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C
om sua história iniciada há mais de 60 anos, em
Belo Horizonte, a Construtora Andrade Gutierrez é
sinónimo de excelência em seus serviços, condição
que a enquadra no grupo das maiores empresas de

seu segmento na América Latina. Apresentando seu Sistema de
Gestão Integrada como um dos principais responsáveis para atingir
tais patamares, a companhia tem como foco a contribuição para o
crescimento do país.

Para detalhar como é composto
o setor que cuida da Gestão Inte-
grada da construtora, seus valores e
desafios, Érico da Gama Torres, di-
retor de Qualidade, Meio Ambien-
te, Segurança e Saúde Ocupacional
da Andrade Gutierrez, concedeu
entrevista à BANAS QUALIDADE,
mostrando o know-how de quem
atua há mais três décadas na com-
panhia.

Banas Qualidade: Fale a res-
peito de sua formação e atuação na
construtora Andrade Gutierrez.

Érico: Sou engenheiro civil,
formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e há 35 anos
trabalho na Andrade Gutierrez. Entrei como estagiário e passei por
praticamente todas as áreas da empresa: Engenharia, obras durante
13 anos, Comercial e, em 1993, fui designado para a coordenação
de um projeto específico para a implantação do programa de gestão
da qualidade na companhia.

Banas Qualidade: Como aconteceu a implantação da
Gestão da Qualidade na construtora?

Érico: O início oficial do trabalho foi em 1993. À época, conta-
mos com a orientação da Fundação Christiano Ottoni, com o Pro-
fessor Falconi, e implementamos a Gestão da Qualidade com base
no modelo japonês. A abordagem de qualidade começou antes,
eu diria até que é intrínseca à empresa, que procurou acompanhar
todos os movimentos importantes que ocorreram. Nessa época,
com grande pioneirismo, criou-se uma estrutura corporativa ligada

à alta direção da empresa e
voltada para a implantação do
Sistema da Qualidade.

Banas Qualidade: Como
poderíamos resumir esse
modelo japonês da Gestão
da Qualidade?

Érico: Era o TQC1, Total
Quality Control, bem co-
nhecido dos estudiosos do
assunto. Naquela época foram
introduzidos vários conceitos,
práticas e ferramentas, come-
çando com o Programa 5S,
que foi nosso carro-chefe e

continua enraizado na cultura da empresa, evoluindo para concei-
tos de partes interessadas, visão holística e para as ferramentas da
qualidade, gestão por processos, gestão à vista e em 1995 o Sistema
de Padronização. Desde então, temos claramente definidos os tipos
de padrões de execução de processos e tarefas; uma abordagem
especial para estimular o pessoal a explicitar e desenvolver esses

"Nós não estamos
preocupados com modismos,

nós temos o Sistema de
Gestão com a ideia de sempre

fortalecê-lo e agregá-lo,
porque entendemos que a

busca pela excelência é a busca
constante de melhoria"
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"Temos a visão clara que
a evolução da empresa foi

por meio das inovações que
se desenvolveram ao longo
do tempo, que estão de fato
sendo incorporadas a esses

procedimentos"
procedimentos; um sistema da gestão do conhecimento, no qual o
conhecimento gerado é guardado e disponibilizado para a empresa
como um todo - por exemplo, uma obra pode desenvolver uma
tecnologia que normalmente registra na forma de procedimentos,
e isso é disponibilizado para toda a empresa. Então todas as nossas
80 obras são capazes de acessar esse conhecimento. Nós temos
uma parte que diz respeito às diretrizes corporativas, que cha-
mamos de"normas de funcionamento", que é um dos elementos
do sistema por meio do qual o presidente da empresa estabelece
as grandes diretrizes da Andrade Gutierrez. Todos os processos
importantes da empresa têm procedimentos, que chamamos de
"padrões de sistema", por meio dos quais os processos são dese-
nhados e executados. A abordagem interfuncional que os processos
maiores têm também é tratada através desses procedimentos.

Banas QualidaderVamos tratar um pouco sobre os valores
da Andrade Gutierrez. A construtora é movida pelo tripé
"Paixão, Excelência e Desempenho Económico", certo?

Érico: Esses valores foram definidos pela direção do Grupo,
mas de certa forma, eu diria também que é algo que acompanha a
empresa desde a sua fundação, em 1948, e que foi formalizado em
2003, nessa forma do tripé de valores. Esse é o modo de sintetizar
a visão da empresa, na filosofia de sempre buscar a excelência,
de trabalhar voltado para resultados, de ter foco no cliente, e nos
stakeholders. Assim, o nosso Sistema de Gestão é fundamentado
nesse conceito. Desenvolvemos nosso modelo de gestão, temos
a nossa política do SGI, porque hoje trabalhamos com o nosso
Sistema de Gestão Integrada, mas o que está por trás disso são
exatamente esses valores.

Banas Qualidade: Na sua visão, quais atributos fazem a
construtora estar no grupo das maiores do Brasil? Como você
justifica tal posição?

Érico: A Andrade Gutierrez está entre as três maiores construtoras

do país. Nós não estamos preocupados com modismos. Nós temos o

Sistema de Gestão com a ideia de sempre fortalecê-lo e agregar a ele

cada vez mais conhecimento e tecnologia, porque entendemos que

a busca pela excelência é a busca constante de melhorias. Tomando

como base o ano de 1993, desde então foram vários elementos que

foram incorporados à gestão da empresa. Por exemplo, em 1995,

com a ajuda de consultores japoneses desenvolvemos o sistema de

padronização que utilizamos até hoje. Posteriormente, em 1998, a

Andrade Gutierrez introduziu em seu sistema, e talvez tenhamos

sido uma das empresas pioneiras nisso, o modelo do PMI de geren-

ciamento de projetos. Na sequência, fizemos a primeira certificação

na ISO 9001, ocorrida em 1999. Não fazemos ações isoladas, sempre

agregamos tecnologia de gestão e fortalecemos o sistema. A partir

de 2001, começamos a desenvolver o nosso Sistema de Gestão Inte-

grada incorporando a Gestão de Meio Ambiente, Segurança, Saúde

Ocupacional e, em agosto de 2003, fizemos a certificação do Sistema

de Gestão Integrada. Acredito que nós fomos à primeira empresa de

construção no Brasil a fazer uma certificação desta natureza - nós

já éramos certificados pela ISO 9001 e, nessa ocasião, fizemos o

upgrade, para a versão 2000 da norma, certificamos na ISO 14001 e

na OHSAS18001. Avançando, em 2005, fizemos uma certificação da

S A 8000, então incorporando ao nosso sistema toda a abordagem de

Responsabilidade Social e, no ano seguinte, tivemos uma certificação

importante, e creio que nós somos a única empresa brasileira de

construção certificada no selo ASME para a montagem de caldeiras

e tubulações de pressão. Nós temos também uma abordagem de

sempre fazermos uma extensão de escopo da nossa certificação.

Hoje, somos certificados em praticamente todos os segmentos de

negócio que a Andrade Gutierrez atua, entre outros: hidrelétricas,

termelétricas, obras rodoviárias, metroviárias, portuárias, saneamento,

contratos na modalidade EPC (Engineering - Procurement - Cons-

truction). Diferentemente da indústria, que é uma atividade de pro-

dução contínua, com mudanças relativamente pequenas no decorrer

de muitos anos, a construção apresenta curta duração e você está

sempre trabalhando em locais diferentes, ambientes diversos, com

pessoas das mais variadas formações e origens. Em toda obra que se

inicia há a necessidade de montar a equipe, organizar e implementar

o sistema, então é sempre um desafio maior. Desenvolvemos uma

série de abordagens para isso, e temos um manual para facilitar a

implantação das obras e indicadores que acompanham a evolução

dessa implantação. A empresa coloca que é importante que façamos

o processo de manutenção e recertificação envolvendo um maior

número possível de obras, porque a certificação não é um objetivo

em si, é um meio de nós melhorarmos a nossa gestão. Há sempre a

preocupação de buscar melhoria, trabalhar, fazer o pessoal que iniciou

uma obra buscar esse aperfeiçoamento.

Banas Qualidade: Quanto a inovação é importante para o
sucesso da gestão da construtora?

Érico: Esse nosso processo de gestão estimula muito e é
realimentado pela inovação, o que às vezes ocorre de maneira
informal. Hoje temos a visão clara que a evolução da empresa foi
por meio das inovações que se desenvolveram ao longo do tempo,
que estão de fato sendo incorporadas aos nossos procedimentos.
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Existem procedimentos que não são tão antigos assim, que foram

desenvolvidos no final dos anos 90, e já apresentam mais de 20

revisões, o que significa que, pelo menos a cada seis meses, estamos

introduzindo inovações. Mais recentemente, lançamos um progra-

ma interno que chamamos de PAGIT, que é o Programa Andrade

Gutierrez de Inovação Tecnológica, exatamente para fortalecer

uma cultura que nós já achamos que a empresa possui que é essa

cultura da inovação. Como adiantei, a indústria da construção tem

uma dificuldade intrínseca que é a curta duração da atividade de

uma obra, o que gera muita rotatividade de pessoas e, por isso,

todo o treinamento que passamos à equipe pode acabar, de certa

forma, sendo perdido. Esse processo tem a finalidade de assegurar

que as pessoas que estão entrando assimilarão essa cultura e irão

buscar na fonte tudo que já foi desenvolvido na empresa. Esse

é um trabalho muito grande e importante para poder manter o

padrão de excelência que a empresa tem como filosofia, mas não

é fácil devido a essa rotatividade de colaboradores que o mercado

de construção naturalmente tem. A cultura da inovação tem que

circular no sangue das pessoas. Muitas vezes você contrata um

encarregado que vem de uma empresa, com cultura diferente e a

forma como age pode tolher as pessoas com relação à inovação.

Nós procuramos colocar que as pessoas têm que ter liberdade para

criar, para dar suas ideias.

Banas Qualidade: Quais são os desafios da Andrade Gu-

tierrez para os próximos anos nos assuntos como gestão da

qualidade e inovação?

Érico: Ao longo dos anos, vimos muitas megatendências (nos

termos de John Naisbitt) que vieram. O movimento da Qualidade

foi uma megatendência, a globalização e agora acredito que estamos

vivendo a sustentabilidade como uma outra megatendência. O nosso

desafio é exatamente fortalecer a empresa nessa direção da susten-

tabilidade, tema que muitas empresas falam, mas poucas realmente

praticam. Nós já trabalhamos com Gestão Integrada há mais de

dez anos e estamos muito conscientes do nosso desafio de tomar

a empresa, de fato, sustentável com uma abordagem que concilie o

desenvolvimento económico com o social e o ambiental. Estamos

bem avançados nessa direção, mas creio que ainda é um desafio para

todas as empresas. Entender as questões que envolvem o tema é um

desafio para todos. Acho que o Prémio FIESP de Mérito Ambiental

2010, que reconheceu o Sistema de Gestão Ambiental implementado

nas obras da Andrade Gutierrez e a sua abordagem para o assunto,

mostrou que estamos no caminho certo.

Banas Qualidade: Como você resumiria o foco da em-

presa?

Érico: A Andrade Gutierrez é uma empresa realmente vol-

tada para a excelência e para o desempenho sustentável. Alinhar

a empresa com essa tendência e fortalecer a cultura de foco no

cliente e nas partes interessadas (stakeholders) gerando os resul-

tados esperados por todas elas, mesmo depois de longos anos de

exercício, continua sendo um desafio. Estamos vivendo um bom

momento e esperamos contribuir cada vez mais para o crescimento

do país, de modo muito positivo, sustentável.

REFERÊNCIA

(1) TQC

O modelo japonês de qualidade

O Total Quality Management (TQM) ou a Gestão da Qualidade Total

se consolidou por meio do uso extensivo e pela prática das principais

abordagens da qualidade, constituindo-se na atualidade em modelos

de gerenciamento e administração de questões relativas ao que pode se

denominar de qualidade total. As abordagens clássicas do modelo japonês

foram estabelecidas pelos gurus da qualidade: Feigenbaum, Deming juran,

Ishikawa, Taguchi e Crosby. Assim, o papel integrador de todos os aspectos

da qualidade, que envolvam pessoas, equipamentos, recursos computacio-

nais e estrutura organizacional, classifica o TQM como um conceito para

se atingir abordagens sistémicas para a gestão da qualidade.

Outro papel fundamental atribuído ao TQM envolve o seu relaciona-

mento com a busca constante da satisfação do cliente, pela utilização

integrada de ferramentas e técnicas que envolvam a melhoria contínua

dos processos organizacionais. Uma abordagem baseada em uma visão

acentuadamente holística qualifica o TQM como agente modificador

de valores e práticas sociais, nos quais os paradigmas estariam sendo

firmados em função não do estabelecimento dos recursos de uma orga-

nização como próprios, mas sim como globais. •

Text Box
Fonte: Banas Qualidade, São Paulo, ano 18, n. 218, p. 7-9, jul. 2010.




