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satisfação 
garantida

Por dentro da obra
qualidade do produto

Defeitos na construção podem gerar dor 
de cabeça para construtoras e acabar em 
processos na justiça. Saiba como evitar

por exemplo, apresentaram defeitos 
na construção ainda dentro do prazo 
de garantia. Infiltrações, trincas e va-
zamentos foram apontados como as 
falhas mais comuns. Mas o relatório 
trazia ainda situações preocupantes, 
como a falta de prumo (que indica a 
verticalidade de paredes e colunas). 
Defeitos na construção são mais 

AO COMPRAR UM IMÓVEL na 
planta, a última coisa que o no-
vo proprietário espera é ter pro-

blemas quando a obra estiver pron-
ta. Mas um relatório divulgado pelo 
Ministério da Transparência e Con-
troladoria-Geral da União em 2017 
mostrou que 56,4% dos imóveis do 
Programa Minha Casa Minha Vida, 

POR Flávia Santucci

comuns do que se imagina e, em 
muitos casos, a saída pode ser acio-
nar a justiça para que o dono faça 
valer seus direitos. Portanto, acom-
panhar a obra do início ao fim pode 
fazer a diferença e evitar dor de ca-
beça tanto para a construtora quan-
to para o futuro proprietário.
De acordo com o CEO do Grupo Pi-
vô Desenvolvimento Imobiliário, 
Fernando Trotta, irregularidades 
na obra podem ser classificadas 
como de baixa e alta complexida-
de. “Existem algumas intercor-
rências que acontecem com certa 
fre quência e são de baixa complexi-
dade, como infiltrações, problemas 
com revestimentos e acabamentos 
em geral. Já outras, mais graves, 
podem até mesmo comprometer a 
entrega, como erro na locação das 
fundações, que causa problemas 
em esquadros de paredes, o que 
impacta eventualmente até a ins-
talação do piso e da marcenaria dos 
apartamentos”, aponta.
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No entanto, é importante alertar 
que, independentemente da com-
plexidade do defeito apresentado, 
construtoras jamais deveriam dei-
xar um erro passar, principalmente 
quando a saúde dos moradores po-
de estar em jogo. 
Uma forma de prevenir contratem-
pos, ainda de acordo com Trotta, é 
trabalhar com fornecedores qualifi-
cados e experientes no segmento. “É 
preciso escolher profissionais foca-
dos em cumprir todas as etapas pre-
vistas no projeto. E, claro, fazer um 
bom planejamento da obra”, analisa.
Antes mesmo de uma obra começar, 
Trotta explica que é extremamente 
importante investir capital e tempo 
na elaboração de projetos executi-
vos. “Com projetos completos, con-
seguimos diminuir muito o número 
de intervenções e decisões a serem 
tomadas no decorrer da obra, o que 
é benéfico tanto para o orçamen-
to, que não sofre com recálculos de 

rota, quanto para o resultado fi-
nal, que chega o mais próximo 
possível ao que foi projetado. 
Além disso, contratar fornecedo-
res com experiência e qualidade 
comprovadas é imprescindível, 
bem como utilizar materiais de 
qualidade. Tudo isso colabora 
para que o projeto seja bem exe-
cutado, sem dor de cabeça e com 
acabamento sofisticado. Além 
de garantir a qualidade na en-
trega, este planejamento evita 
atrasos e em alguns casos possi-
bilita até mesmo que a obra seja 
entregue antes do tempo previs-
to inicialmente”.
Qualquer passo fora do plane-
jamento pode comprometer a 
entrega final. E proprietários de-
vem estar cientes dos seus direi-
tos se porventura não receberem 
o combinado no início do contra-
to. Nesses casos, acionar a jus-
tiça é uma maneira de garantir 
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O Grupo Sanglass é um dos 
líderes nacionais da indústria de 
vidro e alumínio, contabilizando 
mais de 250 colaboradores.

A empresa também possui uma 
área de fabril de 3.200m², com 
sedes própria em São Paulo e no 
Rio de Janeiro.

“É preciso escolher profissionais 
focados em cumprir todas as etapas 
previstas no projeto. E, claro, fazer 
um bom planejamento da obra”
Fernando Trotta, CEO do Grupo Pivô 
Desenvolvimento Imobiliário
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a solução de conflitos. Outra forma 
é apostar em soluções igualmente 
eficientes, só que muito mais rápi-
das, como uma Câmara de Mediação 
e Arbitragem. “A mediação e a arbi-
tragem são soluções que podem ser 
utilizadas para a resolução de con-
flitos no âmbito da construção civil, 
agregando celeridade, economia e 
confidencialidade à solução do con-
flito. Esses métodos são desenvolvi-
dos sem a necessidade de interven-
ção do Poder Judiciário. A tramitação 
dos processos acontece no âmbito 
de uma Câmara de Mediação e Arbi-
tragem e conta com validade legal”, 
revela o sócio-fundador da Cames 
(Câmara de Mediação e Arbitragem 
Especializada), Ronaldo Gallo.
Segundo ele, métodos de resolu-
ções de conflitos fora do Poder Judi-
ciário, necessariamente, demandam 
um prévio entendimento das partes 
quanto à escolha de qualquer um 
deles. Ou seja, as partes envolvidas 
devem estar de acordo com o pro-
cesso de resolução de conflitos es-
colhido, seja via mediação, seja via 
arbitragem. “A mediação consiste na 
atuação de um mediador externo e 
imparcial que, por meio de técnicas 
apropriadas, conduz a aproximação 
das pretensões das partes. Já a ar-
bitragem conta com uma estrutura 
mais análoga aos processos desen-
volvidos no âmbito do Poder Judiciá-
rio, com a diferença de que o árbitro 

é escolhido pelas partes, o que pro-
picia uma ótima oportunidade para 
que a indicação recaia sobre um pro-
fissional que conte com expertise na 
matéria, o que diminui ainda mais o 
tempo de tramitação do processo (já 
que o árbitro conhece a temática dis-
cutida), gerando mais economia na 
resolução do conflito”, destaca Gallo.
 
DISPUTE BOARDS 

Ainda segundo Ronaldo Gallo, outra 
forma de resolver as recorrentes re-
negociações de contratos e contro-
vérsias ligadas a erros em projetos 
de construção, acerto de contas no 
encerramento de obra, divergências 
na incorporação imobiliária (como 
cálculo das áreas e rateio das despe-
sas entre os contratantes) e atrasos 
nos cumprimentos das etapas é por 
meio dos dispute boards, soluções 
consideravelmente rápidas. “Os dis-
pute boards são ‘comitês’ formados 
por profissionais com conhecimen-
to nas diferentes fases do processo 
imobiliário e cujo objetivo é preve-
nir, gerenciar ou dirimir conflitos no 
mesmo momento em que eles vão 
acontecendo. Assim, uma contro-
vérsia surgida no projeto da cons-
trução pode ser imediatamente diri-
mida por esse Comitê de Solução de 
Disputas, sem impacto nos prazos e 
conferindo segurança para o prosse-
guimento do processo”.

“Os dispute boards são ‘comitês’ formados 
por profissionais com conhecimento nas 
diferentes fases do processo imobiliário 
e cujo objetivo é prevenir, gerenciar ou 

dirimir conflitos no mesmo momento em 
que eles vão acontecendo”

Ronaldo Gallo, sócio-fundador da Cames (Câmara  
de Mediação e Arbitragem Especializada)

Gallo ainda chama a atenção para 
o tempo de resolução dos conflitos 
dentro da Cames, que pode variar de 
algumas horas a alguns meses, de 
acordo com a complexidade do caso. 
“Os processos de mediação são con-
sideravelmente rápidos, podendo 
ser definidos em horas ou, quando 
muito, em alguns meses. As arbitra-
gens têm tempo médio de seis me-
ses a um ano, todavia, no âmbito da 
Cames, temos a chamada arbitra-
gem sumária, para assuntos menos 
complexos, que tem estimativa de 
duração de três meses. Dependendo 
do modelo de dispute board adota-
do, a controvérsia pode ser tratada 
imediatamente, quando do surgi-
mento do conflito”.

EFICIÊNCIA NOS RESULTADOS

Para Ronaldo Gallo, a mediação e 
a arbitragem, por diferentes pers-
pectivas, são processos que con-
tam com alta eficiência e, por isso 
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mesmo, estão sendo cada vez mais 
utilizados no setor imobiliário – uma 
alternativa aos mais de 77 milhões 
de processos em tramitação na jus-
tiça estatal, que congestionam a 
resolução de casos. “Como o resul-
tado da mediação espelha o acordo 
definido pelas próprias partes envol-
vidas na relação conflituosa, há um 
alto índice de cumprimento espon-
tâneo, prescindindo da necessidade 
de novo processo para a execução do 
acordado no Poder Judiciário (o que 
se dá no caso de resistência ao cum-
primento do acordo). A mediação é 
um processo muito célere e eficaz”. 
O especialista destaca que a sen-
tença arbitral tem a mesma força da 
sentença judicial e não pode ser de-
safiada por recurso. “A opção pelos 
processos de mediação e arbitragem 
para a resolução de conflitos envol-
vendo moradias vem crescendo de 
forma sólida. É indispensável o tra-
balho que deve ser realizado junto a 
todas as partes envolvidas no con-
flito com relação à lisura, imparcia-
lidade e eficácia dos procedimentos, 
de forma que todos sintam-se segu-
ros quanto à escolha, especialmente 
diante de contratos que espelham 
uma relação de consumo, em que há 
a necessidade de expressa aceitação 
do consumidor quanto ao desenvol-
vimento do processo arbitral ou de 
mediação”.

DO COMEÇO AO FIM

De todo modo, é possível evitar che-
gar ao ponto de apelar para uma 
resolução de conflitos por meio de 
mediações ou mesmo processos ju-
diciais. Basta ter comprometimento. 
No caso do Pivô, Fernando Trotta 
revela que a construtora tem co-
mo premissa não começar a obra 
antes de ter todos os projetos exe-
cutivos prontos. “Isso nos dá maior 

tranquilidade e mais tempo para 
resolver possíveis intervenções 
que devam ser realizadas. No de-
correr do projeto, nossas escolhas 
pautam-se no resultado final: 
existe um cuidado muito grande 
do Grupo Pivô em entregar pré-
dios à altura do que os investido-
res e moradores anseiam”. 
De acordo com Trotta, além de 
planejamento, equipe de con-
fiança e a utilização de maté-
ria-prima de qualidade, há forte 
investimento em tecnologia e so-
luções que reduzem os possíveis 
problemas. “Um exemplo disso 
é o sistema PEX, instalação que 
adotamos no nosso prédio da Vila 
Nova Conceição. Trata-se de uma 
mangueira de plástico rígido que 
diminui muito o número de co-
nexões, reduzindo, consequente-
mente o risco de eventuais vaza-
mentos. Outro ponto importante 
é que, como ficamos com cerca 
de 30% das unidades para patri-
mônio da empresa, participamos 
ativamente do dia a dia do prédio, 
então, além de naturalmente já 
nos preocuparmos com a entrega 
de um produto de qualidade para 
os clientes, acompanhamos bem 
de perto as necessidades de cada 
empreendimento à medida que o 
projeto vai sendo finalizado”. 
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Materiais

Presente no
mercado há 32 anos, a 
Udiaço se destaca pelo 
pioneirismo na produção 
de materiais em aço para 
construção civil.

Vergalhões, vigas, 
colunas, pilares, 

armados, treliças, 
malhas, barras de 

transferência, arames, 
pregos e corte & dobra 
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