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RESUMO: 

O presente trabalho trata de um relato de experiência produzido durante o estágio de nível técnico em edificações 

desenvolvido na Gerência de Projetos e Obras do Departamento Regional do Sesc em Pernambuco, que 

possibilitou a participação na fiscalização da obra de ampliação e reforma do restaurante do Sesc no RioMar 

Shopping, acompanhando o trabalho desenvolvido pela engenheira civil Fabiana Lacerda. O restaurante tem a 

finalidade de atender os funcionários das lojas pertencentes ao shopping. A obra contemplou uma área de 

ampliação dos setores da administração, de recebimento e de estocagem de alimentos do restaurante, buscando 

uma acomodação apropriada para os funcionários do Sesc e disposição adequada dos ambientes de 

armazenamento dos alimentos, garantido mais qualidade às refeições servidas ao público. A reforma ocorreu na 

cozinha do restaurante, tendo por finalidade o redimensionamento dos ambientes de cocção, pré-preparo e 

preparo das refeições convertendo-os em áreas apropriadas para o trabalho demandado. No decorrer da obra 

foram identificados problemas que não haviam sido percebidos durante o período de elaboração dos projetos por 

serem de origem superveniente. As atualizações de projetos para compatibilizar ao que já havia executado na 

área do restaurante, além da contratação de novos projetos e da execução de serviços que se mostraram 

necessários para garantir a qualidade do empreendimento, foram atitudes tomadas e devidamente estudadas e 

acompanhadas pela fiscalização da obra. De maneira geral, a obra e a reforma foram realizadas para 

proporcionar melhorias ao serviço prestado pelo Sesc ao seu público, além de garantir as condições ideais de 

trabalho para os seus funcionários. 
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ABSTRACT: 

This work treats about an experience report produced during the technical internship in buildings developed in 

the Projects and Works Management Department of the Sesc Regional Department in Pernambuco, which made 

it possible to participate in the inspection of the expansion and renovation work of the Sesc restaurant in RioMar 

Shopping, following the work developed by the civil engineer Fabiana Lacerda. The restaurant has the purpose 

of serving the employees of the stores belonging to the mall. The work included an area of expansion of the 

administration, reception and food storage sectors of the restaurant, seeking appropriate accommodation for 

Sesc’s employees and adequate provision of food storage environments, ensuring a higher quality of meals 

served to the public. The renovation took place in the kitchen of the restaurant, with the purpose of re-

dimensioning the cooking, pre-preparation and preparation of meals areas, converting them into appropriate for 

the work demanded. In the course of the work, problems were identified that were not perceived during the 

projects preparation period because they were of supervening origin. The updates of projects to make compatible 

with what had already done in the restaurant's area, besides the contracting of new projects and execution of 

services that were necessary to guarantee the quality of the enterprise were actions done and properly studied and 
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accompanied by the supervision of the work. In general, the work and reform were carried out to provide 

improvements to the service provided by Sesc to its public, in addition to ensuring the ideal working conditions 

for its employees. 

 

Key Words: Accompaniment. Supervision of Constructions. Sesc Restaurant. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A fiscalização de obras é uma ação muito importante, pois é ela que garante o 

cumprimento de todas as exigências contratuais e a qualidade do produto final. Com ela, 

torna-se possível evitar problemas que podem comprometer o desenvolvimento do 

empreendimento, atrasar cronogramas e gerar gastos desnecessários. A qualidade da 

construção surge da realização de cada etapa da obra de acordo com o que foi planejado, e 

esse controle é uma atribuição da fiscalização. 

 Para que um projeto seja bem executado, é necessário que haja um bom planejamento 

e acompanhamento dos serviços que compõem a obra. 

 Um profissional que atua como fiscal de obras deve ter conhecimento largo dos 

processos que estão envolvidos na execução do objeto, o que na verdade é o resultado de 

experiências vivenciadas em trabalhos anteriores, apesar de cada construção ter suas 

características e finalidades próprias. A ampliação e reforma do restaurante tratado nesse 

trabalho exigiu dos profissionais envolvidos no processo de execução muita diligência para 

que o projeto fosse concebido corretamente, ainda que frente às dificuldades encontradas no 

decorrer da obra.  

 A solução, ou ainda minimização, de problemas ergonômicos e riscos físicos (como 

calor excessivo e ruído) aos quais os trabalhadores da unidade estavam expostos, foi um 

grande incentivo à realização da obra e reforma, visto que melhorias nas condições de 

trabalho implicam mais produção e maior qualidade do que é produzido, o que converge para 

uma maior satisfação dos usuários. A relevância dessa iniciativa também considera o fato do 

restaurante oferecer alimentação de qualidade a um preço acessível aos funcionários de mais 

de 100 lojas que estão dispostas no prédio do shopping. 

 Dessa maneira, podemos entender a importância da iniciativa do Sesc, tanto para o 

público usuário quanto para seus funcionários. 
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FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

Toda obra civil é realizada para proporcionar melhorias aos usuários de determinado 

serviço ou local, seja para fim de uso público ou privado. Entretanto, a produção do objeto 

arquitetado e planejado nem sempre é simples.  

Cada projeto exige diferentes condições para sua execução, até mesmo os que servem 

de modelo, como em programas sociais, por exemplo, sendo reproduzidos repetidamente em 

diferentes locais, pois fatores como o tipo solo, as características climáticas, a disponibilidade 

de materiais e de mão de obra podem facilitar ou dificultar a execução do negócio. Por isso, as 

equipes da construtora contratada envolvidas no processo de construção atuam em conjunto 

para viabilizar a execução do empreendimento, garantindo a qualidade, a estética, a 

funcionalidade e todas as características do objeto a ser construído ou reformado. 

Da mesma maneira, o contratante deve atuar com profissionais que, durante toda a 

obra ou reforma, acompanhem os serviços executados para assegurar a realização do que foi 

idealizado. Estes participam principalmente no acompanhamento e na verificação do 

cronograma para a avaliação do desenvolvimento da obra. Esses profissionais são 

responsáveis pela exigência do cumprimento de tudo o que foi estabelecido no contrato entre 

a construtora e a contratante, em concordância com o que diz Cambundo (2017, on-line) “A 

fiscalização deve ser uma ação planejada, coordenada e avaliada de forma contínua, tendo em 

foco o alcance dos seus objetivos”. 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO SESC NO RIOMAR 

SHOPPING 

 

A fiscalização registrada neste trabalho faz referência à obra que foi realizada no 

restaurante dos comerciários do Sesc RioMar, que “é o fruto de uma parceria entre o Sistema 

Fecomércio/Sesc/Senac-Pe e o Grupo JCPM” (RESTAURANTE... 2017). Nessa obra, foi 

realizada uma ampliação do setor administrativo e almoxarifado, que antes ocupava uma área 

de aproximadamente 103,36 m². 

 Essa área é parte dos 637,00 m² da área total inicial do restaurante que acomodava o 

salão, a área de preparo e cocção dos alimentos, administração e almoxarifado, além de WC 

feminino e masculino para o público e ainda vestiários feminino e masculino para os 

funcionários. 
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Todo o espaço administrativo foi transferido para uma área de 278,37 m². Essa área 

corresponde à parte de ampliação do empreendimento, o Gráfico 1 ilustra as proporções das 

áreas citadas. 

Gráfico 1 - Áreas 

 

Fonte: Autor (2018) 

O salão do restaurante foi reformado, recebendo um novo revestimento e leiaute, 

buscando proporcionar mais conforto aos usuários. 

Tanto a realocação do setor administrativo quanto a reforma do salão do restaurante 

foram atividades desenvolvidas pelo Grupo JCPM e a fiscalização do Sesc teve o cuidado em 

acompanhar as mesmas sem interferir no processo. 

A reforma da cozinha do restaurante foi a fração da obra que ficou de responsabilidade 

do Sesc, por isso, foi acompanhada de maneira detalhada pela fiscal e pelos demais 

profissionais envolvidos. O orçamento dessa reforma alcançou a significância de R$ 

1.139.865,51 (um milhão, cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos). Além disso, novos equipamentos foram adquiridos para compor a 

cozinha. Os valores citados reafirmam a relevância da fiscalização da obra.  

A contratação da empresa Times Engenharia, contratada para execução da reforma, 

deu-se por licitação, na modalidade de carta-convite, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo 

regulamento do Sesc. 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS NA OBRA 

 

O cronograma foi inicialmente de 60 dias, porém, por motivos técnicos houve o 

acréscimo de 30 dias, finalizando a obra com 90 dias corridos. Esse acréscimo se deu por 

meio de um aditivo de prazo ao contrato firmado entre o Sesc e a construtora. A necessidade 
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desse aditivo surgiu quando foram identificados fatos supervenientes na reforma. O dicionário 

da língua portuguesa Ruth Rocha define fato como “coisa ou ação feita, acontecimento”, ou 

ainda, como o “que é real”, e superveniente como “algo que vem depois ou que sobrevém”. 

No nosso caso, podemos entender essa expressão como fato que só pôde ser identificado 

durante a execução da obra e por isso não fez parte do planejamento e orçamento da mesma.  

Alguns dos problemas que surgiram e que se enquadram na definição de fatos 

supervenientes foram: rede de drenagem deficiente, problemas de impermeabilização no piso 

existente, corrosão de pilares metálicos, paredes sem elementos de amarração, instalações de 

climatização e exaustão subdimensionadas.  

Alguns dos serviços extras realizados foram: contratação de empresa para a elaboração 

e a execução de projetos de drenagem, impermeabilização de piso e paredes até 1,20m, 

recuperação de pilares, execução de pilares e vigas para amarração de paredes, elaboração e 

execução de instalações de climatização e exaustão. 

A identificação, a avaliação e o registro de todos esses problemas foi uma atividade da 

fiscalização da obra juntamente com os profissionais da empresa contratada.  

Durante a reforma, foram elaborados dois termos aditivos, o primeiro de prazo e valor 

e o segundo apenas de valor, alcançando um montante de R$ 439.601,92 (quatrocentos e 

trinta e nove mil, seiscentos e um reais e noventa e dois centavos) adicionais ao valor do 

contrato, totalizando um investimento de R$ 1.579.467,42 (um milhão, quinhentos e setenta e 

nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos).  

Outro trabalho desenvolvido pelo fiscal é a medição dos serviços executados pela 

empresa contratada e, consequentemente, a autorização, ou não, do pagamento do valor 

expresso no Boletim de Medição (conjunto de planilhas e documentos que informam 

quantitativos e valores proporcionais aos serviços executados em determinado período de 

tempo). 

O pagamento dos boletins foi distribuído em espaços de tempo proporcionais ao 

desenvolvimento dos serviços. A tabela 1 indica os valores, data de emissão da nota fiscal de 

cada boletim de medição e o investimento total da reforma. 
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Tabela 1 - Resumo dos Boletins de Medições 

 

Fonte: Autor (2017) 

O Gráfico 2 ilustra a evolução do pagamento das parcelas do investimento aplicado 

nesse empreendimento, tanto de forma acumulada, como isolada. 

Gráfico 2 - Pagamentos dos Boletins de Medições 

 

Fonte: Autor (2018) 

O arquiteto responsável pelo projeto de reforma da cozinha, por nome Ricardo Bruno, 

especialista em projetos de cozinhas industriais, mostrou-se presente e solícito para a 

realização das alterações necessárias dos projetos, facilitando a compatibilização do planejado 

com a realidade do local. 

 Foram realizadas cerca de 20 visitas técnicas por parte da fiscalização para o 

acompanhamento das atividades. Por meio delas, foi possível testificar e registrar (com fotos, 

relatórios técnicos e fotográficos) a execução dos projetos conforme licitado. 

A colaboração da fiscalização para o cumprimento de todo o contrato foi um fator de 

grande magnitude, pois o resultado final é um empreendimento que oferece serviço a 
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aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) pessoas por dia, com refeições de café da manhã, 

almoço, jantar e lanches. 

 Após a reforma, segundo a nutricionista do restaurante Karen Beltrão, “o número de 

lanches vendidos aumentou e agora as outras refeições também tendem ao aumento por conta 

das contratações de final de ano das lojas do shopping”. 

O restaurante tem 59 profissionais contratados, que receberam novos ambientes de 

trabalho. O número de funcionários foi mantido o mesmo e todos vêm sendo treinados para 

que cada equipe possa realizar um melhor trabalho, podendo assim, desenvolver um produto 

de mais qualidade para os clientes. 

Por meio dos profissionais envolvidos no projeto, planejamento, execução, 

fiscalização e em todas as etapas da reforma, foi conquistado de forma expressiva o 

melhoramento de condições de trabalho e dos produtos oferecidos pelo restaurante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por meio do trabalho da fiscalização, foi possível alcançar os objetivos da reforma, de 

maneira que todos os serviços, instalações (elétrica, hidráulica, sanitária, climatização, 

exaustão, entre outras), revestimentos, esquadrias etc., foram realizados atendendo às 

especificações de projeto.  

 A relação clara e ética estabelecida entre a empresa contratada e a fiscalização, que 

representou o Sesc, proporcionou o bom andamento e garantiu o sucesso da iniciativa.  

 A reforma ofereceu melhores condições de trabalho para todos os funcionários, tanto 

da cozinha quanto os do setor administrativo e do almoxarifado. Logo, o público do 

restaurante pode usufruir de um melhor serviço, assim como de ambientes mais confortáveis e 

agradáveis. Dessa forma, são cumpridos os principais propósitos dessa unidade do Sesc.  

 Então, podemos enxergar a relevância da atuação dos engenheiros fiscais, que 

trabalham desde o planejamento até a entrega da obra, para que o resultado satisfaça a todos 

os indivíduos que estão ligados ao mesmo de alguma forma. 
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