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1. Resumo 

 

Este documento aborda a criação de uma metodologia de trabalho para o 

controle dos serviços realizados na construção de edificações. Em geral o 

controle é feito durante a vistoria e atualmente utilizam-se algumas planilhas em 

papel para o registro das informações apontadas manualmente. A intenção é que 

com essa metodologia, todas as informações sobre a execução dos serviços 

possam estar arquivadas em um dispositivo móvel e que possa ser acessado os 

dados em qualquer lugar. Neste trabalho vamos desenvolver a metodologia para 

essa aplicação no dispositivo móvel em “tempo real” nas vistorias, baseando-se 

em dois serviços distintos para revestimento de parede que são a execução de 

emboço e assentamento de azulejo. O acompanhamento das etapas será 

desenvolvido através de um fluxograma. 

 

2. Introdução 

 

O aplicativo que futuramente será utilizado será apresentado nesse 

trabalho através da metodologia a ser desenvolvida para o controle da execução 

da obra. Onde queremos trazer a qualidade, rapidez e confiabilidade para as 

informações coletadas nas vistorias. Essas informações serão coletadas por 

ocasião do checklist na vistoria num dispositivo móvel (celular ou tablete) e 

poderá gerar vários relatórios, com as devidas necessidades apontadas, com 

serviços executados, não executados, entrada e saída de material, medição de 

colaboradores diretos e indiretos e controle de produção. 

 

3. Objetivo 

 

Consiste em criar uma metodologia de trabalho fácil que não exista uma 

limitação de conhecimento para usá-lo, assim atingindo o público leigo da 

construção civil junto com seus superiores para que trabalhem na mesma 

sincronia ganhando tempo e baixando custos no checklist das atividades de 

execução para obras de edificações. 

 

4. Metodologia 



 

O estudo é baseado em experiências vivenciadas durante a construção de 

três edificações em uma construtora de grande porte. Onde nas vistorias para o 

checklist, verificamos as atividades executadas, com o objetivo da entrega da 

unidade habitacional pronta ao usuário final. No desenvolvimento desse trabalho 

em campo atualmente, a coleta de dados, sua organização, relatórios e 

providências com as pendências de serviços é totalmente realizada manualmente 

através de planilhas impressas.  

De todos os serviços executados para a construção de uma edificação, 

selecionamos para esse estudo, duas atividades para gerenciamento da 

execução e a coleta de dados, a execução do emboço e colocação de azulejo.  

Foram verificadas e relacionadas de acordo com a planilha impressa utilizada nas 

vistorias, toda a sequencia da atividade e a inter-relação entre elas. Essas 

informações foram utilizadas para a elaboração de um fluxograma nesse estudo 

para o desenvolvimento do aplicativo a ser utilizado em celulares e tabletes. 

 

5. Desenvolvimento 

 

No ato da conferencia com o dispositivo móvel é necessário optar de inicio 

pela escolha do relatório de unidade onde é obrigatório inserir o n da unidade, tipo 

de serviço, local de aplicação e metragem, após essas informações serão feitas 

algumas perguntas sobre o que é necessário existir naquele local para fazer o 

serviço assim evitando surpresas futuras de serviços que não foram executados. 

Caso exista uma dependência no local impedindo a execução do serviço, é 

necessário inserir a opção não executado e o sistema informa a empresa 

responsável que precisa executar o serviço em uma unidade. Quando é finalizada 

essa pendência a própria empresa que a executou alimenta o sistema com essa 

informação, que chega até o responsável para assim poder seguir com o 

checklist. Após a conferencia de tudo, é necessário saber se o material já está no 

local para execução, caso não esteja é feito uma nova pergunta para saber se o 

material está na obra, com a hipótese que não esteja. Assim é enviado uma 

mensagem para o almoxarifado que o material não está na obra, quando esse 

material chega, o almoxarife tem o auxilio de funcionários para locar esse material 

e ele alimentar no sistema que o material já está no local assim tendo um controle 



maior sobre o material que entra e sai. O responsável recebe a mensagem e o 

serviço está pronto para execução. Ao chegar nesse ponto, ainda colocamos o 

nome do colaborador ou empresa que irá executar e a data de inicio e termino. 

Como a maioria dos serviços são dependentes um do outro na construção civil, o 

sistema informa que já está liberado para a próxima etapa. 

 

6. Resultados preliminares 

 

Conseguimos montar um fluxograma com a metodologia para o 

desenvolvimento do aplicativo para essas duas atividades selecionadas. A 

expectativa é positiva, pois com a criação desse programa esperamos que supere a 

expectativa do publico alvo. Conseguiremos adequar às melhorias para que a 

empresa tenha um maior controle sobre seus custos e respeite seus prazos de 

entrega e que também colabore com as empresas terceirizadas, onde as duas 

possam trabalhar em conjunto e gerar resultados positivos para o cliente na entrega 

final.  

O intuito é gerar diminuição nas reclamações após a entrega do 

empreendimento, elaborar um acompanhamento correto de cada item com a 

perspectiva de não aparecer surpresas no ato da vistoria com o cliente e ate mesmo 

após a entrega da obra. 
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