,62% muito relevante. É possível, portanto, notar que a maioria dos respondentes 

corrobora com o pensamento de (RAJA SREEDHARAN V, VIJAYA SUNDER M, 2018), eles 

destacam que treinamento e educação são considerados os FCS mais citados nos programas da 

qualidade, sendo assim, a organização deve desenvolver o programa de treinamento sob medida. 

E (MAHER ALTAYEB e BASHIR ALHASANAT, 2014) defende que a educação da 

administração deve ser realizada primeiro, pois os gerentes devem entender e apoiar o processo 

de GQT e participar ativamente a implementação. 

Os autores (SUWANDEJ, 2015), Kutlu e Kadaifci (2014), Dikko (2013), Metri (2005), 

Shoshan e Çelik (2018), Mohd Asmoni (2015) e Shibani (2010) também concordam com esse 

pensamento e destacaram em seus estudos o fator compromisso com a educação, treinamento e 

desenvolvimento de pessoas como fundamental para a implantação bem sucedida da GQT nas 

organizações. 

 Lau et. al. (2016), Harrington et. al. (2012), Shibani et. al. (2010) e Koh e Low (2010), 

correlacionaram o fator compromisso com a educação, treinamento e desenvolvimento de 

pessoas como essencial para o sucesso da GQT nas organizações. Destacam que treinamento é 

um elemento fundamental para qualquer programa de gestão de qualidade bem-sucedido. O 
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programa de treinamento deve ter como alvo todos na organização e incluir uma orientação para 

os conceitos básicos e procedimentos do GQT. O GQT requer uma abordagem participativa, 

disciplinada e organizada para melhorar o processo, assim, o treinamento da equipe também é 

muito importante e o programa de treinamento deve abranger temas como análise de causa e 

efeito, resolução de problemas em equipe, comunicação e interação interpessoal, métodos 

estatísticos rudimentares, custo da mensuração da qualidade e coleta, e, avaliação de informações 

quantitativas. 

 

4.1.14 Variável 14 - Entendimento de ferramentas e técnicas da gestão da 

qualidade 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
1 7 9 51 48 116

Frequência 

Relativa (%)
0,86% 6,03% 7,76% 43,97% 41,38% 100,0%

MODA = 4,0

Escala Total

 
Quadro 30: Frequências de respostas para a questão 20 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Gráfico 16: Frequências de respostas para a questão 20 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Pela verificação do Gráfico 16, pode-se identificar que 0,86% dos respondentes 

consideram o entendimento de ferramentas e técnicas da gestão da qualidade uma variável sem 

relevância no contexto dessa pesquisa. Outros 6,03% acham pouco relevante, 7,76% acham 

indiferente, 43,97% relevante e, 41,38% muito relevante. Com isso, tem-se que 85,35% dos 

respondentes estão de acordo com  (RAJA SREEDHARAN V, VIJAYA SUNDER M, 2018) que 

identificaram um total de oito fatores críticos de sucesso para a GQT, dentre eles o fator 

entendimento de ferramentas e técnicas como importante para a implantação da GQT. 

 

4.1.15 Variável 15 – Incentivo ao trabalho em equipe e gestão de recursos 

humanos 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
1 7 7 46 54 115

Frequência 

Relativa (%)
0,87% 6,09% 6,09% 40,00% 46,96% 100,0%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 31: Frequências de respostas para a questão 21 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Gráfico 17: Frequências de respostas para a questão 21 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O Gráfico 17 mostra que apenas 13,05% dos respondentes consideram o incentivo ao 

trabalho em equipe e gestão de recursos humanos uma variável sem relevância ou pouco 

relevante, ou acham indiferente para a implantação do GQT. Contudo, pode-se notar que a 

maioria dos respondentes, 86,96¢ consideram essa variável relevante ou muito relevante o que 

vem a corroborar com o pensamento de (SUWANDEJ, 2015), ele destaca que o trabalho em 

equipe é importante para impulsionar o sucesso da organização por meio do engajamento e 

participação emocional dos membros da equipe. 

 Lau et. al. (2016), Harrington et. al. (2012), Shibani et. al. (2010) e Koh e Low (2010), 

correlacionaram o fator trabalho em equipe, também, como essencial para o sucesso da GQT nas 

organizações. Destacam que as equipes são muito importantes para alcançar as metas de uma 

organização. Percebeu-se que os indivíduos que trabalham juntos em equipes ou grupos em 

busca de objetivos comuns são geralmente mais eficazes do que os indivíduos que trabalham 

sozinhos. A GQT reconhece que a abordagem da equipe não deve se limitar à equipe da 

organização interna, mas deve abranger fornecedores e clientes externos. 

Os autores (RAJA SREEDHARAN V, VIJAYA SUNDER M, 2018), Kutlu e Kadaifci 

(2014), Dikko (2013), Shoshan e Çelik (2018) e Mohd Asmoni (2015) concordam com esse 

pensamento e destacaram em seus estudos o importante papel do trabalho em equipe para o 

sucesso da implantação da GQT. 

 

4.1.16 Variável 16 - Satisfação, envolvimento, incentivo e avaliação de 

funcionários 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
2 7 7 45 55 116

Frequência 

Relativa (%)
1,72% 6,03% 6,03% 38,79% 47,41% 100,0%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 32: Frequências de respostas para a questão 22 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 18: Frequências de respostas para a questão 22 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao se analisar o Gráfico 18, é possível verificar que somente 13,78% dos respondentes 

acreditam que a satisfação, envolvimento, incentivo e avaliação de funcionários é algo sem 

relevância, pouco relevante ou indiferente para o tema dessa pesquisa. Porém, 86,20% acham que 

essa variável tem papel relevante ou muito relevante na implementação do GQT. Sendo assim, 

pode-se constatar que a maioria dos respondentes concorda com a ideia de (RAJA 

SREEDHARAN V, VIJAYA SUNDER M, 2018) de que o comprometimento da alta gerência, a 

comunicação, o foco no cliente e no funcionário e o envolvimento foram considerados vitais para 

o sucesso do programa de Qualidade. Então, para alcançar esses fatores, uma sessão de 

conscientização em toda a empresa deve ser realizada para melhorar o envolvimento dos 

funcionários e contribuição para o programa da Qualidade.  

 Lau et. al. (2016), Harrington et. al. (2012), Shibani et. al. (2010) e Koh e Low (2010), 

correlacionaram o fator foco nos funcionários como essencial para o sucesso da GQT nas 

organizações. Destacam que a GQT considera a satisfação do funcionário como um fator 

essencial para melhorar a contribuição de cada um deles e, por isso, investe na capacitação dos 

mesmos. Os funcionários são tratados como clientes internos, com quem a empresa troca 

informações e serviços. A GQT promove o conceito de que os funcionários são clientes uns dos 

outros e como resultado, cada funcionário deve tentar satisfazer seus clientes internos. Isto pode 

ser conseguido através da ênfase em treinamento e gerenciamento. 
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Corroborando com os pensamentos de (RAJA SREEDHARAN V, VIJAYA 

SUNDER M, 2018), os autores Kutlu e Kadaifci (2014), Dikko (2013), Metri (2005), 

Shoshan e Çelik (2018), (NDUME, 2018) e Shibani (2010) também destacaram a satisfação, 

envolvimento, incentivo e avaliação de funcionários como um fator importante para o 

sucesso da implantação da GQT. 

 

4.1.17 Variável 17 - Foco no atendimento e satisfação das necessidades dos 

clientes 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
2 6 0 36 72 116

Frequência 

Relativa (%)
1,72% 5,17% 0,00% 31,03% 62,07% 100,0%

MODA = 5,0

Escala Total

 
Quadro 33: Frequências de respostas para a questão 23 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Gráfico 19: Frequências de respostas para a questão 23 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Gráfico 19 evidencia que 6,89% dos respondentes consideram o foco no atendimento e 

satisfação das necessidades dos clientes, uma variável sem relevância ou pouco relevante para a 

implantação do GQT. Vale ressaltar que nenhum respondente considerou essa variável 
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indiferente. Os outros 93,10%, por sua vez, acreditam que essa é uma variável relevante ou muito 

relevante para o tema desse trabalho, estando de acordo com o escrito pelos autores (RAJA 

SREEDHARAN V, VIJAYA SUNDER M, 2018), Kutlu e Kadaifci (2014), Dikko (2013), 

Shoshan e Çelik (2018), Mohd Asmoni (2015) e (MAHER ALTAYEB e BASHIR 

ALHASANAT, 2014) que destacaram o foco no cliente como fator importante para o sucesso da 

implantação da GQT. 

 Lau et. al. (2016), Harrington et. al. (2012), Shibani et. al. (2010) e Koh e Low (2010), 

correlacionaram o fator satisfação de cliente como essencial para o sucesso da GQT nas 

organizações. Ressaltam que alcançar a satisfação dos clientes é o principal objetivo do GQT, 

seja ele cliente interno ou externo. A satisfação do cliente deve limitar-se a atender às 

expectativas dele, mas deve tentar ultrapassá-lo por meio da melhoria contínua. Para tanto, a 

organização deve adotar um programa de coleta de informações que meça o nível de satisfação 

do cliente. Esse programa ajudará a organização a identificar áreas de insatisfação, de modo que 

ações corretivas possam ser tomadas para eliminar a fonte de insatisfação. 

Corroborando com tal pensamento, o autor (NDUME, 2018) destaca que, em seu ver, o 

fator foco no cliente deveria ter sido o primeiro fator identificado pela pesquisa que realizou e 

não o terceiro, devido a sua importância para as organizações. 

 

4.1.18 Variável 18 - Gestão de fornecedores, relacionamento de longo prazo e 

procedimento de avaliação de fornecedores 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
4 11 4 49 47 115

Frequência 

Relativa (%)
3,45% 9,48% 3,45% 42,24% 40,52% 99,1%

MODA = 4,0

Escala Total

 
Quadro 34: Frequências de respostas para a questão 24 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 20: Frequências de respostas para a questão 24 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Do Gráfico 20 pode-se notar que uma parcela de 3,45% dos respondentes considera a 

gestão de fornecedores, relacionamento de longo prazo e procedimento de avaliação dos mesmos 

uma variável sem relevância, 9,48% a considera pouco relevante e 3,45 a consideram indiferente 

para implantação do GQT. Todavia, nota-se que a expressiva maioria, 82,76%, considera essa 

uma variável com relevância considerável, apoiando o descrito por Ndume (2018) que relata os 

estudos comprovados e que o elemento da gestão da cadeia de fornecedores é o mais contribuinte 

para a gestão do processo. Para controle de qualidade e, também, garantia de qualidade, as 

empresas de construção civil devem manter o fornecedor regular para garantir a consistência. 

 Lau et. al. (2016), Harrington et. al. (2012), Shibani et. al. (2010) e Koh e Low (2010), 

correlacionaram o fator envolvimento do fornecedor como essencial para o sucesso da GQT nas 

organizações. Ressaltam que a GQT reconhece que a qualidade de qualquer estágio de um 

processo, depende da qualidade do estágio anterior. Assim, preza pela manutenção de 

relacionamentos próximos e de longo prazo com os fornecedores, para a obtenção da melhor 

economia e qualidade. Ter estreitas relações de trabalho com um pequeno número de 

fornecedores, significa que cada um deles pode receber pedidos maiores, o que ajuda a 

conquistar sua lealdade. Manter um relacionamento próximo e uma comunicação aberta com os 

fornecedores, ajuda-os a ter uma boa compreensão e uma percepção dos requisitos de seus 

clientes. Isso pode resultar em melhores produtos que satisfaçam as necessidades da organização.  
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Em seus estudos os autores Kutlu e Kadaifci (2014), Dikko (2013), Metri (2005) e 

Shoshan e Çelik (2018) descrevem a importância da gestão da qualidade do fornecedor com foco 

no estabelecimento de relacionamentos de longo prazo com subcontratados e fornecedores. 

 

4.1.19 Variável 19 - Desempenho do negócio necessário para implementação de 

sistemas de gestão da qualidade 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
4 13 5 57 35 114

Frequência 

Relativa (%)
3,45% 11,21% 4,31% 49,14% 30,17% 98,3%

MODA = 4,0

Escala Total

 
Quadro 35: Frequências de respostas para a questão 25 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Gráfico 21: Frequências de respostas para a questão 25 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Gráfico 21 deixa evidente que 18,97% dos respondentes acreditam que o desempenho 

do negócio necessário para implementação de sistemas de gestão da qualidade é algo sem 

relevância, pouco relevante ou indiferente para a implantação do GQT. Já 49,14% acham ser essa 

uma variável relevante e 30,17% muito relevante. É possível, portanto, notar que a maioria dos 

respondentes corrobora com o pensamento de Dikko (2013) que realizou um estudo e identificou 
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doze fatores-chave que poderiam ser considerados como fatores críticos de sucesso da 

implementação da GQT na indústria da construção civil, dentre eles o fator de desempenho 

comercial necessário. 

 

4.1.20 Variável 20 - Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 

independente da Certificação do mesmo 

 

1 2 3 4 5

Sem 

relevância

Pouco 

relevante
Indiferente Relevante

Muito 

relevante

Frequência 

Absoluta
8 9 8 50 40 115

Frequência 

Relativa (%)
6,90% 7,76% 6,90% 43,10% 34,48% 99,1%

MODA = 4,0

Escala Total

 
Quadro 36: Frequências de respostas para a questão 26 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Gráfico 22: Frequências de respostas para a questão 26 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Finalmente, ao se analisar o Gráfico 22, pode-se inferir que 14,66% dos respondentes 

acreditam que a implementação do sistema de gestão da qualidade, independente da certificação 

do mesmo, é uma variável irrelevante ou pouco relevante para a implantação do GQT e 6,90% 

julgam essa variável como indiferente.  Contudo, a grande maioria, 77,58%, segue o pensamento 

de Dikko (2013) que identificou, em seu estudo, doze fatores-chave que poderiam ser 
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considerados como fatores críticos de sucesso da implementação da GQT na indústria da 

construção civil, dentre eles o fator denominado certificação independente do sistema de gestão 

da qualidade. 

 

4.1.21 Panorama final das respostas 

 

Comparando todos os gráficos de frequência expostos nesse capítulo, é possível traçar um 

panorama das respostas obtidas, conforme exposto no Quadro 57:   

 

Variável Classificação Majoritária Percentual 

1 Muito Relevante 63,72% 

2 Muito Relevante 52,59% 

3 Muito Relevante 48,28% 

4 Muito Relevante 42,24% 

5 Muito Relevante 53,45% 

6 Muito Relevante 49,14% 

7 Muito Relevante 52,59% 

8 Muito Relevante 48,28% 

9 Muito Relevante 41,38% 

10 Relevante 44,35% 

11 Relevante 42,24% 

12 Relevante / Muito Relevante 40,52% 

13 Muito Relevante 58,62% 

14 Relevante 43,97% 

15 Muito Relevante 46,96% 

16 Muito Relevante 47,41% 

17 Muito Relevante 62,07% 

18 Relevante 42,24% 

19 Relevante 49,14% 

20 Relevante 43,10% 

Quadro 37: Maior incidência de respostas por questão 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A partir dessas informações, pode-se resumir o cenário de respostas, conforme Quadro 

58:   

Classificação Majoritária Variáveis 

Muito Relevante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17 

Relevante 10, 11, 14, 18, 19, 20 

Muito Relevante e Relevante 12 

Quadro 38: Resumo das respostas obtida 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sendo assim, conclui-se que a totalidade dos respondentes considerou as variáveis 

levantadas pelos diversos autores expostos nesse trabalho como relevantes para o sucesso da 

implantação do GQT nas organizações. 

Além disso, vale ressaltar que algumas das variáveis não obtiveram nenhuma resposta 

“nada relevante”, o que reforça ainda mais o exposto no parágrafo anterior. Tais variáveis foram: 

1, 2, 5 e 8. E a variável 17 foi a única que, além de não obter nenhuma resposta “indiferente”. 

 

4.2 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

 A Matriz de correlações serviu de base para o cálculo das comunalidades que, segundo 

Hair (2005), trata-se da quantia de variância explicada pela solução fatorial para cada variável. A 

listagem de obtida a partir da matriz de correlações pode ser encontrada no quadro abaixo: 

 

Variável Inicial Extração 

1 0,572 0,485 

2 0,745 0,666 

3 0,721 0,662 

4 0,791 0,791 

5 0,645 0,570 

6 0,596 0,446 

7 0,714 0,636 

8 0,720 0,641 

9 0,605 0,556 

10 0,623 0,439 
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Variável Inicial Extração 

11 0,667 0,447 

12 0,667 0,562 

13 0,724 0,699 

14 0,741 0,653 

15 0,714 0,733 

16 0,756 0,813 

17 0,586 0,503 

18 0,657 0,574 

19 0,656 0,611 

20 0,624 0,524 

Quadro 39: Matriz de comunalidades 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Para efeitos dessa pesquisa, pelo menos 30% da variância deve ser explicada por cada 

item, isto é, para que a variável seja considerada na Análise de Componentes Principais, sua 

comunalidade deve ser superior a 0,3. Caso contrário, ela será ignorada.  Após obtenção da 

matriz de comunalidades, o teste Bartlett de esfericidade foi aplicado. Esse teste identifica a 

presença de correlações entre as variáveis e determina a adequação da análise de componentes 

principais a uma amostra. “Ele fornece a probabilidade estatística de que a matriz de correlação 

tenha correlações significantes entre pelo menos algumas das variáveis” (Hair et al, 2005). 

 Segundo Tobias e Carlson (1969), o teste Bartlett de esfericidade é uma medida do grau 

ao qual a matriz de correlação difere da matriz de identidade. O valor resultante se aproxima de 

uma distribuição qui-quadrado com 1 / 2 p (p - 1) graus de liberdade.  Esse teste deve ser 

utilizado como uma condição mínima de avaliação da adequação da matriz, para se aplicar a 

Análise de Componentes Principais. Isso significa que, se o teste retornar valores insatisfatórios, 

não há necessidade de submeter a matriz a qualquer outra análise, pois ela está 

comprovadamente inadequada à aplicação de Analise de Componentes Principais (DZIUBAN e 

SHIRKEY, 1974).  

O valor da aproximação qui-quadrado obtido foi de 2003,840 e as correlações são 

significantes no nível 0,0001 e, portanto, em um nível maior que a significância estabelecida 

nessa pesquisa (de 0,005). Sendo assim, o resultado do Teste de Bartlett pode ser considerado 

satisfatório para essa amostra (Quadro 41). O teste de KMO também quantifica o grau de 
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intercorrelações entre as variáveis e a adequação da análise de componentes principais. Esse 

teste, segundo Hair et al. (2005), tem as seguintes interpretações:  

Maior ou igual a 0,80  admirável 

Entre 0,80 e 0,70 mediano 

Entre 0,70 e 0,60 medíocre 

Menor que 0,60  inaceitável 

Quadro 40: Grau de Intercorrelações 

Fonte: Hair et al. (2005) 

 

O valor de 0,927, verificado no Quadro 42, encontra-se na faixa “admirável”, o que 

significa que que há correlação significativa entre as variáveis e que há adequação da análise de 

componentes principais à amostra. 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 

amostragem. 
0,927 

Teste de esfericidade 

de Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 2003,840 

Gl 190 

Sig. 0,000 
Quadro 41:Teste de KMO e Bartlett 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

A análise de componentes principais foi aplicada porque o objetivo do estudo é o de se 

resumirem as variáveis em fatores latentes. A análise adotada considera a variância total e indica 

os fatores que contenham pequenos percentuais de variância específica (Quadro 42). A variância 

completa é trazida na matriz fatorial. 

 

Fator Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos 

ao quadrado 

Somas de rotação de 

carregamentos ao 

quadrado 

Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

Total 

1 11,220 56,098 56,098 10,830 54,152 54,152 10,288 

2 1,499 7,493 63,591 1,180 5,901 60,053 7,718 

3 0,994 4,968 68,559         

4 0,794 3,971 72,531         

5 0,743 3,717 76,248         

6 0,595 2,973 79,220         
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Fator Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos 

ao quadrado 

Somas de rotação de 

carregamentos ao 

quadrado 

Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

Total 

7 0,524 2,622 81,842         

8 0,500 2,499 84,341         

9 0,478 2,389 86,730         

10 0,371 1,854 88,584         

11 0,333 1,664 90,248         

12 0,314 1,569 91,817         

13 0,296 1,481 93,298         

14 0,263 1,315 94,613         

15 0,239 1,197 95,810         

16 0,212 1,061 96,871         

17 0,203 1,015 97,886         

18 0,179 0,895 98,782         

19 0,136 0,678 99,459         

20 0,108 0,541 100,000         

Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal. 

Quadro 42: Variância total e autovalores 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Segundo Hair (2009) quanto maior o valor absoluto da carga fatorial, mais importante a 

carga na interpretação da matriz fatorial. Usando significância prática como critério, podemos 

avaliar as cargas como se segue: 

• Cargas fatoriais na faixa de ± 0,30 a ± 0,40 são consideradas como atendendo o nível 

mínimo para interpretação de estrutura. 

• Cargas de ± 0,50 ou maiores são tidas como praticamente significantes. 

• Cargas excedendo + 0,70* são consideradas indicativas de estrutura bem definida e são 

a meta de qualquer análise fatorial. 

 A carga fatorial da presente pesquisa foi de 60,053%, considerada significante por ser maior 

que 50%. 

Para se extraírem os fatores dessa pesquisa, foi adotado o Critério da Raiz Latente, que 

estabelece somente os componentes com autovalores superiores a 1 devem ser considerados 

significantes (Hair et al., 2005). O gráfico de autovalores (Gráfico 23) simboliza a escolha dos 2 

fatores maiores que 1, a serem considerados nessa pesquisa. 
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Gráfico 23: Autovalores encontrados 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

  

 Após verificação dos dados não rotacionados, partiu-se para a etapa de rotação OBLIMIN 

da matriz em questão. O objetivo da rotação é simplificar as linhas e colunas da matriz fatorial de 

modo a simplificar sua interpretação. Vale ressaltar que as colunas da matriz representam os 

fatores e as linhas, as cargas de cada variável ao longo dos fatores.  A matriz de padrão pode ser 

encontrada no Quadro 43: 

 

Matriz de padrão
a
 

Variáveis 
Fator 

1 2 

1   0,540 

2 0,474   

3 0,708   

4 0,925   

5 0,590   

6 0,547   

7 0,723   

8 0,714   

9 0,772   

10 0,571   

11 0,484   
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12 0,791   

Variáveis 
Fator 

1 2 

13   0,771 

14 0,730   

15   0,811 

16   0,951 

17     

18 0,731   

19 0,914   

20 0,753   

Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal.  

Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 6 iterações. 

Quadro 43: Matriz de padrão 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Para maior validação dos dados da pesquisa, o Alpha de Cronbach foi encontrado para cada  

Fator identificado. O Fator 1 apresentou um Alpha de Cronbach igual a 0,941 e o Fator 2 igual a 0,884. 

Sendo assim, é possível afirmar, mais uma vez, que houve validação satisfatória do instrumento 

como um todo.  

Conforme evidenciado no quadro a seguir pelos Quadros 44 e 45: 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

0,941 16 

Quadro 44: Estatísticas de confiabilidade – Fator 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

0,884 4 

Quadro 45: Estatísticas de confiabilidade – Fator 2 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Após rotação da matriz, foi possível inferir que as seguintes variáveis estão mais ligadas a 

cada dimensão:   

Dimensão 1   
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 Variável 2: Foco no planejamento estratégico da gestão da qualidade 

 Variável 3: Gestão da qualidade baseada em gestão de processos 

 Variável 4: Integração do plano da qualidade aos demais processos organizacionais 

 Variável 5: Foco na melhoria contínua dos processos e seus resultados 

 Variável 6: Implementação da medição e monitoramento de processos através de 

indicadores de desempenho 

 Variável 7: Gerenciamento da qualidade do projeto 

 Variável 8: Gestão da qualidade no ambiente de trabalho 

 Variável 9: Investimentos em infraestrutura organizacional 

 Variável 10: Comunicação de forma clara dentro e fora da organização, sistema de 

informações e análises, uso de TICs para gerenciar informações 

 Variável 11: Cultura organizacional voltada para a gestão da qualidade 

 Variável 12: Uso natural de ferramentas e técnicas de qualidade total 

 Variável 14: Entendimento de ferramentas e técnicas da gestão da qualidade 

 Variável 18: Gestão de fornecedores, relacionamento de longo prazo e procedimento 

de avaliação de fornecedores 

 Variável 19: Desempenho do negócio necessário para implementação de sistemas de 

gestão da qualidade 

 Variável 20: Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade independente da 

Certificação do mesmo 

 

Dimensão 2  

 Variável 1: Compromisso e liderança da alta direção com a gestão da qualidade 

 Variável 13: Compromisso com a educação, treinamento e desenvolvimento de 

pessoas 

 Variável 15: Incentivo ao trabalho em equipe e gestão de recursos humanos 

 Variável 16: Satisfação, envolvimento, incentivo e avaliação de funcionários 

 

Das variáveis mais relacionadas à Dimensão 1, pode-se verificar uma base mais ligada às 

questões práticas. A essa dimensão latente pode ser dado o nome de “Práticas da Qualidade”. 
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Ao se analisar a segunda dimensão, conseguiu-se identificar fatores que estão 

intimamente ligados a questões de relacionamento interno à organização. A essa dimensão, 

portanto, é possível ser denominada como “Fator Humano”.   

A figura abaixo esquematiza os fatores encontrados: 

 

Figura 4: Fatores Latentes para geração de valor organizacional 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Da última coluna do Quadro 42, da primeira e segunda linha, pode-se concluir que a 

variância total explicada pelos dois fatores latentes encontrados é de 18,00% o que confere valor 

significativo à pesquisa. 

A pesquisa não apresentou variáveis com comunalidades abaixo de 0,3, portanto 

nenhuma variável foi desconsiderada da estrutura latente. Sendo assim, não houve exclusão de 

variáveis pela Análise de Componentes Principais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A questão problema dessa pesquisa foi respondida através da concretização do objetivo 

geral do projeto de propor fatores críticos para a implantação da GQT na indústria brasileira de 

construção por meio da análise da literatura e pelo levantamento com profissionais que atuam 

neste tipo de indústria. 

Para se chegar a esse objetivo, foi necessário um aprofundamento do tema central do 

estudo na revisão bibliográfica, que contou com uma pesquisa bibliométrica para identificação 

dos fatores críticos da implantação da GQT mais citados na literatura. Permitindo assim, a 

identificação de 20 fatores críticos e permitiu o cumprimento parcial do objetivo geral do estudo. 

Desse modo, para completar essa necessidade em torno do objetivo geral, foi construído 

um instrumento de coleta de dados contendo esses 20 fatores críticos, adicionando 

questionamentos para levantamento de perfil da amostra. Gerando como resultado, o 

complemento do objetivo geral, de proposição de fatores críticos para implantação da GQT na 

indústria brasileira de construção.  

Vale destacar, que o questionário foi submetido a apreciação de especialistas em sua 

elaboração e somente após o de acordo deles, esse instrumento de coleta de dados foi enviado via 

LinkedIn para uma base de seiscentos profissionais que possuem experiência na indústria 

brasileira de construção civil. 

Em relação aos objetivos específicos, foi estabelecimento de um panorama geral a 

respeito da gestão da qualidade e a aplicação da qualidade na indústria de construção civil. Essa 

discussão foi retratada nas seções 2.1, 2.2, 2.3 e culminou em uma explanação mais específica na 

seção 2.4 desse trabalho. Com isso, o primeiro objetivo específico da pesquisa.   

Em seguida, foi realizada a análise das respostas obtidas através do questionário aplicado, 

essas respostas foram analisadas por meio de Estatística Descritiva na seção 4.1, comprovando-se 

que todas as vinte variáveis levantadas na literatura foram identificadas como relevantes para a 

implantação da GQT. Dessa maneira, foi obtida a resposta para o segundo objetivo específico da 

pesquisa.   

A última etapa foi a aplicação de Análise de Componentes Principais aos dados coletados 

através de questionário. Após comprovação da adequação da amostra para esse tipo de análise 

pelos testes de Bartlett e KMO, a técnica foi aplicada. Os resultados obtidos geraram um total de 
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dois fatores latentes: Práticas da Qualidade e Fator Humano. Esses dois fatores latentes resumem 

as 20 (vinte) variáveis encontradas na literatura e representam uma simplificação para que 

empresas possam avaliar os FCS que influenciam a implantação da GQT na indústria brasileira 

de construção civil. Essa etapa respondeu, por fim, o terceiro objetivo específico da pesquisa.   

Dentre as limitações apresentadas no projeto, pode-se destacar o tamanho da amostra, que 

ficou condicionado a quantidade de respondentes do questionário distribuído por meio 

eletrônico. E, o fato de o tamanho da população ser desconhecido, não é possível realizar 

generalizações. 

Embora apresente os limites supracitados, é possível considerar a pesquisa como 

importante academicamente por apresentar conteúdo que pode servir como fonte de futuros 

estudos em sinergia com o tema gestão da qualidade. Sendo também significativo para a 

indústria de construção civil, uma vez que lideranças das organizações podem a partir dos fatores 

críticos e fatores latentes identificados, promover ações que priorizem os mesmos e auxiliem a 

implantação da GQT. 

 

5.1 PROPOSTA DE TRABALHOS FUTUROS 

 

A pesquisa foi delimitada a especialistas que atuam na indústria brasileira de construção 

civil, conforme relatado na seção 1.6. Orienta-se que, em estudos futuros, sejam adotados mais 

respondentes de outros países para que a pesquisa se torne mais fidedigna de um cenário global. 

Sugere-se que, em estudos futuros, apliquem-se as dimensões latentes encontradas nesse 

trabalho a um estudo de caso para verificar a resposta de mercado à pesquisa e para que se possa 

aprimorar ainda mais cada fator latente. 
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APÊNDICE A 

1. Você possui experiência na área da qualidade?

Sim Não

2. Você possui experiência na indústria brasileira de construção civil?

Sim Não

3. Qual é a sua profissão?

Engenheiro

Arquiteto

Administrador

Técnico

Consultor

Outro (especifique)

4. Posição na empresa. 

Liderança

Liderado

5. Aponte seu tempo de experiência profissional. 

Menos de 5 anos

5 à 10 anos 

10 à 15 anos

Mais de 15 anos

6. Setor de atuação. 

Privado

Público

Terceiro Setor

SEÇÃO 1

Esta seção pede informações sobre você e sua empresa.

FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DA 

QUALIDADE TOTAL NA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL
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7.  Compromisso e liderança da alta direção com a gestão da qualidade.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

8. Foco no planejamento estratégico da gestão da qualidade.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

9. Gestão da qualidade baseada em gestão de processos

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

10. Integração do plano da qualidade aos demais processos organizacionais.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

11. Foco na melhoria contínua dos processos e seus resultados.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

12. Implementação da medição e monitoramento de processos através de indicadores de desempenho.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

SEÇÃO 2

Como você avalia a influência das variáveis a seguir para a implementação da Gestão da Qualidade 

Total nas empresas que atuam na indústria brasileira de construção civil, em uma escala partindo de 

“Sem relevância” até “Muito relevante”?
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13. Gerenciamento da qualidade do projeto.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

14. Gestão da qualidade no ambiente de trabalho.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

15. Investimentos em infraestrutura organizacional.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

16.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

17. Cultura organizacional voltada para a gestão da qualidade.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

18. Uso natural de ferramentas e técnicas de qualidade total.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

19. Compromisso com a educação, treinamento e desenvolvimento de pessoas.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

Comunicação de forma clara dentro e fora da organização, sistema de informações e análises, uso

de TICs para gerenciar informações.
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20. Entendimento de ferramentas e técnicas da gestão da qualidade.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

21. Incentivo ao trabalho em equipe e gestão de recursos humanos.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

22. Satisfação, envolvimento, incentivo e avaliação de funcionários.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

23. Foco no atendimento e satisfação das necessidades dos clientes.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

24.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

25. Desempenho do negócio necessário para implementação de sistemas de gestão da qualidade.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

26. Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade independente da Certificação do mesmo.

Sem relevância Relevente

Pouco relevante Muito relevante

Indiferente Nada a opinar

27. Insira seu email caso deseje receber o resultado da presente pesquisa.

Gestão de fornecedores, relacionamento de longo prazo e procedimento de avaliação de 

fornecedores.
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