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RESUMO
O objetivo deste trabalho é estudar as interferências geradas pelo processo de
customização das unidades habitacionais quando realizadas pela construtora ainda
em fase de obra, de forma a viabilizar a prática para apartamentos residenciais de
médio e alto padrão em São Paulo. A customização representa o nível mais atual da
economia, sendo prática comum em diversos segmentos, porém ainda nota-se
dificuldade em ser utilizada na construção civil. Foram estudados os conceitos de
adiamento (postponement), ponto de desacoplamento, modularidade, modelo de
gestão da empresa, habilitadores e os tipos de customização em massa.
Posteriormente, foram estudadas as características que fazem da construção civil
um cenário único, relacionando-o com a prática da customização em massa. O
estudo de caso de um empreendimento na cidade de São Paulo permitiu a
compreensão do assunto em uma grande construtora, além da visão geral de todos
os empreendimentos desta construtora, e de que forma acontece a execução dos
itens customizados em obra. Como proposta, foram identificados os itens passíveis
de customização no ambiente do apartamento, e estudado qual a interferência de
cada um destes itens com a obra. Foram apresentadas duas propostas para
viabilizar a prática da customização para a construção civil. A primeira foi realizada
através da análise do cronograma da obra com antecipação de atividades, que visa
ampliar o período de customização e antecipar o início das entregas ao usuário final.
Para a segunda proposta foi estabelecido o uso de kits de instalação, que
transforma cada apartamento em uma unidade única, independente se customizada
ou não. Por fim, ambas as propostas foram relacionadas com os habilitadores da
customização em massa, de forma a comprovar a adequação ao tema deste
trabalho.
Palavras Chaves: Customização; Construção Civil; Interface com a Obra; cidade de
São Paulo.

ABSTRACT
Study of interferences customization, of housing units, in the construction
process of buildings
The objective of this academic work is to study the interferences caused by the
customization process of housing units when performed by the construction company
in construction phase, in order to enable the practice to residential apartments of
medium and high standard in Sao Paulo. Customization is the most current level of the
economy, it is being a common practice in several segments, however still notes
difficulty to be used in building construction. The concepts of postponement,
decoupling point, modularity, the company's management model, enablers and types
of mass customization were studied in this research. After that, it was approached
such characteristics that become the construction industry a unique scenario in reason
of its relationship with the practice of mass customization. The case study of a building
construction in Sao Paulo City allowed the understanding of the subject in a large
construction company, as well as an overview of all projects of this construction
company and how the implementation of customized items in construction happens.
As proposal, the items subject to customization within a residential apartment
environment were identified and it was studied about the interference of each one
these items with the construction. Two proposals were introduced to enable the
customization of practice for construction. The first one was conducted through
analysis of the construction schedule with anticipated activities, that looking for
expanding the customization period and anticipate the initial deliveries to end users.
For the second proposal it was established the kits installation, which makes every
apartment in a single unit, regardless of whether customized or not. Finally, both of
proposals were related to the enablers of mass customization in order to prove the
suitability to the theme of this academic work.
Keywords: Customization; Construction; Interface with the build; Sao Paulo City.
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1 INTRODUÇÃO
A produção em massa de bens padronizados foi o sistema adotado pela
indústria no começo do século XX, visando o maior lucro por meio da fabricação de
produtos em larga escala para atender mercados homogêneos. Porém, o que antes
foi um mercado de vendedores, hoje é um mercado de compradores. A crescente
oferta de bens obrigou as empresas a se adaptarem para que seus produtos
sobressaíssem em relação aos demais. A variedade e personalização surgem como
estratégias para atender a um mercado heterogêneo, onde o cliente escolhe quais
são os produtos que mais se adaptam às suas escolhas e necessidades (PINE II,
1994).
A estratégia de negócios denominada Customização em Massa (CM) emergiu
em meados dos anos oitenta, por meio de empresas inovadoras interessadas no
diferencial competitivo propiciado (VIGNA; MIYAKE, 2009). O conceito de
flexibilização, quando implantado nas dimensões do processo, do produto, e do
volume da produção, garante às empresas atender aos pedidos individuais dos
clientes em um tempo aceitável, garantindo assim maior retorno financeiro
(HOLWEG; FRITS, 2001).
A tendência observada em todos os setores da economia também é válida para
a indústria da construção civil, onde a customização do produto é de vital
importância para a satisfação do cliente, cada vez mais desejoso de um imóvel de
baixo custo e com certo nível de exclusividade (FRUTOS, 2000).
1.1 Exigências do público-alvo
Devido ao crescente fluxo de informações, os consumidores tem maior
facilidade para expor suas opiniões e insatisfações sobre determinada experiência.
Representantes de diversas empresas destacaram as mudanças causadas no
relacionamento com o cliente em função das redes sociais e das rápidas trocas de
informação (GRUBE EDITORIAL, 2013):
“Os consumidores também estão se comunicando de uma
forma muito mais rápida, digital e pessoal com inúmeras
opções disponíveis, muitas vezes on-line. (Luciana Sammarco,
do HSBC)
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Redes sociais são um ambiente de mão-dupla, onde as marcas
podem falar, mas devem, principalmente, ouvir. (Zeca Vieira,
da Sulamérica)
O que mudou foi a postura, que no início era passiva, e hoje
estamos falando na maior parte das vezes direto com o cliente.
(André Chagas, da Gafisa).
As redes sociais são um meio rápido no qual o consumidor
consegue expressar ideias, elogios e insatisfações. (Carlos
Dias, da Heineken)
O consumidor, esse sujeito tantas vezes generalizado nos
debates, é cada vez menos genérico e cada vez mais sujeito.
(Ellen Pires, da Pires&Gonçalves)”

De acordo com uma pesquisa realizada pela Grube Editorial (2013), 74% dos
usuários do Facebook1 afirmam acompanhar a página de uma marca ou empresa, e,
no Twitter2, 54,1% seguem o perfil de uma companhia. Isso demonstra que os
consumidores de hoje buscam nas redes sociais o suporte que precisam sobre
determinado produto. Como consequência, a opinião exposta de amigos e familiares
é mais valorizada, e, por isso, as empresas precisam prestar cada vez mais atenção
em como as pessoas estão comentando sobre a sua marca. E é possível que as
empresas também tirem vantagem deste cenário, trazendo o cliente para cada vez
mais perto de si, por meio de um relacionamento direto e aberto que faça com que
se sinta parte integrante da marca e dos seus produtos.
Direcionar o foco para o cliente é importante para que a empresa perceba
quais são os pontos de interesse do seu público-alvo, o que é valorizado por ele e
quais suas principais reclamações:
“Na estrutura tradicional da empresa, quase sempre os clientes
são colocados como receptores passivos dos produtos e
serviços oferecidos. Não raro, são vistos como aqueles que
perturbam a rotina. A Qualidade Total inverte esse quadro e
coloca o cliente como a pessoa de maior atenção a ser dada
pela organização. Tudo que a ele se relaciona torna prioritário.
A total satisfação dos clientes é a mola mestra da gestão pela
qualidade. Os clientes são a razão de existência de uma
organização. A empresa que busca qualidade estabelece um
1

Facebbok é uma rede social que permite postagens com texto, imagens, vídeos, áudios, links e
localização, onde os usuários estão conectados e relacionando-se entre si (SOUSA, 2013).
2
Twitter é uma rede social que permite aos usuários a postagem de mensagens de até 140 caracteres,
possibilitando a rápida troca de informações pessoais entre as pessoas que estão conectadas (SOUSA, 2013).
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processo sistemático e permanente de troca de informações e
mútuo aprendizado com seus clientes. Depois, transforma
essas impressões em indicadores do seu grau de satisfação. A
empresa precisa prever as necessidades e superar as
expectativas do cliente. A gestão pela qualidade assegura a
satisfação de todos os que fazem parte dos diversos processos
da empresa: clientes externos e internos, diretos e indiretos,
parceiros e empregados.” (YAZIGI, 2013)

Entender as necessidades do cliente não é tarefa fácil, pois o público-alvo de
uma empresa nem sempre se resume a determinado nicho específico de pessoas
que esperam da marca as mesmas experiências. A empresa precisa entender quais
as necessidades dos clientes e qual a tendência de mercado de forma a criar
produtos que atendam uma maior gama de clientes (MACHADO; MORAES, 2007).
E, para satisfazer seus anseios, as pessoas esperam participar de forma mais ativa
na concepção do seu produto. Os clientes não estão mais interessados em aceitar
produtos fabricados pelas empresas, querem moldar as próprias experiências tanto
individualmente quanto em conjunto com a própria empresa e com outros clientes
(PRAHALAD; RAHSWAMY, 2000).
Além disso, o ser humano busca diferenciar-se dos demais, assumir uma
identidade própria. E essa identidade pode ser por meio de diferentes esferas,
inclusive da habitação:
“As pessoas hoje buscam se diferenciar demarcando seus
espaços seja pelo vestuário, acessórios, automóvel, atitudes,
valores morais, éticos e culturais, e a casa é um reflexo e uma
extensão de toda essa necessidade de diferenciação. Muitas
empresas que comercializam os mais distintos produtos já
entenderam que esta realidade de mercado veio para ficar, e é
neste contexto que os empresários da Construção Civil devem
repensar suas estratégias e se reestruturarem para atender o
consumidor e seu novo comportamento, criando para si
vantagens competitivas sobre os demais que mantêm a linha
convencional de atuação junto ao mercado imobiliário.”
(MOSCHEN, 2003)

O cliente, antes visto como integrante de um mercado homogêneo, se
transformou no principal protagonista das relações de consumo. Não pode mais ser
visto de forma genérica, e sim como sujeito das suas escolhas, que demanda cada
vem mais serviços customizados, imprimindo um valor de individualidade aos
produtos que adquire (GRUBE EDITORIAL, 2013).
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Esta necessidade de individualidade também se reflete no morar, assim o
homem se apropria do espaço e o transforma em uma extensão da sua
personalidade. Agir sobre a moradia e modifica-la é uma expressão de
territorialidade (BRANDÃO; HEINECK, 2003).
Para atender a esse público cada vez mais desejoso de participar da
concepção do seu produto e de imprimir suas características e escolhas pessoais no
seu futuro imóvel, ainda em fase de construção, surge a Customização em Massa,
que consiste em atender as necessidades dos clientes, priorizando os itens por eles
elencados e concretizar na habitação em si seus anseios particulares, na busca em
obter como resultado a satisfação com o produto final customizado (SANTANA;
MEIRA, 2011).
A ferramenta Customização em Massa, segundo Araújo Filho (2009), pode ser
definida como sendo:
“A capacidade de oferecer ao cliente a oportunidade de
agregar a produtos de massa elementos de sua própria
escolha, sejam individualizados e exclusivos, ou façam parte de
uma combinação de possibilidades previamente estabelecida.
Quanto maior o número de itens passíveis de escolha e quanto
maiores as opções disponíveis, maior o grau de customização
do produto e maior o grau de atendimento das necessidades
do cliente [...].”

Dessa forma, o cliente participa mais ativamente do processo de concepção do
seu imóvel, e tem a oportunidade de receber o produto o mais próximo da sua
necessidade logo na entrega das chaves. Para a construtora, além de tornar o seu
cliente mais satisfeito, pode ainda ampliar o seu público-alvo, já que algumas
características padrões do imóvel podem ser alteradas pela prática da customização,
cobrindo a parcela de incertezas quanto ao perfil do comprador, com diferentes
necessidades, preferências e desejos (BRANDÃO; HEINECK, 2007).
1.2 Objetivo
Estudar as interferências geradas pelo processo de customização das
unidades habitacionais, realizadas pela construtora durante a fase de obra, no
processo construtivo de edifícios, de forma a viabilizar a prática para apartamentos
residenciais de médio e alto padrão em São Paulo.
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1.3 Justificativa
A implantação da prática da customização, quando realizada corretamente,
representa vantagens para ambos os lados da cadeia de consumo, ou seja, no caso
da construção civil, tanto para a construtora, que abrangerá um numero maior de
interessados no seu produto e poderá lucrar com esta prática, quanto para o cliente,
que poderá participar de forma mais ativa da concepção do seu imóvel e terá
diversas facilidades em recebê-lo já adaptado, inclusive com as garantias oferecidas
pela construtora sobre os itens customizados.
A customização na construção civil ainda em fase de obras também representa
uma atividade sustentável, na medida em que não serão gerados entulhos
provenientes de adaptações no imóvel pelo proprietário após a entrega das chaves.
1.3.1 Visão do Vendedor
Ao comprar um veículo novo, o proprietário é automaticamente encaminhado
para o departamento de acessórios da concessionária, onde são oferecidos os itens
opcionais que poderá adquirir, como travas e vidros elétricos, sensor de ré, alarme,
entre tantos outros. Por vezes de forma insistente, estes opcionais são oferecidos
para que o cliente possa comprar ainda mais serviços com a concessionária, e não
apenas o veículo em si. Luiz Carlos Lacreta, diretor-geral de pós-vendas de uma
concessionária, explica a mudança de conceito sobre este assunto quando
questionado sobre a evolução do pós-venda nos últimos 20 anos (EDUARDO,
2006):
“A principal mudança foi o cenário automotivo. Há 20 anos
eram apenas quatro marcas. A concorrência era muito menor e
a margem de lucro do revendedor, bem maior. Naquela época,
pós-venda era considerado um mal necessário. O que mudou
foi a competitividade. Hoje, o consumidor tem muito mais
opções e a montadora tem que dar ao concessionário
condições de melhorar o negócio dele de diversas maneiras e,
não apenas vendendo veículos, como no passado.
[...]
Nenhuma marca prestava atenção em acessório. O negócio
era dado ao mercado paralelo. Entretanto, todo veículo zero sai
do concessionário. Então, por que não vender o acessório
juntamente com o carro zero? Isso não era pensado porque
não havia necessidade. A GM prioriza a venda de acessório há
10 anos. Estamos vendo o cliente na sua plenitude. Venda,
financiamento, licenciamento, acessórios, tudo é pertinente ao
negócio. Isso faz parte do universo da concessionária.”
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Trazendo este cenário para a indústria da construção civil, após o boom do
mercado imobiliário, principalmente entre os anos de 2008 e 2011, o que se vê hoje
é um mercado mais cauteloso e incerto sobre os próximos anos. O setor reduziu a
expectativa de desempenho para 2014, sendo admitida queda de 20% no total de
lançamentos e 25% nas vendas na cidades de São Paulo em relação aos resultados
de 2013 (BONATELLI, 2014). Em 2015 este cenário permaneceu, houve queda no
número de lançamentos e nas vendas no segundo trimestre, ante ao mesmo período
de 2014 (HIRATA, 2015).
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve
uma retração de 8,7% no segundo trimestre de 2014 em relação ao mesmo período
do ano anterior, o que representa o pior desempenho do setor desde o primeiro
trimestre de 2002, quando registrou recuo de 9,6% (SOARES et al., 2014).
Estes dados, aliados às expectativas de que o novo Plano Diretor Estratégico e
as novas Operações Urbanas irão onerar ainda mais a obra, apontam para um ano
de 2015 difícil para o mercado imobiliário. Segundo Emílio Kallas, vice-presidente de
Incorporação e Terrenos Urbanos do Sindicato das Empresas de Compra, Venda,
Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo
(Secovi-SP), a partir de 2015, a redução dos percentuais de aproveitamento dos
terrenos e o aumento no valor da outorga onerosa, entre outros aspectos, deverão
interferir nos novos projetos e encarecer sobremaneira os imóveis ofertados
(CRISTINA, 2014). O cenário para os próximos anos prevê, portanto, um ritmo mais
desacelerado para o mercado imobiliário, o que acarreta na diminuição dos lucros
obtidos pelas incorporadoras e construtoras. Uma alternativa, portanto, seria ampliar
a sua área de atuação, abrangendo segmentos do mercado não valorizados
anteriormente, assim como ocorreu na indústria automotiva.
Ao receber um imóvel comprado na planta, o proprietário se depara com uma
série de serviços que precisará fazer no novo bem antes da mudança, como
instalação de pisos nas áreas secas, luminárias, armários, gabinetes e boxes nos
banhos, entre outros. E, se o proprietário precisar de alguma adequação nos
ambientes, como ampliar um dormitório, por exemplo, o trabalho será ainda maior.
1.3.2 Visão do Comprador
A habitação é uma necessidade primária de qualquer pessoa, ou seja,
independente dos seus gostos, preferências ou estilo de vida, todos precisam de um
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espaço que abrigue seus pertences, além de ser sinônimo de proteção. A pirâmide
de Maslow representa uma matriz de necessidades, onde as que se encontram na
base são as primordiais, e as do topo são as mais complexas. Na medida em que as
necessidades básicas são alcançadas, o ser humano estaria motivado a buscar as
que estão um nível acima, e assim por diante (MASLOW, 1943).
Figura 1: Pirâmide de Necessidades de Maslow

Self-actualization
(Realização Pessoal)
Esteem (Estima)
Love (Amor)
Safety (Segurança)
Physiological (Fisiológica)

Fonte: A autora (adaptado de MASLOW, 1943)

O segundo patamar da pirâmide refere-se entre outros aspectos, à segurança
do ser humano e da propriedade, ou seja, da importância da proteção que a
habitação proporciona às pessoas. Este item encontra-se atrás apenas das
necessidades fisiológicas, comprovando que a habitação é um item primordial para o
ser humano.
A habitação é um assunto comum a todas as pessoas, sendo que cada um se
apropria dela da forma como melhor lhe convir. Porém nem sempre o proprietário
tem a habilidade e o conhecimento para decidir sobre questões do processo
construtivo que muitas vezes não fazem parte do seu dia-a-dia. Esta é a razão da
necessidade de sempre contar com o acompanhamento de um técnico especializado
(ARAUJO FILHO; GOMES, 2010).
Além disso, aqueles que compram um imóvel ainda na planta, precisam
aguardar toda a fase de construção do empreendimento para então poderem fazer
as adaptações necessárias no seu imóvel, no caso de este não ser um serviço
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oferecido pela construtora. A entrega das chaves, portanto, não representa a data
em que o proprietário poderá mudar para o novo imóvel, sem considerar ainda os
possíveis atrasos por parte das construtoras.
Por vezes, o proprietário desiste de executar a adequação que sempre quis no
imóvel, pois, quando pensa nas interferências de uma reforma, prefere deixa-lo da
maneira como recebeu da construtora. Segundo pesquisa realizada por Reis (1998)
em dois conjuntos habitacionais localizados na cidade de Porto Alegre, mais de 80%
dos moradores são da opinião de que é melhor não precisar fazer alterações no
imóvel.
Outra questão é que, quando uma pessoa compra um terreno e decide
construir a própria casa, ao contratar um arquiteto, ela expressa todas as suas
necessidades e anseios, e o projeto será concebido de forma exclusiva para ela.
Porém, para apartamentos isso nunca ocorre, já que estes são sempre oferecidos
por construtoras, não sendo concebidos para um único proprietário. E, em uma
cidade como São Paulo, onde os terrenos são cada vez mais escassos, e o trânsito
constante faz com que as pessoas queiram morar cada vez mais perto do trabalho,
mesmo pessoas com melhor poder aquisitivo acabam optando por morar em
apartamentos. Por consequência, a tendência em São Paulo é de apartamentos
menores e mais caros. Um segmento constante de paulistanos está escolhendo
pagar mais caro para morar perto do trabalho em vez de manter residências grandes
e bons carros (SCIAUDONE, 2014).
1.3.3 Sustentabilidade
O setor da construção civil é grande consumidor de recursos naturais e
energéticos, além de gerador de muitos resíduos, e sua importância na
transformação do meio ambiente cresce e preocupa sempre mais (GARÉ, 2011).
A Resolução CONAMA n° 307 (2002), estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Os resíduos da
construção civil, entre outros, são os provenientes de construções, reformas, reparos
e demolições de obras. A Resolução preconiza a não-geração de resíduos, que
pode ser minimizada tendo como pressupostos a qualidade nos processos de
desenvolvimentos de projetos, planejamento de obras e gestão de serviços e
materiais (FRAGA, 2006).
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Payeras (2005) realizou, através de um estudo de caso, um levantamento
quantitativo

de

resíduos

gerados

pela

personalização

não

planejada

de

apartamentos em Porto Alegre (RS), demonstrando que materiais nobres e serviços
executados com perfeição são demolidos devido às reformas solicitadas pelos
proprietários após a execução da sua unidade.
A customização dos imóveis na planta, desde que os prazos estabelecidos
sejam cumpridos, visa a construção do apartamento já atendendo às exigências dos
clientes, evitando com isso que a unidade precise ser reformada após a entrega das
chaves. Desta forma, a prática da customização se apresenta como importante
ferramenta para a aplicação dos conceitos de sustentabilidade na construção civil.
1.4 Metodologia
Para o estabelecimento da metodologia foram identificadas as seguintes
premissas:
 A implantação do processo de customização varia de acordo com as
características de cada empresa. O cenário aqui proposto é o de uma
construtora de grande porte na cidade de São Paulo, atuante nos
segmentos de médio e alto padrão.
 O foco do presente trabalho não está em analisar o projeto da unidade
residencial em si de forma a facilitar as possíveis modificações futuras.
Ao implantar o processo de customização, esta deve ser uma análise
básica.
 A customização de unidades residenciais não significa a reforma de
unidades. Para um item poder ser modificado, ele não pode já ter sido
executado.

Os

prazos

estabelecidos

para

definição

dos

itens

customizados devem ser cumpridos.
 A abrangência do presente estudo limita-se ao universo do apartamento.
Questões

referentes

aos

demais

itens

que

compõem

um

empreendimento, como fachada, áreas de lazer, subsolos e demais
áreas

comuns,

bem

como

seu

cronograma

de

execução

e

especificações, não fazem parte desta análise.
 O foco do estudo não está no custo / preço da customização. Apesar de
apresentar indícios de que esta prática é vantajosa financeiramente para
a construtora, este não é o objetivo proposto.
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 Os termos personalização e customização3 serão expostos na revisão
bibliográfica seguindo o que foi utilizado pelos autores estudados. Nos
demais capítulos, apenas o termo customização será utilizado, já que o
proposto neste estudo é a oferta de itens previamente estabelecidos
pela construtora, sendo portanto este o termo mais correto para indicar
tal prática.
 Não se estudou as pertinências das questões jurídicas geradas pela
diferenciação de prazos na entrega entre as unidades.
Após a definição do tema e apontamento das considerações iniciais, foi
elaborado um fluxograma com as diferentes etapas do trabalho, conforme Figura 2:
Figura 2: Etapas do Trabalho
Etapa 1

Revisão Bibliográfica
Todos os segmentos de prestação de serviços
Construção civil

Etapa 2

Estudo de Caso
Caracterização da construtora estudada
Análise do processo de customização de uma Obra
Visão geral dos empreendimentos da construtora
Análise da execução dos itens customizados

Etapa 3

Estudo das Interferências da Customização
Seleção dos itens de customização
Interface com o empreendimento e com a obra
Desenvolvimento e estudo de duas propostas distintas
Relação com os habilitadores da customização em massa

Etapa 4

Considerações Finais
Análise geral do trabalho

Fonte: A autora

Segue explicação sobre cada uma das etapas:
Etapa 1 – Nesta etapa foram estabelecidas as tendências do mercado no
âmbito da customização. A pesquisa abordou de que forma o assunto Customização
3

Alguns autores tratam os termos personalização e customização como sinônimos. Outros defendem que
a personalização, além de modificar o produto, também significa uma experiência de compra diferenciada, na
qual o cliente é amplamente ouvido e tem as suas solicitações pessoais atendidas pela empresa. Neste trabalho, o
termo customização será utilizado como forma de simbolizar as modificações planejadas, ou seja, aquelas que
são oferecidas pela empresa aos seus clientes.
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em Massa é tratado nos diversos segmentos de prestação de serviços, e de que
forma é aplicado. Em um segundo momento, o estudo abordou especificamente a
construção civil, analisando suas particularidades e caracterizando-a.
Etapa 2 – O estudo de caso teve como foco uma construtora de grande porte
que atua no segmento de médio e alto padrão na cidade de São Paulo. A empresa
foi caracterizada, apresentando de que forma ocorre todo o processo de concepção
de um empreendimento, desde a compra do terreno até a entrega ao usuário final. O
processo de customização de uma obra foi analisado, contemplando itens como
aceitação dos proprietários sobre cada item oferecido, margem de lucro, evolução do
processo, pesquisa de satisfação, entre outros. Apresentou-se uma visão geral dos
últimos

empreendimentos

desta

construtora,

com

foco

no

processo

de

customização. Por fim, analisou-se o acompanhamento da execução dos itens
customizados em obra.
Etapa 3 – Por meio da análise do material disponível sobre o tema, e também
por meio de consultas a arquitetos e engenheiros, foram identificados quais os
pontos de interesse e passíveis de serem customizados dentro de um apartamento.
Estes itens compilados foram estudados de acordo com a interface que possuem
com o empreendimento e com a obra, de forma a viabilizar a oferta da
customização. Utilizando como base o cronograma da obra foco do estudo de caso,
os momentos limites para definição das modificações foram delimitados, dando
origem à primeira proposta, que visa o cronograma da obra com antecipação de
atividades, ou seja, priorizar as etapas da execução necessárias para garantir a
entrega ao usuário final. Como forma de atender a execução dos itens customizados
em obra, foi estudada uma segunda proposta, cuja análise abrange a implantação
de kits de instalação por apartamento. Ambas as propostas foram relacionadas com
os habilitadores da customização em massa, de forma a garantir sua eficácia.
Etapa 4 – Análise dos resultados de todo o trabalho e considerações finais.

23

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A seguir são apresentados os trabalhos que colaboraram no estudo e definição
do processo de customização em massa. Primeiro foram analisadas as tendências
do mercado em todos os segmentos de prestação de bens e serviços, e de que
forma ocorre a aplicação da customização na indústria de uma forma geral. Em
seguida foi analisado o cenário da indústria da construção civil, e como a
customização pode ser aplicada neste contexto.
2.1 Tendências do mercado
A customização dos produtos é considerada o nível mais atual da economia em
qualquer setor. Enquanto na era industrial a tendência estava na padronização dos
produtos e do trabalho, o surgimento de fatores como a elevação do padrão sócio
econômico de parte da população proporcionou a mudança do enfoque para que os
produtos atendam às necessidades relacionadas aos gostos e preferências dos
clientes (BRANDÃO, 2002). Desta forma, a customização surgiu como uma nova
tendência, com o efeito de “despadronizar”, originando um processo que tornou-se
irreversível (CAMPANHOLO, 1999).
A divulgação da prática da customização é utilizada pelas empresas como
estratégia de marketing, ou seja, para destacar seu produto dos demais por meio da
oferta de um serviço diferenciado. Segundo Porter (2004), a vantagem competitiva
por diferenciação é uma das formas escolhidas pelas empresas para atingirem seus
objetivos de mercado.
Um exemplo desta estratégia de marketing é realizado por uma concessionária
de automóveis, que disponibiliza para seus clientes um configurador em seu site,
onde são listados os diferentes itens de customização oferecidos para o veículo. Ao
acessar este configurador, o cliente é introduzido ao universo da personalização da
seguinte forma:
“Com mais de 250 opções de fábrica e acessórios de
instalação nas concessionárias, você pode criar o seu próprio
MINI de acordo com seus desejos e gostos. A cada 1.000.000
de MINI fabricados, apenas 10 são absolutamente idênticos!”
(CONCESSIONÁRIA CALTABIANO, 2014)
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Por este configurador, o proprietário primeiro faz a opção do veículo de sua
escolha dentre os disponíveis, e então é direcionado para os tópicos possíveis de
personalização. Esses tópicos são divididos em Cores (≈ 8 opções), Rodas (≈ 28
opções), Estofado (≈ 10 opções), Design exterior (≈ 47 opções), Design interior (≈ 44
opções), Música, comunicação e tecnologia (≈ 8 opções), Bagagem e lazer (≈ 13
opções) e Performance (≈ 24 opções). Os itens vão desde o básico encontrado em
outras concessionárias de veículos de outras marcas, até itens extremamente
específicos como volante, tapetes, retrovisores e faixas. O objetivo deste site é
conquistar o possível comprador para que o veículo seja visto como objeto de
desejo. Segundo Kissimoto (2011), “a personalização visa atender à necessidade
dos clientes em personalizar não apenas o produto fisicamente, mas a sua
experiência no momento da compra”. E é para introduzir o futuro cliente nesta
experiência de compra diferenciada que o configurador foi criado.
Outro exemplo de segmento que transforma a experiência de compra por meio
do uso da customização é o de roupas e acessórios. Algumas empresas
disponibilizam ferramentas que possibilitam ao cliente projetar suas próprias roupas,
sapatos e acessórios (NIKE, 2014).
Conforme resultados dos estudos empreendidos por Tu, Vonderembse e RaguNathan (2001), há vantagem em volume de vendas e resultados financeiros mais
significativos nas empresas que customizam seus produtos em massa, se
comparadas às que não disponibilizam tal produto para seus clientes.
Essa mesma visão é defendida por Pine II (1994), que afirma que o cliente
comprará com mais facilidade, e se sentirá mais importante e individualizado, caso o
produto seja fabricado de acordo com suas especificações e necessidades.
2.1.1 Desejo x Classe Social
Pesquisas apontam que há uma relação direta entre o nível de personalização
com a classe social a que as pessoas pertencem. A personalização pode assumir
proporções simbólicas maiores transformando-se em uma condição de status
(MOSCHEN, 2003).
Segundo pesquisa feita por Frutos (2000) com proprietários de apartamentos
de dois condomínios residenciais na cidade de Santa Maria, estado do Rio Grande
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do Sul, considerando os proprietários moradores4, na medida em que aumentou a
faixa salarial do proprietário, o índice de personalização também aumentou,
conforme Tabela 1:
Tabela 1: Quantidade de alterações realizadas por faixa salarial
Quantidade de Alterações Realizadas
Renda Mensal Família

Até 7
alterações

Entre 7 e 15
alterações

Mais de 15
alterações

Até 5 salários

1

0

0

Entre 5 e 10 salários

9

0

0

Maior que 10 salários

15

3

1

Fonte: A autora adaptado de Frutos (2000)

Esta mesma tendência é observada por Bruno Ghiggino, responsável pelo
setor de flexibilização de plantas da Even. Segundo ele, no médio padrão, 50% das
plantas da Even são modificadas, e no alto padrão, este percentual sobe para 80%
(RIBAS, 2013).
Estes dados podem ser analisados sob a ótica de que, quanto maior a classe
social, maior o desejo de diferenciação das pessoas, pois o ser humano busca ser
único, assumir sua própria identidade, refletindo seus pensamentos em tudo o que o
rodeia. Outra explicação é a de que produtos personalizados tendem a ser mais
caros do que aqueles padrões, portanto, quanto menor a renda, menor a realização
de intervenções nas unidades.
2.1.2 Compilação das informações do capítulo 2.1
As informações obtidas por meio da revisão bibliográfica deste capítulo estão
compiladas conforme Tabela 2, onde está apresentada a visão da personalização
como tendência de mercado, e a sua relação com a classe social dos clientes.

4

Nesta pesquisa foram excluídos os proprietários que compraram o imóvel para investimento,
considerando-se apenas aqueles que utilizariam o bem como moradia.
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Tabela 2: Compilação das informações do capítulo 2.1
Tópico

Descrição

Padronização deu lugar à tendência (irreversível) de que os
Customização como nível
produtos atendam aos gostos e preferências individuais de
mais atual da economia
cada cliente.
Customização como
estratégia de marketing

Vantagem competitiva por diferenciação impulsiona as
empresas a oferecerem aos clientes opções de customização
que transformam a experiência no momento da compra.

Customização como
vantagem financeira

Empresas que oferecem este serviço possuem vantagem em
volume de vendas e resultados financeiros mais significativos
do que aquelas que mantêm apenas os produtos
padronizados.

Relação direta entre
customização e classe
social

Quanto maior a classe social, maior o índice de customização
dos produtos.

Fonte: A autora

2.2 Aplicação da customização na indústria
As empresas que optarem por implantar um programa de customização dos
seus produtos precisam reavaliar todo o processo de concepção e fabricação
destes, bem como as relações com seus clientes, funcionários e fornecedores. É
necessário adotar uma maneira de agir diferenciada para gerir as atividades que
compõem a cadeia de valor (PINE, 1994).
Torna-se imprescindível determinar qual o limite de intervenção do cliente, e de
que forma esta troca de informações se dará. Ao trazer o cliente para dentro da
empresa, participando de forma mais ativa da concepção do seu produto, a estrutura
da organização deve ser alterada de forma a não prejudicar o bom andamento de
todas as demais atividades da cadeia produtiva, sob o risco de o resultado final ser o
extremo oposto ao desejado: tornar o cliente insatisfeito e ter prejuízos financeiros
em função de retrabalhos.
A seguir serão tratados importantes temas para a customização, que visam
estabelecer os limites necessários para que a prática seja funcional, e para que cada
empresa estabeleça os seus próprios limites.
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2.2.1 Definição de Adiamento (Postponement)
O conceito de adiamento (do inglês, postponement) baseia-se em verificar, na
cadeia de produção, quais são os focos de intervenção do cliente durante o
processo de customização dos produtos, e retardar estas atividades o máximo
possível. Ou seja, postergar o momento de decisão do cliente. Assim, as atividades
que não dependem da ação do futuro proprietário são feitas no início do processo, e
é possível aguardar por mais tempo a escolha e definição dos itens customizados. O
postponement baseia-se no retardo do movimento ou formulação final de produtos
até que se tenha informação da demanda e visa reduzir custos com perdas e
manutenção de estoques (CUNHA, 2002).
Uma empresa que não trabalha com o conceito de postponement, ou inicia o
processo de fabricação do produto apenas após a definição pelo cliente, o que
acarreta em um prazo de entrega muito maior do produto final, ou necessita ter
muitos produtos diferentes em estoque, o que possibilita um prazo de entrega
menor, mas que gera muitos custos de depósito provenientes do elevado número de
produtos em estoque.
O postponement possibilita que a empresa tenha itens em estoque, mas que
são a base de diversos produtos diferentes, ou seja, quando o cliente solicitar a
compra de determinado item, parte deste já está pronto, aguardando apenas a
finalização já considerando o que foi solicitado pelo cliente.
“O postponement pode ser implementado de várias formas: no
atraso das atividades de processamento ou montagem dos
produtos, no retardo do transporte ou, até mesmo, por
mudanças no esquema de distribuição. Desta forma pode-se
manter estoques centralizados aguardando o pedido dos
clientes ou dos depósitos regionais. Algumas atividades finais
que agregam valor ao produto podem ser separadas, em
termos de localização e de tempo, das outras atividades de
fabricação. Estas, por sua vez, se concentram na manufatura
de produtos genéricos, em larga escala. Assim se diminui a
incerteza na previsão da demanda de muitos produtos variados
para poucos produtos padronizados.” (ARAÚJO FILHO;
GOMES, 2010)

Os benefícios da economia de escala são mantidos em grande parte do
processo de fabricação dos produtos, e apenas as etapas finais são diferenciadas.
Lee & Tang (1997), afirmam que as empresas que oferecem maiores variações
dos seus produtos possuem vantagem competitiva com as demais, e que tal
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variedade pode ser obtida por meio do retardo do ponto de diferenciação do produto
o máximo possível, ampliando a sua flexibilidade.
2.2.2 Ponto de Desacoplamento (PD)
Ponto de Desacoplamento (PD) (do inglês, Decoupling Point - DP) é o
momento limite para a definição de determinado item pelo cliente, ou seja, as etapas
anteriores a este momento foram genéricas, mas a partir de então a decisão do
cliente se faz necessária para se seguir em frente com o processo de fabricação do
produto. Este é o ponto do processo de produção onde o consumidor exerce sua
influência direta na produção. Até este ponto a produção é empurrada, trabalhando
com produtos padronizados, e a partir de então a produção passa a ser puxada,
trabalhando com produtos customizados após a decisão do cliente (MELO;
EULÁLIA; BREMER, 2000).
Para Araújo Filho, a postergação da diferenciação do pedido permite às
empresas serem mais eficientes em custo, mas à medida que o PD se posiciona
mais próximo dos estágios finais da produção, menor é o grau de customização do
produto oferecido ao cliente ( REDAÇÃO AEC WEB, 2014).
Sendo assim, a localização do Ponto de Desacoplamento no cronograma de
produção determina o grau de customização que será oferecido. Quanto antes o PD
estiver posicionado, maior o número de possibilidades de customização, mas
também maior será o nível de complexidade do processo de forma a administrar
todas as possíveis intervenções do cliente.
Aliando os conceitos de Adiamento e Ponto de Desacoplamento para a
implantação do processo de customização, a empresa deve, em um primeiro
momento, definir na cadeia de produção quais os itens poderão ser alterados pelos
clientes. Em um segundo momento, estes itens devem ser postergados ao máximo
no cronograma de execução, de forma a delimitar o Ponto de Desacoplamento.
2.2.3 Uso da modularidade
A modularidade consiste na decomposição dos produtos de forma a organizar
cada parcela de forma independente, para que o gerenciamento possa ser mais
simples do que considerando o produto por inteiro (MIKKOLA; SKJOTT-LARSEN,
2004). Estes diferentes módulos, combinados entre si, são capazes de formar tantos
outros produtos diferenciados.
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Desta forma, os benefícios da padronização são mantidos durante o processo
de fabricação destes diferentes módulos, e a customização acontece apenas
durante a montagem do produto final.
Segundo Pine II (1993), existem seis tipos distintos de modularidade que
acarretam na customização: modularidade por compartilhamento de componentes,
por permuta de componentes, por ajuste de componentes, por mix, por bus e
modularidade seccional. A Tabela 3 apresenta cada uma destas modularidades:
Tabela 3: Tipos de modularidade
Tipos de modularidade

Descrição

Por compartilhamento de
componentes

Um mesmo componente é utilizado por vários produtos
diferentes.

Por permuta de
componentes

Um mesmo produto pode ser formado pela utilização de
diferentes componentes, sendo escolhidos de acordo com a
necessidade de cada cliente.

Por ajuste de
componentes

Alguns componentes do produto podem ser mudados
constantemente, de acordo com a vontade do usuário.

Por mix

Grande leque de componentes independentes entre si que
podem ser combinados da forma como melhor convir ao
cliente.

Por bus

Utiliza uma estrutura padrão para todos os produtos, e a este
podem ser incorporados novos componentes que farão do
produto final um item customizado.

Seccional

Possibilita a configuração de qualquer quantidade de
diferentes tipos de componentes desde que cada componente
possa ser conectado ao outro por meio de interfaces padrões.

Fonte: A autora (adaptado de PINE II, 1993)

Para a implantação de quaisquer tipos de modularidade na linha de produção
de uma empresa, faz-se necessário o conhecimento prévio do seu público-alvo e
das necessidades deste, já que o produto será fragmentado de forma a possibilitar
inúmeras configurações diferentes.
2.2.4 Modelo de “Gestão da Empresa”
Ao implantar o processo de customização, o foco da empresa muda do produto
para o cliente. Antes, a base de toda a produção estava centrada no produto, seu
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custo e qualidade eram vistos como elementos diferenciadores capazes de atrair
mais vendas. Ao mudar o foco para o cliente, para as suas reais necessidades e
anseios, toda a organização passa por uma transformação, assumindo-o agora
como parte integrante e participante do processo.
“[...] a empresa orientada para o cliente precisa interagir
continuamente com o mesmo, usando o feedback derivado
dessa interação para entregar um produto ou serviço
customizado. Trata-se, portanto, de um processo evolutivo e
dependente do tempo. O produto ou serviço é
progressivamente personalizado e o cliente é mais
precisamente diferenciado dos outros clientes.” (PEPPERS;
ROGERS, 1997)

Assim, o marketing é orientado para o cliente de forma individual, ou seja, na
esfera um a um. Para Peppers e Rogers (1997), o marketing “um a um” torna-se
viável nos dias de hoje em função de três recursos disponíveis por meio do uso da
tecnologia da comunicação: do acompanhamento do cliente (banco de dados que
contém todo o histórico das trocas de informação entre o cliente e a empresa); do
diálogo interativo (proximidade da empresa com o cliente por meio de troca de
informações online, não precisando mais da presença física de ambos); e da
customização em massa (atendimento das necessidades específicas de cada um).
Portanto, a customização em massa, quando aplicada corretamente, transforma-se
em um importante banco de dados para a empresa, que, analisando os itens mais
comumente solicitados pelos clientes, consegue conhecer cada vez mais o seu
público-alvo, e já prever quais são suas maiores necessidades e anseios.
Ao implantar o processo de customização, a empresa deve determinar qual o
nível de interação que se deseja ter com o cliente. É a empresa que deve estipular
até que ponto o cliente pode e deve participar do processo, de forma a não
comprometer o bom desempenho do sistema produtivo. Segundo Brandão e
Heineck (1998), cada empresa deverá verificar qual a melhor forma para
operacionalizar o processo de customização, o importante é que se estabeleçam
regras internas. E faz-se imprescindível que o cliente conheça esse limite, seus
prazos e responsabilidades, para evitar desgastes desnecessários deste com a
empresa.
Outro item fundamental é que cada funcionário, independente da sua área de
atuação, compreenda todo o processo, e da importância do atendimento às
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necessidades do cliente. “O funcionário tem que entender que ele não está
colocando um tijolo, mas sim construindo uma igreja”, ressalta um engenheiro de
produto da Randon, empresa do segmento automotivo, quando questionado sobre a
necessidade de o funcionário possuir uma visão ampla do negócio (MACHADO;
MORAES, 2007).
Além destes, os fornecedores devem ser tratados como um prolongamento da
própria empresa, ou seja, devem ter flexibilidade para fornecer os insumos
necessários solicitados pelos clientes por meio do processo de customização, sem
com isso perder a qualidade, preço e prazo da parceria já firmada anteriormente
(MACHADO; MORAES, 2007). É imprescindível que estes fornecedores estejam
familiarizados com o processo de customização oferecido pela empresa, de forma a
assegurar preços e prazos, e não atrapalhar o andamento do sistema produtivo.
Sem poder contar com a parceria de fornecedores qualificados e alinhados com os
conceitos da empresa, a implantação do processo de customização torna-se
inviável.
Segundo Vigna e Miyake (2009), existem cinco áreas críticas dentro de uma
organização que precisam ser desenvolvidas na empresa de forma a capacitá-la
para implantar o processo de customização dos seus produtos, que são os
seguintes: o planejamento do produto e processo (desenvolvimento de produtos que
sejam do agrado dos clientes e que não comprometam o correto andamento dos
processos); a logística de abastecimento (relação entre a empresa e seus
fornecedores); as operações internas (processo de produção do produto); a logística
de distribuição (desde a finalização do produto até a entrega ao cliente); e o
marketing e vendas (divulgação dos produtos e captura de pedidos).
2.2.5 Habilitadores da Customização em Massa
Machado e Moraes (2008) definem que os fatores por meio dos quais uma
empresa poderá implementar a estratégia de customização em massa são
chamados de habilitadores da customização em massa, que visam garantir o
sucesso do modelo de negócio. Segundo os autores, são sete habilitadores no total:
a manufatura baseada no tempo; a produção enxuta; a cadeia de suprimentos; a
flexibilidade do sistema produtivo; o projeto do produto; os aspectos organizacionais;
e a tecnologia de informação.
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A manufatura baseada no tempo baseia-se em entregar os produtos
customizados aos proprietários dentro de um curto prazo de tempo, ou seja, não
pode ultrapassar em muito o que seria a entrega do produto padrão. O prazo de
entrega do produto customizado deve ser compatível com as expectativas dos
clientes.
A produção enxuta visa evitar os desperdícios (de tempo e de insumos) no
processo de fabricação dos produtos. Assim, os produtos customizados terão maior
valor agregado, aumentando o seu desempenho, e diminuindo as suas perdas.
Todos os elementos da cadeia de suprimentos devem estar alinhados com o
processo de atendimento ao cliente, de forma a fortalecer uma conexão em prol da
garantia do resultado final. A empresa, para isso, deve estar em total harmonia com
seus fornecedores e parceiros.
Os produtos devem ser flexíveis ao ponto de facilmente poderem ser
adaptados para atender à determinada exigência de um cliente. Se houver um
modelo muito sólido e passível de alterações apenas por meio de mudanças muito
impactantes no processo produtivo, a customização não pode ser implantada
corretamente, perde seu total sentido.
Para atender o conceito de flexibilidade, é imprescindível que a concepção do
produto já aconteça prevendo as possíveis alterações que serão solicitadas pelo
cliente. Além disso, é o correto projeto do produto que irá determinar se ele será
bem aceito pelos clientes, facilmente atendido pelos fornecedores, com qualidade e
custo coerentes.
A correta implantação da customização nos produtos de uma empresa requer
também uma mudança organizacional que faça com que todos os membros
integrantes do processo compartilhem do mesmo ideal.
Por fim, a evolução da tecnologia de informação torna possível a implantação
de todos os habilitadores citados anteriormente, além de promover um canal de
comunicação muito mais eficiente e seguro com os clientes (KISSIMOTO, 2011).
2.2.6 Tipos de Customização em Massa
De acordo com o processo oferecido aos clientes, a customização pode ser
classificada em diferentes tipos. Segundo Gilmore e Pine II (1997), os tipos de
customização estão classificados em: colaborativa, adaptativa, cosmética e
transparente.
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A customização colaborativa é aquela em que o cliente interage efetivamente
na concepção do produto, ou seja, este é resultado dos anseios e gostos
particulares de cada cliente. Uma empresa que ofereça a confecção de sapatos
feitos sob medida para o cliente é um exemplo de customização colaborativa.
Na customização adaptativa, o produto é padrão, mas fornece ao cliente a
possibilidade de personalizá-lo de acordo com o seu desejo e preferências. Por
exemplo, relógios que são vendidos com várias pulseiras e acessórios diferentes
que permitem ao cliente montar o produto final da forma como melhor lhe convir.
Já na customização cosmética, apenas itens que estão no final da linha de
produção podem ser alterados, como cores, forma de apresentação, impressão de
fotos, etc. É o caso, por exemplo do cliente comprar um chaveiro padrão e solicitar
que o seu nome seja gravado nele.
Por fim, a customização transparente é aquela que não é nem mesmo
percebida pelo usuário, ou seja, o desejo do cliente é tão óbvio que a empresa se
antecipa e já faz a alteração do produto. Este é o caso, por exemplo, do uso pelas
montadoras brasileiras de amortecedores mais altos para os carros em comparação
com o mesmo modelo do veículo em outros países, em função das características
das ruas brasileiras.
2.2.7 Customização pela adoção de kits
A análise do processo produtivo sob a ótica da economia de tempo também é
essencial para a customização em massa. A redução do tempo de produção é
decorrente principalmente do uso de kanbans5 (MACHADO; MORAES, 2007).
O principal objetivo do kanban é puxar a produção, e a sua área de atuação é
muito ampla, podendo ser implantado em diversos segmentos. O kanban tem a
função de fornecer informações às estações de trabalho precedentes, controlando o
processo de fabricação, além de tornar aparente os problemas no fluxo de materiais
(MOURA JUNIOR, 2005).
A característica do método de puxar se traduz em produzir apenas os materiais
necessários, quando solicitados pelas atividades subsequentes, sendo o material
5

O sistema kanban é reconhecido por empregar determinados cartões para avisar ou informar a
necessidade de entregar e/ou produzir certa quantidade de peças, itens ou matérias-primas (JAGE JUNIOR,
2007). Trata-se de um método gerencial de planejamento e controle de estoques em processo, da produção ou do
suprimentos de componentes, que busca a redução dos desperdícios e prima somente pelo necessário, ou seja,
quantidades e tempos adequados ao atendimento da demanda dos consumidores por meio da escola de
pensamento puxada (CARVALHO, 2013).
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retirado na quantidade demandada. Assim, a linha de montagem tem informações
sobre as peças necessárias e quando serão enviadas do processo precedente, para
então obter estas peças na quantidade, tempo e qualidade demandada (ARGENTA;
OLIVEIRA, 2001).
Esta forma de produção é amplamente utilizada na indústria automotiva. As
etapas anteriores ao Ponto de Desacoplamento são padrões para todos os veículos.
A partir do momento em que ocorre a diferenciação dos produtos de acordo com os
diferentes pedidos, cada veículo possui o seu próprio kit de montagem, com as
peças adequadas para sua fabricação.
A Figura 3 apresenta um exemplo da personalização pela adoção de kits de
montagem na indústria automotiva.
Figura 3: Kits de montagem na indústria automotiva

Carro com mesma estrutura na linha de
montagem

Kit de montagem
específico para cada carro

Kit de montagem

Fonte: Carpress (2011)

Fabricação de motores antes da linha de
montagem
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2.2.8 Compilação das informações do capítulo 2.2
As informações obtidas por meio da revisão bibliográfica deste capítulo estão
compiladas conforme Tabela 4, onde estão apresentados os principais conceitos
referentes ao processo da customização em massa na indústria de forma geral.
Tabela 4: Compilação das informações do capítulo 2.2
Tópico

Descrição

Definição de Adiamento
(Postponement)

Baseia-se em postergar o momento de decisão do cliente, de
forma que as atividades que não dependam da decisão do
cliente sejam feitas no início do processo. Visa reduzir custos
com perdas e manutenção de estoques.

Ponto de
Desacoplamento

Momento limite para a definição de determinado item pelo
cliente. É o ponto do processo onde o cliente exerce sua
influência direta na produção.

Modularidade

Consiste em fragmentar os produtos em diferentes módulos
que, combinados entre si, são capazes de formar outros
produtos diferenciados. Existem seis tipos: modularidade por
compartilhamento de componentes, por permuta de
componentes, por ajuste de componentes, por mix, por bus e
modularidade seccional.

Modelo de Gestão da
Empresa

Foco muda do produto para o cliente, por meio do marketing
um a um. É a empresa que estipula qual o grau de
envolvimento do cliente. É necessário que cada funcionário
compreenda todo o processo, e que os fornecedores sejam
tratados como extensão da própria empresa.

Habilitadores da
Customização em Massa

São os fatores por meio dos quais uma empresa poderá
implementar a estratégia de customização em massa. São sete
habilitadores: manufatura baseada no tempo, produção enxuta,
cadeia de suprimentos, flexibilidade do sistema produtivo,
projeto do produto, aspectos organizacionais e tecnologia de
informação

Tipos de Customização
em Massa

A Customização em Massa pode ser dividida de acordo com o
processo oferecido ao cliente. São quatro tipos: colaborativa,
adaptativa, cosmética e transparente.

Kit de montagem

Cada produto possui um kit, independente se personalizado ou
padrão, para as etapas após o Ponto de Desacoplamento.

Fonte: A autora
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2.3 A indústria da Construção Civil
A indústria da construção civil possui características particulares que a fazem
um cenário único, ou seja, são necessárias algumas considerações para diferenciála dos demais segmentos. Essas considerações, no cenário da construção de
edifícios residenciais e/ou comerciais estão apresentados na Tabela 5:
Tabela 5: Características da indústria da construção civil
Características

Descrição

Quando um empreendimento é lançado, o prazo de entrega do
produto é divulgado. Quem compra na planta ou no meio da
obra possui o mesmo prazo de entrega. Ao acessar o site da
Prazo de entrega definido
incorporadora e construtora Cyrela Brazil Realty (2014), por
exemplo, existe uma tabela com os estágios das obras, e qual
a sua previsão de entrega.

Unidades não vendidas

Independente de uma unidade já ter sido vendida ou não, ela
precisa ser construída. Há uma sequência lógica de produção
que precisa ser mantida para assegurar o prazo final de
entrega da obra como um todo.

Momento da
customização

Quando um cliente adquire um apartamento, todo o produto já
está definido. Uma possível intervenção do cliente para
customizar sua unidade não se dará na concepção do seu
produto, e sim na reformulação dos itens. Primeiro ocorre a
venda para depois ocorrer a customização, por isso na
construção civil ela é vista como receita acessória.

Grande número de
serviços e insumos

O número de insumos e serviços utilizados no processo de
construção de edifícios é muito maior do que comparado com
outras indústrias, o que torna o produto final, que já é de
grande escala, ainda mais complexo (ARAÚJO FILHO;
GOMES, 2010).

Elevado número de
agentes envolvidos no
processo

Elevado número de agentes envolvidos no processo de
concepção e construção de um edifício torna-o ainda mais
complexo (ARAÚJO FILHO; GOMES, 2010).
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Continuação:
Características

Descrição

Longo processo de
construção

O processo de construção de um edifício é longo (BRANDÃO;
HEINECK, 1998). O relacionamento do proprietário que
adquire o imóvel na planta com a construtora é de, em média,
mais de dois anos. Além disso, o mercado sofre
transformações durante a construção de um edifício, exigindo
da empresa uma antecipação de possíveis eventualidades.

Momentos de interação
com o cliente

A possível participação do cliente pode se dar em diversas
etapas da construção, devido ao grande volume de itens
passíveis de customização dentro de uma unidade.

Elevado número de
produtos diferenciados

Uma construtora trabalha com diversos empreendimentos, com
características e prazos próprios, em diferentes fases, além de
estarem distribuídos em várias regiões, dificultando a
implantação de práticas comuns. Por exemplo, existem
incorporadoras que atuam na cidade de São Paulo que
apresentam em seu sites mais de 30 obras em diferentes
estágios e cidades (Construtora Cyrela, 2014).

Valor do imóvel

Os produtos oriundos da construção civil possuem alto valor de
mercado, ou seja, representam um passo significativo para o
comprador. Por vezes o imóvel é o bem de maior valor
adquirido por uma pessoa durante sua vida.

Vida útil do imóvel

Também devido ao alto valor do produto, o imóvel é um bem
duradouro na vida das pessoas. Diferente de outras indústrias,
onde as pessoas compram seus produtos por várias vezes ao
longo da vida.

Local de construção

A construção do produto acontece no próprio local onde será
entregue ao proprietário, ou seja, fatores como logística de
concentração dos estoques dos produtos prontos e sua
distribuição não são considerados.

Atraso do setor

Atraso da construção civil em comparação com outros setores,
onde houve grande evolução na fabricação dos produtos
(FRUTOS, 2000). Na construção civil, por vezes, o método
construtivo permanece o mesmo por muito tempo.

Fonte: A autora

38

2.3.1 A cidade de São Paulo
A cidade de São Paulo, de acordo com dados divulgados pelo IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (2014), possui uma população estimada para
2014 de aproximadamente 11.895.893 habitantes, em uma área territorial de
1.521,101km², resultando em uma densidade demográfica de 7.398,26 habitantes
por km². Isso sem considerar a região metropolitana de São Paulo, que engloba
cidades vizinhas próximas, como Guarulhos e São Bernardo do Campo. Neste caso,
a população estimada ultrapassa os 18 milhões de habitantes. Possui o maior PIB
(Produto Interno Bruto) do Brasil, ultrapassando 477 milhões conforme últimos dados
divulgados pelo IBGE referentes ao ano de 2011.
Quando questionado sobre o mercado consumidor de São Paulo, Guilherme
Dietze, assessor econômico da FecomercioSP, o classifica como muito rico. Como
exemplo, cita que o valor gasto pelas famílias paulistanas é quase o mesmo que o
total consumido em todo o estado do Rio de Janeiro, e explica que a cidade é alvo
de empresas e investimentos em função de ser o centro financeiro do Brasil (LIMA,
2013).
De acordo com pesquisa realizada pela Civil Service College de Cingapura e a
Chapman University, divulgada pela BBC – British Broadcasting Corporation (2014),
São Paulo foi considerada a cidade mais influente da América Latina, ficando na 23ª
posição em um ranking que avaliou 50 metrópoles globais.
Dados como os apontados acima fortalecem o cenário de São Paulo como
importante mercado consumidor para as principais indústrias de bens e serviços.
Não diferente para a indústria da construção civil.
Alguns fatores favorecem ainda o comércio de apartamentos na cidade em
contrapartida às casas, conforme abaixo:
 Escassez de terrenos, aumentando a especulação sobre os que ainda
existem e, consequentemente o seu preço unitário (SCIAUDONE, 2014).
 Trânsito intenso, o que faz as pessoas preferirem morar em
apartamentos próximos aos seus trabalhos ao invés de grandes casas
na periferia da cidade (SCIAUDONE, 2014).
 Falta de segurança nas ruas, fazendo as pessoas se sentirem mais
confortáveis em contar com a segurança de um condomínio ao invés de
morar em uma casa (LOPES, 2009).
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 Área de lazer oferecida na maioria dos empreendimentos lançados, ou
seja, o cliente pode contar com um clube no próprio local onde se mora.
Nos empreendimentos de padrão mais elevado, toda a área de lazer já é
entregue equipada pela construtora.
Como apartamentos são oferecidos por construtoras visando um público-alvo,
não sendo concebidos para um único proprietário, a oferta da customização para
que o imóvel possa melhor de adequar às necessidades de diferentes pessoas
torna-se essencial.
2.3.2 O uso do espaço residencial
Acompanhando as modificações que ocorreram em todos os setores da
sociedade, o uso do espaço residencial também sofreu grandes transformações.
Segundo Brandão (2002), as mudanças sócio demográficas tem sido rápidas e
significativas, como por exemplo as modificações no modelo de família
convencional, redução do tamanho das famílias, crescimento da quantidade de
pessoas que moram sozinhas, elevado número de separações e divórcios, o
postergamento do casamento e os novos papéis desempenhados pela mulher.
Desta forma, há uma maior diversidade de arranjos familiares. Brandão (2002)
destaca ainda a tendência do trabalho em casa, e o grande desenvolvimento
tecnológico no campo dos eletrodomésticos como fatores que promovem alterações
na configuração do espaço residencial.
Moschen (2003) aponta ainda outras transformações, como o envelhecimento
da população. Tais transformações podem ocasionar alterações nos requisitos dos
usuários de habitações, exigindo flexibilidade e adaptabilidade dos ambientes
construídos.
Para Rabeneck, Sheppard e Town (1974), as alterações no espaço onde se
mora podem ocorrer devido a cinco fatores distintos:
 Acomodar uma mudança na composição da família ou em suas
atividades.
 Promover a qualidade da habitação com respeito a critérios sociais ou
de mercado.
 Promover simplesmente o rearranjo das subdivisões.
 Promover rezoneamento do lar com base em áreas formal/informal,
crianças/adultos, dia/noite, barulho/silêncio, etc.
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 Possibilitar ser diferente, ou, simplesmente ajustar-se.
Neste sentido, os projetos dos apartamentos precisam ser flexíveis o suficiente
para se enquadrarem no desejo de um número maior de pessoas e famílias. A
habitação estereotípica, destinada a uma família padrão, na verdade nunca existiu
(BRANDÃO, 2002).
2.3.3 Modo de operação da construtora
Tendo como foco empreendimentos de unidades residenciais e comerciais, o
modo de operação da construtora é o de linha de produção, ou seja, executar as
unidades em sequência, de uma mesma maneira. Assim como em outras indústrias,
há uma sequência de execução que precisa ser mantida para garantir a qualidade e
os prazos estipulados. Tudo o que interferir nesta sequência de produção poderá
acarretar em prejuízo financeiro e em consequentes retrabalhos.
A produção em massa é aquela baseada na homogeneidade, e a sua maior
característica é o ganho de produtividade, por meio da economia de escala
(ARAÚJO FILHO, 2009). A construção civil possui particularidades, e uma delas é o
grande volume de serviços e insumos utilizados, e o elevado número de
profissionais envolvidos na construção de um empreendimento (ARAÚJO FILHO;
GOMES, 2010). Estes fatores dificultam ainda mais garantir a execução dentro do
prazo e com a qualidade exigidos.
Uma construtora de grande porte se divide, basicamente, nos seguintes
departamentos: Planejamento e Orçamento (responsável pela elaboração do
orçamentos quantitativo dos empreendimentos; pelo acompanhamento mensal
destes custos, apontando se a verba estipulada está sendo mantida; pelo
acompanhamento da evolução física da obra), Projetos (responsável pelos projetos
em todas as etapas, desde o legal até o executivo enviado para a obra; pela
compatibilização

destes

diferentes

projetos;

pelo

acompanhamento

das

interferências percebidas durante a execução e que necessitem da avaliação dos
projetistas),

Obra

(responsável

pela

construção

e

pela

entrega

dos

empreendimentos), Qualidade (responsável pela formulação dos procedimentos dos
serviços executados nas obras; pelo acompanhamento destes procedimentos no
decorrer das atividades, apontando as possíveis falhas; aprovação de novos
fornecedores e de novas técnicas construtivas) e Suprimentos (compra e
contratação dos serviços e insumos necessários). Todos os departamentos precisam
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estar em perfeita sintonia para garantir que o resultado final seja alcançado.
Qualquer falha no processo, bem como qualquer problema nas informações
recebidas da Incorporação, poderão ocasionar prejuízos financeiros e atrasos
futuros.
2.3.4 Compilação das informações do capítulo 2.3
As informações obtidas por meio da revisão bibliográfica deste capítulo estão
compiladas conforme Tabela 6, onde a indústria da Construção Civil é caracterizada,
mais especificamente o universo da construtora, além da análise da cidade de São
Paulo.
Tabela 6: Compilação das informações do capítulo 2.3
Características

Descrição

Indústria da Construção
Civil

Possui características próprias, diferenciando-a dos demais
segmentos. Por exemplo, o grande número de serviços e
insumos, o elevado número de agentes envolvidos no
processo, e o alto valor de mercado.

Caracterização de São
Paulo

Importante centro financeiro do Brasil, possui um rico mercado
consumidor, exercendo grande influência como metrópole.
Alguns fatores favorecem ainda mais a comercialização de
apartamentos, como por exemplo escassez de terrenos,
trânsito intenso, falta de segurança nas ruas, e variada área de
lazer oferecida nos empreendimentos.

Uso do espaço
residencial

As modificações que ocorreram em todos os setores da
sociedade promoveram uma alteração no uso do espaço
residencial. Novas atividades foram incorporadas, e o projeto
precisa contemplar essas possíveis adequações.

Modo de operação da
construtora

Construtora opera com modo de execução como o de linha de
produção. É primordial que todos os agentes envolvidos
estejam em sintonia para garantir a correta execução das
atividades.

Fonte: A autora
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2.4 A customização na Construção Civil
Com a extinção do Sistema Financeiro da Habitação no Brasil, no início da
década de 90, os financiamentos imobiliários passaram a ser feitos diretamente
pelas construtoras, já que não mais interessavam aos agentes financeiros. Desta
forma, a relação construtora e cliente se estreitou, criando um novo conceito de
mercado imobiliário (FRUTOS, 2000).
Segundo Brandão e Heineck (2007), essa sistemática da venda dos imóveis na
planta deu origem às novas solicitações dos proprietários em alterar o projeto bem
como o seu memorial descritivo. Desta forma, os proprietários tem tempo suficiente
para avaliar a planta do seu futuro imóvel, e desejar alterações para que ela melhor
se adeque à sua necessidade.
Aliado a essa nova realidade, Campanholo (1999) menciona que a
personalização na construção civil também foi impulsionada pela tendência presente
em outros setores da economia, trazendo de forma contundente a customização do
produto ao setor imobiliário.
A customização inicialmente foi criada como alternativa para atender as
exigências das pessoas com maior poder aquisitivo, porém a evolução no padrão de
consumo da sociedade em geral levaram às empresas do setor a se preocuparem
com esta tendência (BRANDÃO, 1997). Brandão (1997) ressalta ainda a elevação
do nível de conscientização do usuário sobre a necessidade de exigir qualidade e
elevação do grau de organização da empresa, impulsionados a partir dos direitos
assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, desde março de 1991 como
fatores que desencadearam essa tendência.
A evolução do mercado da construção também fez com que o arquiteto, criador
do projeto, se afastasse cada vez mais do usuário final, e também do construtor. Se
antes o usuário conversava diretamente com aquele que executaria sua obra, hoje
existe uma complexa rede de projetistas, incorporadores e construtores, ficando
difícil agradar plenamente a todos os usuários. O grande caminho percorrido pela
informação desde a concepção do projeto até a entrega ao seu usuário final, e a
falta de comunicação entre o arquiteto criador e este usuário, comprometem o
processo de projeto e o próprio produto final (MOSCHEN, 2003). A customização
vem como alternativa para preencher esta lacuna, possibilitando alterações nos
imóveis para que eles se adequem aos seus diferentes proprietários.
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Outro fator que impulsiona a necessidade da customização é a quantidade de
itens que são levados em consideração pelo cliente quando este opta pela compra
de um imóvel. Moschen (2003) destaca que o cliente analisa fatores como “o que é
oferecido como lazer, serviços, estrutura funcional, segurança, características
técnicas e estéticas da edificação, dimensões da unidade habitacional, configuração
espacial e estética, posição solar, disposição em planta, além de outras
características, como preço, condições de pagamento, prazos de entrega”. Lucena
(1981) destaca a localização, sendo este um fator fundamental tanto para o
empreendedor (quando o produto for concebido) como para o cliente (quando o
produto for adquirido). Além disso, a demanda e o padrão do produto também são
reflexos da sua localização. Sendo portanto a escolha de um apartamento um
conjunto de necessidades tão complexas, oferecer ao futuro morador a possibilidade
de alterar algumas configurações no seu imóvel, já que esse é o bem propriamente
dito adquirido por ele, a fim de melhor se adequar à sua realidade, faz com que o
empreendimento passe a atender a um número maior de interessados.
Segundo Brandão e Heineck (1998), a grande diversidade disponível hoje para
os acabamentos (porcelanatos, cerâmicas, painéis, cores, entre outros) também
impulsiona o aumento do número de modificações nas unidades. Com tantas opções
disponíveis no mercado, o cliente não mais deseja e aceita o acabamento padrão
que é oferecido pela construtora.
Para Santana e Meira (2011), compradores de imóveis buscam cada vez mais
atribuir às moradias características pessoais, com o objetivo de atender a
necessidades específicas e que estejam em consonância com suas realidades de
vida.
A customização na construção civil, quando aplicada, dentre os tipos já citados,
se enquadra na customização colaborativa, uma vez que a participação do cliente é
fundamental para a concepção do produto. O proprietário interage efetivamente na
configuração do seu futuro imóvel.
Sobre a modularidade, enquadra-se na por bus, pois a base para o produto
permanece padrão, neste caso o apartamento, e a ele são incorporados novos itens,
ou são alterados alguns itens existentes, fazendo deste produto um item
customizado.
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2.4.1 Aplicação de Adiamento e PD na Construção Civil
Adiamento (do inglês, Postponement), como já abordado, significa postergar o
momento de decisão do cliente (CUNHA, 2002). As atividades que não dependem
da ação do futuro proprietário são feitas no início do processo, e é possível aguardar
por mais tempo a escolha e definição dos itens personalizados.
Algumas das vantagens da aplicação do adiamento são a diminuição dos
diferentes produtos em estoque, e a agilidade da entrega final ao proprietário.
Trazendo este conceito do adiamento para a construção civil, mais precisamente
para a construção de apartamentos, é constatado que as vantagens destacadas
acima não podem ser aplicadas, já que o apartamento, independente de ter sido
vendido ou não, precisa ser construído, e o seu prazo de entrega final permanecerá
o mesmo.
Para a construção civil, a estratégia visa aumentar a possibilidade de oferecer
ao futuro morador o serviço de personalização da sua unidade, ampliando o seu
tempo de decisão. Assim, a personalização não será oferecida apenas para aqueles
que comprarem o imóvel durante o lançamento, poderá englobar um número maior
de unidades comercializadas. O adiamento será, portanto, postergar as etapas
passíveis de personalização para o último estágio possível na cadeia de
suprimentos, mas de forma a garantir que não haverá atraso na entrega do produto
final. E a aplicação do adiamento é tratada de forma única em cada um dos
diferentes empreendimentos oferecidos pela construtora.
Ponto de Desacoplamento (PD), conforme também já tratado, é o ponto que
representa o momento limite do processo de produção para a definição de
determinado item pelo cliente (MELO; EULÁLIA; BREMER, 2000). As etapas
anteriores a este ponto foram genéricas, mas a partir de então a definição do cliente
se faz necessária para se seguir em frente com o processo de fabricação do
produto.
No segmento de construção de edifícios residenciais e ou comerciais, a
postergação do ponto de desacoplamento no cronograma de execução de uma obra
amplia o prazo para que o cliente faça alterações no seu imóvel, ou seja, o processo
de personalização será maior. Mas também pode limitar por demasia o grau de
personalização dos itens. Isso porque levando o Ponto de Desacoplamento para o
final do cronograma de execução, o proprietário poderá optar por poucas alterações
no seu imóvel, já que a maioria dos serviços já foi executada. Porém, deixar este
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ponto muito próximo do início implica em administrar o contato com o proprietário
durante grande parte da obra, além de abrir um leque de possibilidades muito maior.
Outro fator é que, se um apartamento for vendido após a data em que o Ponto
de Desacoplamento foi definido no cronograma da obra, esta unidade estará
impossibilitada de realizar adequações antes da entrega das chaves.
Manter o Ponto de Desacoplamento muito próximo do início da obra também
faz com que o proprietário tenha um tempo mais reduzido para definir o que deseja
alterar no imóvel, e muitas vezes, como a data de entrega final ainda está muito
distante, ele não tenha todas as definições e escolhas feitas sobre o que deseja
realizar em sua unidade.
Outros fatores, como número de unidades, metragens dos apartamentos,
caminho crítico do cronograma, localização da obra, entre outros, também devem
ser levados em consideração na hora de determinar a localização do Ponto de
Desacoplamento.
A implantação do processo de personalização, portanto, não necessariamente
precisa ser a mesma para todos os tipos de empreendimento. Cabe à construtora
analisar e definir, de forma a alcançar os seus objetivos, sem interferir no prazo final
de entrega (MOSCHEN, 2003). Dependendo do modelo de personalização que se
deseja implantar, o conceito de adiamento e a definição do Ponto de
Desacoplamento devem ser aplicados no cronograma da obra de forma a auxiliar
que o objetivo final seja alcançado.
2.4.2 Flexibilidade Arquitetônica
Para que a personalização possa ser oferecida aos proprietários de
apartamentos, é necessário que já sejam feitas determinadas considerações em
projeto de forma a possibilitar as adequações que serão solicitadas. Em outras
palavras, é preciso que o projeto seja concebido visando a aplicação da flexibilidade
arquitetônica.
Para Santana, Oliveira e Meira (2007), a flexibilização surge como uma
ferramenta que vem integrar-se ao processo de personalização, diante do fato de
que sempre ocorre alguma intervenção nos projetos iniciais.
A flexibilidade pode ser aplicada, por exemplo, por meio da escolha de
determinada técnica construtiva que facilite posteriormente alguma modificação. Se
um produto for concebido de forma que a localização dos pilares e vigas dificulte
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qualquer deslocamento das alvenarias do apartamento, por exemplo, dificilmente um
proprietário que deseje ampliar um cômodo em detrimento de outro conseguirá fazer
a modificação sem que isso implique em perda da estética da unidade. Outro
exemplo é se o projeto de elétrica for concebido com carga reserva muito restrita.
Neste caso, se o proprietário desejar o acréscimo de algumas tomadas para que o
apartamento se adeque às suas necessidades, ele não poderá ter sua solicitação
atendida.
A flexibilidade, portanto, visa dar mais autonomia ao proprietário, para que o
apartamento não fique restrito ao que foi projetado. Não existe mais um público-alvo
padrão que possa ser facilmente atendido com um único modelo de apartamento,
cada vez mais é necessário que o produto seja criado de forma a possibilitar a
adequação de um público diversificado e desejoso em ter sua personalidade
transferida também para o apartamento.
Segundo Brandão e Heineck (2007), a flexibilidade possibilita atender às
incertezas de uma demanda sócio demográfica mais diversificada e prover qualidade
ao espaço residencial, tanto na ocupação inicial quanto ao longo do uso da
habitação.
“A flexibilidade na arquitetura implica uma associação à
natureza espacial, à tecnologia construtiva, ao programa e aos
utentes. A flexibilidade espacial [...] é uma resposta aos
diferentes tipos de alterações temporais. [...] A flexibilidade nos
espaços habitacionais, através da funcionalidade, durabilidade,
sustentabilidade e dinamismo dos processos e dos usos, opõese à visão de edifícios como objetos estáticos no tempo. Tratase de um sistema que pode acompanhar o crescimento das
capacidades financeiras e culturais ao longo do tempo, bem
como as incertezas imprevisíveis do futuro e as transformações
dos hábitos e preferências individuais da sociedade vigente,
que acabam por influenciar o ambiente doméstico.” (ESTEVES,
2013)

Brandão e Heineck (1997) definiram quatro tipos de flexibilidade capazes de
promover a adaptação do espaço da moradia: flexibilidade inicial, flexibilidade
contínua, flexibilidade permitida e flexibilidade planejada.
A flexibilidade inicial (ou variabilidade) é aquela promovida pela oferta de
diferentes produtos, e atende o primeiro usuário do imóvel. Esta flexibilidade
acontece desde o momento de concepção do produto até a sua ocupação. É
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caracterizada pela escolha de estratégias que possibilitem a definição do projeto e
das personalizações pelo futuro morador.
Já a flexibilidade contínua (ou flexibilidade posterior, funcional ou permanente)
é aquela que se dá ao longo da vida útil da habitação. Ou seja, durante o seu uso.
Esta flexibilidade permite que o produto possa ser adaptado posteriormente ao
primeiro uso, sempre que uma modificação se fizer necessária.
A flexibilidade permitida (ou personalização) acontece quando o proprietário
dispõe de uma alternativa para o layout ou para os acabamentos do seu
apartamento, sendo que alguns pedidos viáveis de modificação também poderão ser
atendidos.
A flexibilidade planejada é aquela em que são criadas, ainda em fase de
projeto, várias opções de planta que serão oferecidas aos proprietários.
Dependendo das opções de planta, o layout dos cômodos e as suas funções são
alterados, de forma a melhor se adequarem aos diferentes proprietários.
Brandão e Heineck (2003), após um estudo que englobou, além da revisão da
literatura, um longo período de análise das plantas brasileiras, estabeleceram cinco
formas distintas de conceber a flexibilidade espacial: a diversidade tipológica, a
flexibilidade propriamente dita, a adaptabilidade, a ampliabilidade e as possibilidades
de junção ou de desmembramento.
Diversidade tipológica se refere aos empreendimentos que possuem várias
opções de áreas e disposições internas. A localização de cada unidade-tipo já está
definida, mas o proprietário pode escolher pela que melhor lhe convir.
Flexibilidade propriamente dita é a prática da planta livre. Ou seja, com
exceção das áreas úmidas, cuja localização normalmente é fixa, a área seca possui
total liberdade para que o proprietário faça a divisão espacial da maneira como
quiser.
A adaptabilidade confere aos espaços a possibilidade de atenderem a diversos
usos, não ficando condicionados à uma única função. Conceitos de neutralidade,
agregação de funções e ambientes multiuso se referem à adaptabilidade.
Ampliabilidade se refere à possibilidade de uma habitação conseguir agregar
novos ambientes ou cômodos à sua área. Neste conceito, um ambiente de uma
unidade vizinha pode ser repassada para outra, e vice-versa.
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Já na junção, dois apartamentos completos são integrados, formando uma
única unidade maior. Quando ocorre o inverso, ou seja, um grande apartamento é
dividido dando origem à duas unidades menores, ocorre o desmembramento.
Frutos (2000) relaciona ainda o conceito de flexibilidade com o de agilidade.
Flexibilidade é a capacidade de responder rapidamente à mudanças internas ou
externas ao sistema, e agilidade é o uso estratégico desta flexibilidade, ou seja, “a
capacidade de desenvolver e oferecer opções de respostas baseadas em sistemas
flexíveis”.
2.4.3 Modificações Planejadas e Permitidas
As modificações planejadas e permitidas são aquelas resultantes do uso da
respectiva flexibilidade. Ou seja, a modificação planejada é aquela resultante da
escolha de uma opção pelo proprietário, dentre várias oferecidas pela construtora.
Já a modificação permitida é aquela onde o proprietário exerce maior poder de
decisão, possibilitando a alteração do projeto inicial (BRANDÃO, 1997).
Algumas construtoras que não possuem em seu escopo de atuação a adoção
de práticas de personalização, se sentem pressionadas pelo mercado e pela
insistência dos proprietários a aceitarem pequenas alterações nas unidades
habitacionais, e assim passam a praticar a modificação permitida. Porém, pela falta
de preparo em lidar com tal situação, são comuns confusões e retrabalhos no
processo.

Portanto,

as

modificações

permitidas

devem

ser

analisadas

e

incorporadas ao escopo da construtora que assim desejar atender às solicitações
dos proprietários, para que o assunto não seja tratado de forma empírica.
As modificações planejadas conferem maior potencial de customização aos
proprietários, uma vez que passam a ter um número maior de possibilidades tanto
para o layout quanto para a escolha dos acabamentos. Mas neste caso, é a
construtora que define quais serão os itens passíveis de modificação, e quais são as
possibilidades de troca.
Brandão e Heineck (2007) defendem que as modificações planejadas devem
ser incentivadas, porém as modificações permitidas, quando relacionadas à uma
total liberdade por parte dos proprietários, devem ser evitadas, se restringindo a
pequenos focos de atuação. Muitas vezes deveria estar limitada apenas à escolha
dos acabamentos. Assim, a modificação permitida seria sempre um complemento da
modificação planejada.
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2.4.4 Limitadores da Customização
Existem dois aspectos fundamentais que determinam se um empreendimento
terá elevado índice de customização nas suas unidades ou não. São fatores que
devem ser analisados previamente para determinar qual o modelo de customização
deseja-se implantar para alcançar o objetivo final.
O primeiro deles é a velocidade de vendas das unidades do empreendimento.
Na construção de um edifício, conforme já citado anteriormente, independente de
uma unidade já ter sido vendida ou não, ela precisa ser construída, e dentro do
cronograma da obra de forma a não atrasar as atividades futuras e comprometer o
prazo de entrega final do empreendimento como um todo.
Considerando um determinado conjunto habitacional cujas vendas estão
lentas, de forma a terem poucas unidades vendidas quando do início das obras, se a
construtora optar por localizar o Ponto de Desacoplamento muito no início do
cronograma da obra, apenas esta pequena parcela dos proprietários poderão
customizar os seus apartamentos. Todas as vendas posteriores a esta data deverão
ser analisadas caso a caso, gerando um volume de exceções e possíveis
modificações fora do prazo que poderão atrapalhar o bom andamento das obras.
O segundo aspecto fundamental para análise é o número de proprietários
moradores e o número de proprietários investidores do empreendimento. Isso
porque o volume de modificações tende a ser maior quando o comprador irá morar
no imóvel. Os que desejam investir, geralmente optam por permanecer com o imóvel
de acordo com as características padrões.
Frutos (2000) realizou uma pesquisa em dois condomínios residenciais na
cidade de Santa Maria (Rio Grande do Sul), e, entre outras análises, destacou que,
dentre os proprietários moradores, mais de 85% realizaram algum tipo de
personalização no seu imóvel. Dentre os proprietários investidores, este volume não
chegou nem mesmo a 20%.
Um item que merece grande atenção por parte da construtora que deseja
implantar o processo de personalização em suas unidades é a aplicação de
treinamentos com a sua equipe de vendas, de forma a orientar sobre o produto,
suas características, e os limites de intervenção do proprietário. Campanholo (1999)
destaca que “é muito importante que o corpo de corretores, que atua diretamente no
contato com os clientes, tenha condição de filtrar no primeiro contato algumas
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modificações incompatíveis com o projeto, para não alimentar sonhos que
tecnicamente não possam ser executados”.
Além disso, muitas vezes o proprietário trata de alguma alteração com o
corretor que não passa esta posição para o departamento responsável dentro da
construtora. Esta informação poderá ficar perdida por muito tempo, por vezes será
apenas percebida quando o proprietário fizer uma visita à sua unidade e perceber
que a alteração previamente solicitada não foi executada. Dependendo do nível de
alteração, poderá haver grande prejuízo no cronograma da obra para conseguir
adequar a unidade.
O autor destaca ainda como importante aspecto limitador da personalização
que os prazos determinados para tal sejam seguidos. Segundo o autor, “para que o
processo funcione com eficiência, é necessário que os prazos estipulados de acordo
com o cronograma da obra sejam respeitados com rigor, sem as famosas
“exceções”; estas, muitas vezes, geram retrabalho na obra e causam prejuízo para a
empresa”.
A exceção é quando a construtora aceita determinada solicitação do
proprietário, mesmo que em um primeiro momento tal alteração não fosse permitida.
Neste caso, a exceção ocorrerá para um proprietário específico. Além do prejuízo
óbvio de se incorporar uma nova demanda para o cronograma da obra, não prevista
anteriormente, por vezes a abertura de exceções demanda de um longo período de
discussões entre o proprietário e a construtora. Como as atividades não podem
aguardar pela definição, quando por fim a modificação é aceita pela construtora, há
uma série de prejuízos e retrabalhos para a obra. Além, é claro, do desgaste de
relacionamento com o proprietário.
Brandão e Heineck (1998) defendem que a definição das modificações dentro
dos prazos estabelecidos é de importância ainda maior do que a complexidade da
modificação em si. Segundo os autores, as solicitações dos proprietários podem se
dar em três momentos distintos em função do prazo da Obra: “(a) momento
favorável, quando as modificações são possíveis de serem introduzidas sem perdas
de materiais, não comprometendo o cronograma físico-financeiro da obra; (b)
momento impróprio, quando as modificações ainda são possíveis de serem
introduzidas, apesar da perda de materiais e de mão-de-obra, que devem ser
ressarcidas pelo solicitante, não afetando a duração e o custo das atividades do
caminho crítico; e (c) momento inviável, quando as modificações, mesmo viáveis
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técnica e legalmente, comprometem o custo e a duração das atividades do caminho
crítico”.
Existem ainda alguns limitadores da personalização que devem ser
corretamente avaliados pelas construtoras. São eles:
 Interferência na unidade vizinha. Modificações que podem causar
qualquer transtorno ou prejuízo para as unidades vizinhas não poderão
ser aceitas pela construtora (SANTANA; MEIRA, 2010).
 Aspectos legais. Toda a legislação cabível, como dimensão dos
cômodos, ventilação e iluminação, entre outras, deve ser seguida
(BRANDÃO; HEINECK, 1998).
 Aspectos técnicos. A construtora responderá pelas modificações que
executar, mesmo que tenham sido uma solicitação do proprietário. Por
ser o proprietário, por vezes, leigo no assunto, cabe à construtora
orientá-lo sobre os aspectos técnicos que limitem ou até inviabilizem a
sua alteração (BRANDÃO; HEINECK, 1998).
 Fornecimento de materiais por parte dos proprietários. Ao assumir este
risco, a construtora será responsável sobre o material entregue pelo
proprietário. Neste caso, se houver qualquer problema, como por
exemplo perda maior do que o esperado nos casos de acabamentos
cerâmicos, a construtora deverá repor este material.
 Acesso

à

obra

de

funcionários

contratados

diretamente

pelos

proprietários. Também ao assumir este risco, ainda em fase de obras, a
construtora responderá legalmente por esta mão de obra no caso de
ocorrer, por exemplo, algum acidente de trabalho.
Vale ressaltar que é a construtora que deve determinar o nível de envolvimento
do cliente, e que este limite seja respeitado, de forma a manter um bom
relacionamento com todos os envolvidos, sejam clientes, fornecedores, ou
funcionários (BRANDÃO; HEINECK, 1998).
2.4.5 Habilitadores da Customização
Ao implantar o processo de customização em suas atividades, as construtoras
podem optar pela adoção de determinadas práticas para garantir que o objetivo final
seja atingido. Além dos demais habilitadores da customização já tratados no
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presente trabalho, agora serão apresentados mais profundamente aqueles que tem
papel fundamental para a indústria da construção civil.
Por ser o produto fruto da construção civil muito complexo, é necessário que o
atendimento ao cliente seja feito por profissional técnico especializado. Santana e
Meira (2011) defendem que este profissional seria o responsável por entender o
pensamento do cliente e relacioná-lo com o projeto e o processo produtivo, sendo
assim “o elo, a ligação, a convergência entre o cliente e a obra (construtora)”. Eles
destacam ainda que, por vezes, as construtoras não contam com este profissional
na tentativa de redução de custos, porém os desperdícios causados pela falta do
correto acompanhamento das modificações são maiores do que o pagamento do
profissional. Araújo Filho (2010) também ressalta a importância deste profissional,
uma vez que nem sempre o cliente tem a habilidade e o conhecimento para decidir
sobre questões do processo construtivo que, na maioria das vezes, não faz parte do
seu dia-a-dia.
É fundamental também para o bom andamento do processo de personalização
que haja integração e bom relacionamento entre todos os envolvidos: clientes,
arquitetos, engenheiros e todos os demais departamentos da empresa devem estar
alinhados sobre o processo e a sua correta participação nele. Moschen (2003)
defende que a integração entre todos os elos deve acontecer na figura do arquiteto
de personalizações, que é a pessoa responsável por atender o proprietário e
disseminar as informações entre todos os envolvidos.
“Este arquiteto não só deve interagir mais com o cliente finalusuário, mas também com os outros clientes internos, uma vez
que este profissional elabora o projeto que é uma informação
necessária à obra, aos fornecedores, ao responsável pela
execução, ao orçamentista, aos engenheiros, aos corretores,
aos empreiteiros, à mão-de-obra, à própria empresa, e
finalmente aos agentes reguladores. Assim a linearidade das
relações num processo convencional é substituída por uma
relação direta e dinâmica gerenciada e promovida pelo
arquiteto de personalizações.” (MOSCHEN, 2003)

Outro fator para o sucesso do programa de customização é determinado pela
troca de informações entre os dois lados da cadeia de consumo. Estabelecer uma
interação constante entre cliente e empresa é um dos requisitos fundamentais para a
definição de um ambiente ágil de negócios (FRUTOS, 2000). Neste sentido a

53

tecnologia é vista como essencial para a customização, já que possibilita a interação
de forma ativa (o diálogo entre as partes) (KISSIMOTO, 2011).
O uso de feedbacks também é apontado como importante ferramenta para que
o produto customizado seja entregue conforme o solicitado pelos clientes. Machado
e Moraes (2008) destacam que este é um processo evolutivo e dependente do
tempo, pois “o produto ou serviço é progressivamente personalizado e o cliente é
mais precisamente diferenciado dos outros clientes”. Na aplicação de pesquisas de
satisfação o processo de customização será aprimorado, desde é claro que a
empresa se aproprie deste material como importante ferramenta de pesquisa e
melhoria.
Para garantir o bom andamento do processo de personalização, é necessário
que desde o princípio sejam definidos os critérios, métodos e procedimentos que
orientem o decorrer desta atividade (SANTANA; MEIRA, 2011). Neste sentido,
Brandão e Heineck (1998) criaram algumas diretrizes para nortear a implantação do
processo de personalização nas construtoras. Dentre estes critérios, eles destacam
que deve existir um guia para o cliente e para a empresa, explicando de que forma
se dá o processo de personalização. Assim, cientes do seu papel, limites de
personalização e prazos pré-estabelecidos, não surgirão dúvidas que podem vir a
prejudicar o bom andamento das modificações. Este guia deve ser claro e objetivo,
em linguagem de fácil entendimento. Deve conter ainda uma via do projeto executivo
do apartamento juntamente com as especificações de todos os materiais de
acabamento.
Moschen (2003) também destaca a importância de existir um “Guia do Cliente
Interno”, que regulamenta os procedimentos adotados pela construtora para garantir
o sucesso do processo de personalização, e também o “Guia de Personalização”,
este para o cliente externo final, no caso o proprietário do imóvel, fornecendo
explicações sobre como funciona o processo de personalização, quais as regras, a
abrangência e os prazos estipulados. A empresa deve expor ao cliente o guia de
personalização, contendo os procedimentos e normas definidos para a sistemática
da personalização, além de apresentar a unidade habitacional adquirida, quais itens
são passíveis de customização, orientar quanto a troca de materiais e serviços
(fornecedores) e explicar o procedimento desde o projeto customizado até a
execução em obra.
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Após a execução da modificação e a entrega do apartamento modificado, fazse necessário que todas as alterações executadas pela construtora constem no
Manual do Proprietário, para que tanto o cliente quanto a construtora saibam o que
foi executado na unidade e quais as garantias dos novos serviços. Para que isso
seja possível, todo o histórico do processo de customização deve ser mantido, até
mesmo para auxiliar a equipe de entrega de unidades e de assistência técnica caso
haja alguma reclamação por parte dos proprietários. Para Lopes (2009), hoje é uma
realidade entre as construtoras a contratação de empresas terceirizadas para a
confecção destes manuais, para que ele seja produzido por especialistas no assunto
e assim garantir a precisão do resultado.
2.4.6 Práticas de Mercado
Segundo Yamamoto (2001), existem três formas utilizadas pelas construtoras
brasileiras para oferecer o serviço de personalização para os proprietários dos seus
imóveis, que são as seguintes: plantas abertas; alternativas de plantas; e
negociação de pequenas alterações.
Plantas abertas (ou lajes livres) são os projetos em que o proprietário tem total
liberdade para distribuir os seus cômodos da forma como melhor lhe convir,
respeitando apenas as limitações técnicas para tal. Os acabamentos também
poderão ser escolhidos de forma aleatória pelos proprietários.
Alternativas de plantas são os projetos que contemplam, para um mesmo
empreendimento, várias opções de planta pré-definidas pela construtora que podem
ser escolhidas pelo proprietário. Não é uma customização tão abrangente como a
anterior, mas funciona como alternativa para aumentar a possibilidade de uma das
plantas oferecidas se enquadrar com a necessidade do futuro morador.
As negociações de pequenas alterações ocorrem quando as possibilidades
oferecidas não são suficientes para satisfazer o desejo dos proprietários. Nestes
casos, são abertas exceções para que o apartamento possa ser customizado em
algum item específico.
Moreira (2008) divide a implantação do processo de customização das
construtoras em dois tipos: personalização fechada e personalização aberta.
Personalização fechada é quando a construtora estabelece quais os itens
poderão ser modificados pelos proprietários, e oferece um leque de possibilidades já
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definidas previamente. Para este modelo de customização, o prazo para o
proprietário realizar sua escolha é mais reduzido.
Personalização aberta é quando o proprietário tem mais liberdade para fazer as
alterações no seu imóvel da maneira como melhor lhe convir, com maior prazo para
que tais definições sejam feitas. As limitações neste caso são apenas da ordem
técnica ou legal.
A definição de qual modelo de personalização será implantado depende do
porte da construtora, de qual o segmento em que atua, e qual o padrão específico
do empreendimento em questão. Uma mesma construtora pode optar por diferentes
práticas, variando de obra para obra. O importante é que exista uma política dentro
da construtora que norteie a maneira como a questão será tratada para que todos os
envolvidos no processo conheçam estas variações.
Brandão e Heineck (1998) estabelecem algumas diretrizes para a implantação
do processo de customização de uma construtora, que são as seguintes: guia para o
cliente e para a empresa; assessoria ao cliente e decisão sobre as modificações;
tipos e extensão das modificações; sistemática de comunicação com o cliente e
prazo

de

modificações;

modificações;

análise

documentação

inicial;
de

orçamento

e

responsabilidade;

comercialização

das

acompanhamento,

administração, programação e controle; e serviços não executados pela construtora.
O guia para o cliente e para a empresa é uma forma de estabelecer de que
maneira se dará o processo de personalização do empreendimento, e que este seja
de conhecimento tanto dos proprietários quanto dos funcionários da construtora. É
imprescindível que o proprietário receba a planta base da sua unidade, e o memorial
com a especificação de todos os acabamentos.
A assessoria ao cliente e decisão sobre as modificações é para que o cliente
seja orientado pela construtora sobre a viabilidade técnica das suas solicitações. Na
impossibilidade de existir um departamento específico para isso, deve haver ao
menos um responsável por auxiliar o proprietário na decisão sobre as modificações
no seu imóvel.
Os autores defendem que as modificações devem estar separadas em dois
grupos: o primeiro grupo é composto pelas alterações de alvenaria e instalações, e o
segundo grupo pelas alterações de acabamento. Essa divisão se daria pela maior
complexidade nas do primeiro grupo, além de precisarem ser definidas primeiro
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devido à sequência de execução dos serviços na obra. Por isso é essencial que as
construtoras determinem os tipos e extensão das modificações.
A sistemática de comunicação com o cliente e prazo para as modificações é
apontada por eles como forma de alertar o cliente periodicamente sobre a sua
unidade, e sobre os prazos para solicitação das modificações.
Após a solicitação de modificação pelo proprietário, deve acontecer uma
análise inicial, para verificar as interferências com os demais serviços da obra, a
previsão de execução de acordo com o cronograma, e a elaboração dos
quantitativos, tanto dos serviços que deixarão de serem executados, quanto com
relação às novas atividades.
Os orçamentos e a comercialização das modificações devem acontecer,
segundo os autores, seguindo os conceitos de créditos e débitos, ou seja, os
proprietários receberão um crédito pelos serviços que deixarão de ser executados e
pelos acabamentos que deixarão de ser comprados, e os novos serviços e
acabamentos serão contabilizados como débito. Cabe à construtora esta análise,
além de determinar quais as taxas serão aplicadas sobre estes valores. O resultado
final será o valor a ser pago pelo proprietário pelas suas modificações solicitadas.
Os documentos de responsabilidade são para que ambas as partes assinem o
orçamento e o projeto modificativo, que passam a assumir um papel de aditivo
contratual, demonstrando que todos os envolvidos estão de acordo com o ali
exposto.
O acompanhamento, administração, programação e controle das modificações
deve ser determinado pela construtora da forma como melhor lhe convir, para
assegurar que o processo de customização caminhará da forma correta. Os autores
apontam dois itens específicos como primordiais: que as visitas dos proprietários na
obra sejam sempre programadas, e que sempre estejam disponíveis na obra cópias
dos processos aprovados pelos clientes.
Por último, os autores orientam que os proprietários sejam informados, já em
um primeiro momento, quais são os serviços que não poderão ser executados pela
construtora, para que as modificações já sejam solicitadas dentro do que a
construtora poderá executar.
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2.4.7 Receita acessória na Construção Civil
Na Tabela 7 são apresentadas as diferentes visões de alguns autores sobre o
conceito de customização, e a sua aplicação na indústria da construção civil.
Tabela 7: Visão de diversos autores
Amplitude da customização

Autores

Visão da
Customização

Modificação Planejada Modificação Permitida

Brandão e
Heineck (1998
e 2007)

Seu estudo é justificado
na medida em que a
individualização do
morar tende a de
acentuar.

Deve ser incentivada,
na maioria dos casos
se limitando à escolha
de materiais de
acabamento.

Campanholo
(1999)

Personalização de
produtos é o terceiro
estágio da atividade
produtiva. É clara a
existência de um
processo irreversível.

Nenhuma empresa sobrevive sem satisfazer seu
cliente e a possibilidade de personalização pode
ser um dos elementos principais na obtenção
deste negócio.

Moschen
(2003)

Tendência é que se
aumente o foco nas
necessidades dos
clientes, promovendo a
sua participação direta
nas tomadas de
decisão.

Pode existir a oferta de
várias opções de
layouts para a mesma
unidade habitacional,
porém com uma
apresentação inicial.

Faz-se necessária a
participação efetiva do
cliente para que o
produto seja adequado
às suas necessidades.

Machado
(2007)

Muitos são os
benefícios oriundos da
sua implantação. Para
o cliente, a
possibilidade de obter
produtos
personalizados, e para
a construtora, a
fidelização dos
consumidores pela sua
marca.

Está associada ao
conceito de
customização em
massa, onde é
disponibilizado um
maior número de
opções ao proprietário.

Deve ser aplicada para
que a personalização
ocorra, uma vez que
para isso o cliente deva
estar diretamente
envolvido na
especificação do
produto.

Araújo Filho
(2009)

Capacidade de oferecer
ao cliente a
oportunidade de
agregar a produtos de
massa elementos de
sua própria escolha.

Quanto maior o número de itens passíveis de
escolha e quanto maiores as opções disponíveis,
maior o grau de customização do produto e maior
o grau de atendimento das necessidades do
cliente.

Deve se restringir a
alguns segmentos,
passando a ser sempre
um complemento das
modificações
planejadas.
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Continuação:
Autores

Visão da
Customização

Santana e
Meira (2011)

Apresenta-se como
ferramenta para as
construtoras, pois a
partir de sua utilização
é possível reverter um
quadro de insatisfação
de potenciais clientes.

Amplitude da customização
Modificação Planejada Modificação Permitida
O objetivo principal é atender as necessidades
dos clientes, priorizando os itens por eles
elencados e concretizar na habitação em si seus
anseios particulares, na busca em obter como
resultado a satisfação com o produto final
(customizado).

Fonte: A autora

Por meio das pesquisas realizadas em artigos de jornais e revistas, artigos
acadêmicos, monografias, dissertações e teses, a customização na construção civil
é sempre tratada como uma prática de difícil reversão, ou seja, a sua aplicação
torna-se inevitável para as construtoras que desejam se manter como pioneiras no
setor. As construtoras que se mantiverem alheias à tal prática estarão fadadas a
perderem campo de atuação.
Em sua totalidade, as customizações são tratadas como uma forma de
satisfazer o cliente, tornando-o divulgador da marca. Ou então como atrativo de
vendas, possibilitando que um número maior de pessoas se interesse pelo produto
devido à sua versatilidade.
A customização não precisa se restringir a estes dois aspectos, que por si só já
tornam a prática vantajosa para a empresa. Ela pode ser vista ainda como uma
forma de atrair novas receitas complementares decorrentes da atividade principal,
funcionando como um atrativo às empresas que buscam a variedade nas suas
fontes de renda (LOPES, 2009). Ou seja, não limitar a receita da construtora à venda
do apartamento.
Quando bem implementada, a prática pode funcionar de maneira a manter o
cliente como potencial comprador de novos produtos da marca, mas sem que isso
signifique apenas a comercialização de um novo imóvel. Por meio da contratação de
serviços adicionais em sua unidade, este cliente mantem-se ativo, propenso a
investir ainda mais na construtora.
2.4.8 Vantagens do processo
A customização dos imóveis visa incorporar à obra os serviços que seriam
normalmente executados diretamente pelos proprietários após a entrega da obra. As
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principais vantagens deste processo, sob a ótica da construtora, estão apresentadas
na Tabela 8:
Tabela 8: Vantagens do processo (Visão da construtora)
Vantagem

Descrição

Aumento do público-alvo

Plantas adaptáveis conseguem englobar um número maior de
interessados.

Aumento da área de
atuação, e consequente
aumento do lucro

Após a conclusão da principal atividade geradora de receita,
neste caso a venda do imóvel, a construtora permanece com o
cliente apto a adquirir ainda mais serviços, gerando assim
receitas acessórias.

Fidelização do cliente

Mantendo o cliente próximo durante todo o processo (da venda
à entrega final), atingindo e até mesmo superando as suas
expectativas, a capacidade de fazer deste cliente um
divulgador da marca se torna ainda maior.

Vantagem competitiva

Diferencial com relação às demais construtoras que não
oferecem o mesmo tipo de serviço personalizado ao
proprietário.

Fonte: A autora

As vantagens listadas na Tabela 8 dependem da correta implantação do
processo de customização pela empresa, de forma que o processo garanta o retorno
esperado.
As principais vantagens deste processo, sob a ótica do proprietário, estão
apresentadas na Tabela 9:
Tabela 9: Vantagens do processo (Visão do proprietário)
Vantagem

Descrição

Recebimento do imóvel já
adaptado às suas
Elimina a necessidade de se fazer qualquer tipo de reforma
necessidades e
após a entrega das chaves.
preferências
Acompanhamento dos
serviços por profissional
qualificado

Garantia da correta execução e que a qualidade será mantida.
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Continuação:
Vantagem

Descrição

Preço da reforma
garantido

A construtora apresentará para o proprietário o valor cobrado
para as modificações solicitadas, e, independente de qualquer
imprevisto, o proprietário tem a garantia de que o valor será
mantido.

Garantia dos serviços
executados pela
construtora

Determinadas reformas posteriores à entrega das chaves
acarretam em perda da garantia pelo proprietário. Se a própria
construtora executar os serviços, isso não ocorre.

Diminuição dos detritos
causados pelas reformas

Quando o proprietário executa reformas no imóvel após o
recebimento das chaves, há entulhos provenientes da
demolição de alvenarias e acabamentos que, se já fossem
executados da forma solicitada pelo proprietário, não
precisariam ser demolidos.

Possibilidade de mudar
para o novo imóvel logo
após o recebimento das
chaves

Economia dos meses em que o proprietário estaria reformando
o novo imóvel e ainda arcando com as despesas da antiga
moradia. Além da agilidade em desocupar mais rapidamente o
imóvel anterior.

Fonte: A autora

As vantagens listadas na Tabela 9 dependem da correta execução da
personalização, de forma a garantir que o proprietário não precisará realizar novas
adequações após o recebimento das chaves.
2.4.9 Compilação das informações do capítulo 2.4
As informações obtidas por meio da revisão bibliográfica deste capítulo estão
compiladas conforme Tabela 10, onde são apresentados os principais aspectos da
aplicação da customização na indústria da Construção Civil.
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Tabela 10: Compilação das informações do capítulo 2.4
Características

Descrição

A customização na
Construção Civil

Surgiu por meio da sistemática de venda dos imóveis na
planta, como resposta aos proprietários de maior poder
aquisitivo. O afastamento da relação arquiteto x usuário
também criou uma lacuna que pôde ser preenchida pela
customização. Enquadra-se na customização colaborativa, e
na modularidade por bus (quando aplicada).

Adiamento
(Postponement) na
Construção Civil

A estratégia visa aumentar a possibilidade de oferecer ao
futuro morador o serviço de customização da sua unidade,
ampliando o seu tempo de decisão.

Ponto de
Desacoplamento na
Construção Civil

A postergação do ponto de desacoplamento no cronograma de
execução de uma obra amplia o prazo para que o cliente faça
alterações no seu imóvel, mas também pode limitar por
demasia o grau de personalização dos itens.

Flexibilidade
Arquitetônica

Flexibilização surge como ferramenta para auxiliar no processo
de personalização, dando mais autonomia para o proprietário,
para que o apartamento não fique restrito ao que foi projetado.
Visa atender a um número maior de pessoas, promovendo
qualidade no espaço residencial tanto na ocupação inicial
quanto ao longo do uso da habitação.

Modificações Planejadas
e Permitidas

Modificação planejada é aquela resultante da escolha de uma
opção pelo proprietário, dentre várias oferecidas pela
construtora. Modificação permitida é aquela onde o proprietário
exerce maior poder de decisão, possibilitando a alteração do
projeto inicial.

Limitadores da
Customização na
Construção Civil

Velocidade de vendas das unidades do empreendimento,
número de proprietários moradores e proprietários
investidores, falta de treinamento da equipe de vendas e o não
cumprimento dos prazos estabelecidos.

Envolvimento do cliente

É a construtora quem deve estipular qual o nível de
envolvimento do cliente, e cuidar para que este limite seja
respeitado.

Habilitadores da
Customização na
Construção Civil

Atendimento do cliente feito por profissional especializado,
bom relacionamento entre os envolvidos, estabelecer uma
interação constante entre cliente e empresa, uso de feedbacks,
definição de todos os parâmetros desde o início do processo,
criação de guias para o cliente e demais departamento da
empresa e inclusão das modificações no Manual do
Proprietário.
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Continuação:
Características

Descrição

Práticas de Mercado

O modelo de customização pode estar dividido em plantas
abertas, alternativas de plantas e negociação de pequenas
alterações. As personalizações também podem ser divididas
em fechada e aberta. Porém, independente do modelo de
implantação, algumas diretrizes devem ser seguidas para
assegurar o bom resultado final.

Receita Acessória na
Construção Civil

Customização vista como forma de atrair novas receitas
complementares decorrentes da atividade principal. Por meio
da contratação de serviços adicionais em sua unidade, este
cliente mantem-se ativo, propenso a investir ainda mais na
construtora.

Vantagens do processo
(visão da construtora)

Aumento do público-alvo, aumento da área de atuação (e
consequente aumento do lucro), fidelização do cliente e
vantagem competitiva.

Vantagens do processo
(visão do proprietário)

Recebimento do imóvel já adaptado às suas necessidades e
preferências, acompanhamento dos serviços por profissional
qualificado, preço da reforma garantido, garantia dos serviços
executados pela construtora, diminuição dos detritos causados
pelas reformas e possibilidade de mudar para o novo imóvel
logo após o recebimento das chaves.

Fonte: A autora

2.5 Síntese dos dados coletados
A Tabela 11 apresenta uma síntese dos dados coletados na revisão
bibliográfica.
Tabela 11: Súmula dos dados coletados
Características

Descrição

Customização

Nível mais atual da economia. Pode ser utilizada como
estratégia de marketing, e representar vantagem financeira
para a empresa que a adota. Há uma relação direta entre
customização e a classe social dos clientes.
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Continuação:
Características

Descrição

Adiamento
(Postponement), Ponto
de Desacoplamento e
Modularidade

Adiamento (Postponement) baseia-se em postergar o
momento de decisão do cliente. Ponto de Desacoplamento é o
momento limite para a decisão do cliente. Modularidade
consiste em fragmentar produtos em diferentes módulos que
podem ser combinados entre si.

Customização em Massa

Modelo de gestão da empresa tem o foco no cliente e não
mais no produto. A empresa que adota a CM necessita
implantar determinados habilitadores, como manufatura
baseada no tempo e flexibilidade do sistema produtivo. A CM
pode ser: colaborativa, adaptativa, cosmética ou transparente.

Kit de montagem

Cada produto possui um kit, independente se personalizado ou
padrão, para as etapas após o Ponto de Desacoplamento.

Indústria da Construção
Civil

Possui características próprias, diferenciando-a dos demais
segmentos.

Caracterização de São
Paulo

Importante centro financeiro do Brasil, possui um rico mercado
consumidor, exercendo grande influência como metrópole.

Uso do espaço
residencial

As modificações que ocorreram em todos os setores da
sociedade promoveram uma alteração no uso do espaço
residencial.

Modo de operação da
construtora

Construtora opera com modo de execução como o de linha de
produção.

A customização na
Construção Civil

Surgiu por meio da sistemática de venda dos imóveis na
planta, como resposta aos proprietários de maior poder
aquisitivo. O afastamento da relação arquiteto x usuário
também criou uma lacuna que pôde ser preenchida pela
customização. Enquadra-se na customização colaborativa, e
na modularidade por bus (quando aplicada).

Adiamento e Ponto de
Desacoplamento na
Construção Civil

O Adiamento visa ampliar o tempo de decisão do cliente. A
localização do Ponto de Desacoplamento delimita qual será
este tempo, e quais serão os itens passíveis de customização.

Flexibilidade
Arquitetônica

Flexibilização surge como ferramenta para auxiliar no processo
de customização, dando mais autonomia para o proprietário,
para que o apartamento não fique restrito ao que foi projetado.
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Continuação:
Características

Descrição

Modificações Planejadas
e Permitidas

Modificação planejada é aquela resultante da escolha de uma
opção pelo proprietário, dentre várias oferecidas pela
construtora. Modificação permitida é aquela onde o proprietário
exerce maior poder de decisão, possibilitando a alteração do
projeto inicial.

Limitadores da
Customização na
Construção Civil

Velocidade de vendas das unidades do empreendimento,
número de proprietários moradores e proprietários
investidores, falta de treinamento da equipe de vendas e o não
cumprimento dos prazos estabelecidos.

Envolvimento do cliente

É a construtora quem deve estipular qual o nível de
envolvimento do cliente, e cuidar para que este limite seja
respeitado.

Habilitadores da
Customização na
Construção Civil

Atendimento do cliente feito por profissional especializado,
bom relacionamento entre os envolvidos, estabelecer uma
interação constante entre cliente e empresa, uso de feedbacks,
definição de todos os parâmetros desde o início do processo,
criação de guias para o cliente e demais departamentos da
empresa e inclusão das modificações no Manual do
Proprietário.

Práticas de Mercado

O modelo de customização pode estar dividido em plantas
abertas, alternativas de plantas e negociação de pequenas
alterações. As customizações também podem ser divididas em
fechada e aberta.

Receita Acessória na
Construção Civil

Customização vista como forma de atrair novas receitas
complementares decorrentes da atividade principal. Por meio
da contratação de serviços adicionais em sua unidade, este
cliente mantem-se ativo, propenso a investir ainda mais na
construtora.

Vantagens do processo

Tanto para a construtora (como aumento do público-alvo),
quanto para o proprietário (como garantia pelos serviços
executados).

Fonte: A autora
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3 ESTUDO DE CASO
O estudo de caso tem como base um empreendimento de alto padrão na
cidade

de

São

Paulo.

Foram

analisadas

as

características

gerais

do

empreendimento e do processo de customização aplicado pela construtora, desde o
planejamento até os resultados obtidos.
3.1 Caracterização da empresa
A empresa foco deste estudo atua tanto no ramo da incorporação quanto da
construção de empreendimentos. A seguir é explicado de que forma os processos
estão organizados desde a compra do terreno até a entrega do produto ao usuário
final, separando as responsabilidades da incorporadora e da construtora.
Desde a compra do terreno, vinculado à incorporação, a construtora mantém
importante papel ativo, pois é o planejamento da construtora que orça o valor da
obra pretendida para ser construída no local. Ou seja, para se comprar o terreno,
precisa-se saber o valor da obra, aplicar os demais custos, como marketing e
vendas, para definir se o valor cobrado por este terreno, bem como se o valor pelo
qual as unidades poderão ser comercializadas, viabilizam esta compra.
Quando o terreno é comprado, é a hora de se definir exatamente o que ali será
oferecido. Nestes novos estudos de empreendimentos, mais uma vez a construtora
participa de forma ativa no orçamento da obra. Cada alteração no projeto já
estudado precisa ser previamente validado a fim de se analisar se é viável
economicamente. Além disso, nesta fase a construtora participa da elaboração dos
projetos para aprovação na Prefeitura.
É nesta fase também que se definem algumas das customizações que serão
oferecidas aos futuros compradores. São as que exigem que o projeto já considere
tais possíveis alterações, como por exemplo a inclusão de churrasqueiras nos
terraços das unidades. Para isso, o projeto já deve considerar um shaft para a
extração de fumaça, bem como pontos hidráulicos (água fria e esgoto) para a
instalação da pia. Sem a preparação do projeto, estes itens não poderão ser
oferecidos posteriormente. Portanto, é nesta fase que os itens customizados de
maior interferência com a obra já são avaliados e definidos em função do padrão do
empreendimento.
Após

a

definição

do

lançamento

do

empreendimento,

acontece

a

comercialização das unidades, e a construtora atua na elaboração dos projetos
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executivos e do orçamento quantitativo detalhado. É sobre este orçamento que se
fará o acompanhamento dos custos e a evolução financeira do empreendimento até
a sua entrega ao usuário final.
Durante a fase da construção, a incorporadora atua no acompanhamento
estético do empreendimento, bem como nas áreas comuns, para garantir que o
produto final seja coerente com o que foi comercializado (apresentado nos folders,
stand de vendas, entre outros).
É na fase de construção que o atendimento às customizações é feito. Nesta
etapa, são definidas as modificações que serão oferecidas aos proprietários, que
são orçadas pela equipe de planejamento e orçamento da construtora. A
customização mais comumente praticada é a fechada, ou seja, a construtora
estabelece quais os itens poderão ser modificados pelos proprietários, e oferece um
leque de possibilidades já definidas previamente.
Por fim, após a conclusão do empreendimento, o acompanhamento é feito pela
equipe de assistência técnica, vinculada à construtora, para acompanhar as
solicitações dos proprietários após receberem as chaves.
Vale ressaltar que, durante todo o processo de concepção de um
empreendimento, existem diversos outros departamentos envolvidos, como por
exemplo: Jurídico (acompanhamento legal das etapas do empreendimento, como
compra do terreno e contratos com os proprietários), Relacionamento com o Cliente
(canal direto com os proprietários durante todas as etapas), Financeiro (responsável
pelas emissões de todas as cobranças e acompanhamento dos pagamentos),
Suprimentos (responsável pela contratação de todos os serviços e insumos
necessários), dentre tantos outros. O que está aqui apresentado se limita ao
universo do foco deste trabalho.
A Figura 4 retrata a sequência de concepção de um empreendimento para esta
empresa estudada.
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Figura 4: Fluxograma sobre a concepção de um empreendimento
Fase 1: Compra do Terreno

Início

Possibilidade de compra de
um terreno
Terrenos - Incorporação

Análises: Legislação, Produto
e Público-alvo.
Terrenos - Incorporação

Análise econômica da Obra
Planejamento - Construtora

Sim

Será feito
novo estudo?

Não

Não

Terreno será
comprado?

Tomada de
Decisão (1)

Sim

Fim

Fase 2

Fase 2: Concepção do Produto

Definição do Produto
Produto - Incorporação

Definição das opções de
planta e customizações
Produto - Incorporação

Orçamento Preliminar
Planejamento - Construtora

Sim

Elaboração dos projetos
preliminares
Projetos - Construtora

Será feito
novo estudo?
Não

Fim

Não

Produto será
lançado?
Sim

Fase 3

Tomada de
Decisão (2)
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Continuação:
Fase 3: Construção
Elaboração dos projetos
executivos
Projetos - Construtora

Elaboração do orçamento
quantitativo detalhado
Planejamento - Construtora

Análise e orçamento dos
itens customizados

Processo de Customização

Planejamento - Construtora

Modificações - Construtora

Foco do trabalho

Construção
Obras - Construtora

Entrega ao usuário final
Obras - Construtora

Acompanhamento pós
ocupação
Asistência Técnica - Const.

Fim

Fonte: A autora

O fluxograma apresenta duas tomadas de decisão que são fundamentais no
processo de concepção de um empreendimento. A primeira tomada de decisão,
apresentada na fase 1 do fluxograma, se refere a compra do terreno. Após a
conclusão das análises, a decisão pode ser a de confirmar a compra, e então iniciase a fase 2 do fluxograma, ou a de que o terreno não será comprado. Neste caso ou
são realizados novos estudos, para que todas as possibilidades de construção
sejam esgotadas, ou o processo é finalizado desistindo completamente da compra.
A segunda tomada de decisão, apresentada na fase 2 do fluxograma, se refere
ao lançamento do produto. Da mesma forma como a primeira tomada de decisão,
após todas as definições e estudos serem concluídos, o produto pode ser lançado,
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partindo para a fase 3. Caso contrário, novos estudos poderão ser realizados, ou
define-se que aquele terreno não será utilizado.
3.2 Caracterização do empreendimento
O empreendimento, foco do presente estudo, está localizado na zona oeste da
cidade de São Paulo, em um terreno de aproximadamente 13.000 m² de área. São
duas torres justapostas de 30 e 35 pavimentos tipo cada, ou seja, há divisão física
interna entre ambas, mas visualmente, na parte externa, ambas compõem
aparentemente um único edifício. O uso é misto, sendo uma das torres composta por
575 salas comerciais de aproximadamente 46 m² de área útil, e a outra torre
composta por 397 apartamentos residenciais de aproximadamente 65 m² a 91 m²
(unidades tipo) e 177 m² (coberturas). Toda a área de lazer será entregue completa
e equipada pela construtora, e conta com itens como salão de festas, fitness, praças,
quadras e lobby com pé direito duplo.
O empreendimento foi lançado em dezembro de 2011, e as obras iniciaram em
setembro de 2012. Todo o empreendimento possui um único prazo de entrega,
previsto para fevereiro de 2016. Nos primeiros meses após o lançamento, o valor
médio comercializado nas unidades era de R$ 8.700,00 por metro quadrado para as
unidades comerciais, e R$ 7.000,00 por metro quadrado para as residenciais.
Sucesso de vendas, o empreendimento já estava 100% vendido antes do início
do processo de customização. Entre os proprietários, estima-se que 50% são
moradores, e 50% são investidores, sendo a maioria dos investidores nas unidades
comerciais.
3.2.1 Orçamento da Obra
A obra foi viabilizada em R$ 220.870.000,006, sendo que neste valor estão
inclusos:
 Custos de todos os projetos, desde a fase legal até os executivos e asbuilts.
 Taxas diversas, assessorias e demais despesas técnicas.
 Custos das instalações provisórias para execução da obra.

6

Valores base setembro de 2014 (INCC base 598,898). Todos os valores estão apresentados na mesma
base para facilitar a compreensão dos resultados obtidos.
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 Mão de obra de todos os funcionários da obra, tanto os de administração
(como engenheiros) como os de canteiro (como serventes e pedreiros).
 Contas e consumos correntes.
 Valores referentes a todas as etapas de execução da obra, como
trabalhos em solo, fundações, estrutura, alvenarias, esquadrias de
madeira e metálicas, vidros, impermeabilizações, revestimentos internos
e de fachadas, pinturas, pisos, louças e metais, instalações elétricas e
hidráulicas,

elevadores,

bancadas,

decorações,

ar

condicionado,

limpeza, entre outros.
Neste valor os gastos referentes ao escritório central, como projetistas,
planejadores, orçamentistas, compradores, entre outros, não estão inclusos no custo
da obra. Para estas despesas, a construtora considera uma taxa administrativa, de
controle independente.
Esta obra encontra-se, na ocasião da coleta dos dados (setembro de 2014),
com aproximadamente 50% de evolução física, já tendo iniciado os serviços de
acabamentos nas unidades.
3.3 Processo de Customização
O atendimento à customização da construtora em questão se dá por meio de
três formas distintas: Somente opções de plantas, oferta de itens customizados e
customização total.
Quando o empreendimento é de um padrão mais baixo, com muitas unidades,
a construtora opta por oferecer apenas opções de planta distintas entre si e sem
custo para o proprietário.
A oferta de itens customizados é o modelo mais amplamente utilizado nos
empreendimentos desta construtora para atendimento dos clientes. Neste caso,
além de escolher entre as opções de planta disponíveis, o proprietário tem acesso a
um leque de opções de alterações, no formato de kits previamente elaborados e
orçados. Estes kits são compostos principalmente por alterações de acabamentos,
como troca dos pisos e revestimentos das áreas úmidas, inclusão de churrasqueira,
infra de ar condicionado, alteração dos mármores ou granitos das bancadas dos
banhos e da cozinha, inclusão de piso nas áreas secas, entre outros.
Já o processo de customização total é aplicado apenas nos empreendimentos
de altíssimo padrão, onde os proprietários, além de terem kits de modificações
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disponíveis para a sua unidade, também podem solicitar algumas alterações extras
para o seu imóvel. O atendimento, quando necessário, é feito de forma
individualizada, em sala de atendimento no próprio canteiro de obras, onde os
proprietários e seus arquitetos e decoradores manifestam seus interesses. Apesar
da definição de customização total, a construtora analisa todas as modificações
antes de aprova-las, e determinados itens já estão previamente definidos como
recusados. São aqueles de maior complexidade e que envolvem novas atividades
não previstas no cronograma da obra. Nestes casos, os proprietários são orientados
a executarem tais alterações após a entrega das chaves.
Nos três processos, os proprietários assinam toda a documentação necessária
para formalizar suas escolhas (opção de planta, aprovação dos itens customizados e
do orçamento final). Estes documentos funcionam como um aditivo contratual.
Vale destacar que a construtora, no caso de modificação que resulte em um
valor a ser pago pelo proprietário, permite que este valor seja parcelado até a
entrega das chaves, com correção pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil).
Quando a modificação resulta em um valor de crédito para o proprietário, como por
exemplo no caso de customização total onde o proprietário solicita o crédito de
alguns acabamentos da sua unidade, este valor deve ser utilizado para o abatimento
de novas modificações. Em hipótese alguma o valor da customização pode ser
utilizado para abater parcelas do imóvel.
Tanto para o processo de kits quanto o de customização total são aplicadas
pesquisas de satisfação, para que os proprietários possam manifestar a sua opinião
sobre os serviços oferecidos pela construtora. Nesta pesquisa são avaliados os itens
de atendimento, opções de planta, modificações oferecidas, tempo de retorno e
solução dos problemas.
Outro item importante é que todo o processo de customização é feito via “site”.
O proprietário recebe um login e senha de acesso ao sistema, e acessa as
modificações disponíveis para a sua unidade. É por meio do site que a escolha de
planta é feita, os itens customizados são selecionados, e o aditivo contratual é
emitido após a conclusão do processo. Também é pelo site que o proprietário
responde à pesquisa de satisfação. Mesmo quando a customização é total, é por
meio deste site que o proprietário têm acesso ao orçamento das suas modificações,
bem como sua planta e memorial de acabamentos customizados.
A Figura 5 apresenta o fluxograma do processo de customização:
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Figura 5: Fluxograma do processo de customização
Início

Controle de Atividades e
Cronograma
Arquiteto / Coord. Modif.

Não

Customiz.
Site?
Sim

Sim

Somente Op.
de Planta?

Definição dos kit's que serão
oferecidos
Planejamento / Aquit. / Coord.

Não

Envio das Opções de Planta
através de Correspondência

Definição da customização

Orçamento dos kit's

Arquiteto

Arquiteto / Cliente

Planejamento

Escolha da planta e envio da
documentação assinada

Elaboração do orçamento

Inserção das informações no
site

Cliente

Planejamento

Arquiteto

Análise crítica

Escolha da planta e
acabamentos

Cliente

Cliente

Não
Sim

Não

Cancelar?

Não

Aprovado?

Aprovado?

Sim

Sim

Elaboração do Projeto e
Memorial Modificativo

Avaliação de Satisfação e
envio da documentação

Arquiteto

Cliente

Assinatura dos documentos e
preenchimento da Avaliação
de Satisfação

Cadastro das modificações e
cobranças

Cliente

Arquiteto

Dados para a Obra e
envolvidos
Arquiteto

Acompanhamento das
unidades customizadas /
opções de planta
Arquiteto

Fim

Fonte: a autora
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A primeira etapa do processo de customização é a elaboração do controle e
cronograma de atividades, onde a equipe responsável analisa o empreendimento, e
define de que forma se dará o atendimento aos proprietários. Se o processo for o da
oferta de itens customizados, o atendimento será via “site”. Os itens customizados
são definidos e orçados, para então serem inseridos no site. O cliente faz as suas
escolhas, e ao finalizar o processo, preenche a pesquisa de satisfação. Os dados
dos itens customizados de cada unidade são enviados para a equipe da obra, e a
execução da unidade customizada é acompanhada pelo arquiteto responsável.
Quando a customização for apenas pela oferta de opções de plantas, os
proprietários são comunicados através de uma correspondência. Ao definirem sua
escolha, os proprietários enviam para o arquiteto da obra a documentação onde
consta a opção de planta definida. As informações de cada unidade são enviadas
para a equipe da obra, e o arquiteto responsável também acompanha a execução
das unidades.
Para o processo de customização total, o cliente é atendido pelo arquiteto da
obra e define quais são as modificações da sua unidade. O orçamento destas
alterações é elaborado e enviado ao proprietário, que pode aceitar ou não o valor
informado. Caso o orçamento não seja aprovado, o proprietário pode solicitar novas
alterações, que novamente serão orçadas, ou optar apenas pela opção de planta de
seu interesse. Caso o orçamento seja aprovado, o arquiteto responsável elabora o
projeto e memorial modificativos da unidade, que serão assinados pelo proprietário.
A pesquisa de satisfação é aplicada, e o arquiteto envia para a obra a
documentação específica com as definições de cada unidade. A execução das
unidades customizadas é acompanhada pelo arquiteto responsável.
Para a obra foco do presente estudo de caso, o processo de customização foi o
da oferta de itens customizados previamente estabelecidos.
3.3.1 Equipe de modificações
A equipe de modificações, na construtora foco do estudo de caso, é composta
por uma coordenação, localizada no escritório central, e aproximadamente 10
arquitetos, que ficam distribuídos pelas obras em fase de construção. Cada arquiteto
cuida em média do processo de customização de duas obras. Além destes
profissionais, cada obra possui um estagiário de arquitetura específico para a equipe
de modificações.
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No início de uma obra, o arquiteto de modificações analisa todo o material da
obra em que irá trabalhar, como projetos, memoriais, folders, decorado, entre outros.
É ele quem define, junto com a coordenação, qual o prazo do processo de
customização, tendo como base o cronograma da obra, e quais itens customizados
serão oferecidos. Após esta definição, os kits são encaminhados para o
departamento de planejamento e orçamento da construtora, onde são orçados e
devolvidos para o arquiteto da obra. É feito o cadastro das opções de planta e kits
no site de atendimento para então serem disponibilizados para os proprietários.
Após a definição das alterações da unidade, o arquiteto é responsável pela
inclusão das modificações aprovadas no orçamento da obra (tendo como base o
orçamento feito previamente pelo departamento de planejamento e orçamento), bem
como pelo cadastro da cobrança das modificações, e elaboração dos projetos e
controles necessários para a equipe da obra, para garantir que as modificações
sejam executadas corretamente.
O arquiteto e o estagiário, acompanham o andamento da execução das
unidades, sendo responsáveis pela aprovação dos serviços executados. Por meio
de checklists, o arquiteto verifica se a opção de planta correta está executada, e se
os acabamentos estão instalados conforme solicitação dos proprietários. Tudo para
evitar que a unidade, após concluída, precise ser novamente modificada para
atendimento do que foi solicitado pelo proprietário.
O arquiteto, nesta construtora, é responsável pelo acompanhamento dos
proprietários durante uma única visita na obra em data previamente estabelecida
(quando a unidade já está com todas as alvenarias executadas, e parte dos
acabamentos instalados), e também pelo processo de entrega dos apartamentos
aos proprietários.
Para a obra foco do presente estudo de caso, o histograma de mão de obra
previsto foi o de um arquiteto de customização, que permaneceu integral nesta obra
durante a fase de atendimento à customização, antes de iniciar o processo em outra
obra, e um estagiário de arquitetura.
3.3.2 Planejamento da customização
Para a construtora foco do presente estudo de caso, todo o processo de
customização, independente do item customizado, é feito em uma única etapa.
Portanto o proprietário define de uma única vez qual será a sua opção de planta, e
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as possíveis alterações em sua unidade. Também o processo de customização de
todas as unidades é feito de uma única vez. Independente de o proprietário ter
comprado uma unidade no 1° andar, ou no último, o prazo de customização é o
mesmo. Como a construtora não aceita modificações que alterem a estrutura do
apartamento, o Ponto de Desacoplamento é o início da marcação da alvenaria do 1°
pavimento tipo. Para identificar tal data, foi analisado o cronograma da obra.

Cronograma - Obra 42 meses
Fundação
Estrutura
Marcação Alvenarias
Alvenaria
Drywall
Esquadrias de madeira
Caixilhos de alumínio e Vidro
Gradil
Impermeabilização
Revestimentos Argamassados
Revestimentos Cerâmicos
Revestimentos de Gesso
Forro de Gesso
Pintura
Pisos Cimentícios
Pisos Cerâmicos
Louças e Metais
Instalações Elétricas
Tomadas e Interruptores
Instalações Hidráulicas
Mármores e Granitos
Limpeza
Infra Ar Condicionado
Mobiliário

1

2

3

4

5

6

7

8

Fonte: Construtora estudada

PD da Customização

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Figura 6: Cronograma padrão da obra foco do estudo de caso
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Para a obra em questão, considerando que o início da construção ocorreu em
setembro de 2012, o início da alvenaria do 1° pavimento tipo foi em meados de abril
de 2014 (meados do mês “20” da obra). Portanto, esta era a data final para o
arquiteto de customização enviar, para a obra e para os demais departamentos
envolvidos, as definições das modificações de todas as unidades.
Existem algumas premissas para nortear o arquiteto de customização quanto
aos seus prazos, que são as seguintes:
 São necessários 30 dias para análise de todo o material disponível
sobre o empreendimento e elaborar a planilha com os itens
customizados que serão oferecidos.
 Após o envio desta planilha para o departamento de planejamento e
orçamento, são necessários 60 dias para retorno de todos os itens
customizados orçados.
 Para inserção dos dados no site de customização são necessários 10
dias.
 O período de customização é de 30 dias. Neste período os clientes
podem acessar o site e definir suas modificações.
 O período para o arquiteto de customização finalizar todos os processos
e elaborar toda a documentação, bem como inserir as modificações
aprovadas nos sistemas da construtora, é de 90 dias.
Sendo assim, considerando que o início da alvenaria deste empreendimento
estava previsto para o dia 15 de abril de 2014, o arquiteto definiu que o prazo para
atendimento às customizações seria do dia 16 de dezembro de 2013 ao dia 15 de
janeiro de 2014. Como este período é mais difícil de conversar com os proprietários,
devido às festas de fim de ano, e por haver disponibilidade de todos os envolvidos, o
atendimento às customizações se iniciou em novembro de 2013. O orçamento dos
itens customizados foi enviado ao arquiteto no final de mês de outubro de 2013.
3.3.3 Opções de Planta
Para as salas comerciais, não há opção de planta sem custo para o
proprietário, apenas a planta base composta pela sala comercial, um lavabo e o
terraço. Como a torre possui uma geometria diferenciada, há muitas variações de
salas, principalmente em função da diversidade de terraços. A Figura 7 apresenta a
planta padrão de uma das salas comerciais:
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Figura 7: Opção de planta de uma unidade comercial

Fonte: Construtora estudada

Já para as unidades residenciais, além da opção de planta padrão, foi
disponibilizada para os proprietários uma segunda opção de planta, sem custo
adicional. A Figura 8 apresenta a planta padrão de uma das unidades residenciais:
Figura 8: Opção de planta de uma unidade residencial

Fonte: Construtora estudada
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A opção de planta adicional prevê a eliminação do dormitório, ampliando a sala
de estar. Estas duas opções de planta foram oferecidas à todas as unidades
residenciais, independente da área.
3.3.4 Itens oferecidos
A escolha dos itens de customização, também chamados de kits, que foram
oferecidos aos proprietários do empreendimento seguiu o que normalmente a
construtora executa para a grande maioria dos seus empreendimentos, tanto para as
unidades comerciais quanto para as residenciais.
Ao todo foram oferecidos 320 itens customizados, sendo apenas 20 para as
unidades comerciais, e 300 para as unidades residenciais. Vale ressaltar que isto
não significa que cada proprietário contou com este número de opções, e sim o
volume de itens orçados. Isso porque, devido às diferentes áreas, às vezes o mesmo
item tem que ser orçado considerando mais de uma variação. Por exemplo, para as
unidades residenciais, são aproximadamente 15 variações de terraços com
diferentes áreas, portanto o mesmo kit de troca do piso padrão precisou ser orçado
15 vezes.
Para as unidades comerciais, foram orçadas 20 opções divididas conforme
Tabela 12:
Tabela 12: Kits oferecidos para as unidades comerciais
Número de Número de
Descrição do Kit
opções
variações

Número de
kits

1

1

Lavabo completo adicional

1

1

1

Copa, composta por bancada, cuba e torneira

1

7

1

Troca do piso padrão do lavabo

7

2

1

Troca do mármore padrão da bancada do lavabo

2

1

1

Troca da bacia sanitária padrão do lavabo

1

2

1

Troca do granito padrão da copa

2

3

1

Troca da torneira padrão da copa

3

1

1

Infra estrutura para 3 pontos de ar condicionado

1

1

2

Junção de salas comerciais

2

Total

20

Fonte: A autora
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O número de opções se refere à quantas alternativas para aquele mesmo item
foram oferecidas. Por exemplo, para a troca do piso padrão do lavabo, foram
oferecidos sete acabamentos diferentes. Já o número de variações se refere à
quantidade deste mesmo item que precisou ser orçado em virtude das diferentes
opções de planta. Para as salas comerciais, percebe-se que os mesmos kits
serviram para todas as unidades. Apenas para os kits de junção de salas comerciais
existe mais de uma variação, porque depende do número de salas vizinhas que o
proprietário comprou e deseja unificar.
Para as unidades residenciais foram orçadas 300 opções, distribuídas
conforme Tabela 13:
Tabela 13: Kits oferecidos para as unidades residenciais
Número de Número de
Descrição do Kit
opções
variações

Número de
kits

6

15

Troca do piso padrão do terraço

90

6

10

Inclusão de piso nas áreas secas

60

5

3

Troca do piso padrão do banho

15

6

3

Troca do piso padrão do lavabo (coberturas)

18

5

2

Troca do piso padrão da cozinha e área de serviço

10

5

2

Troca do revestimento padrão das paredes do
banho

10

4

1

Troca do revestimento padrão das paredes da
cozinha e área de serviço

4

4

1

Troca do misturador padrão do banho

4

1

1

Inclusão de ducha higiênica no banho

1

1

1

Inclusão de ducha (chuveiro) no banho

1

3

1

Troca da bacia sanitária padrão do banho

3

2

1

Troca da bacia sanitária padrão do lavabo
(coberturas)

2

4

1

Troca do misturador padrão da cozinha

4

3

3

Inclusão de bancada, cuba e torneira no terraço

9

2

1

Troca do granito padrão da bancada do terraço
(coberturas)

2

15

3

Troca do mármore e da cuba padrão do banho

45

2

3

Troca do granito padrão da bancada da cozinha

6

2

2

Troca do granito padrão do balcão da cozinha

4

3

3

Troca do mármore padrão do lavabo (coberturas)

9
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Continuação:
Número de Número de
Descrição do Kit
opções
variações
1

3

Infra estrutura para ar condicionado
Total

Número de
kits
3
300

Fonte: A autora

As opções oferecidas, tanto para as unidades comerciais quanto para as
residenciais, são basicamente alterações de acabamentos, com a exceção de
alguns kits que envolvem alterações de instalações. Inclusive os que envolvem
modificações que já precisariam estar definidas em fase de projeto para que
pudessem ser comercializadas, como por exemplo lavabo adicional para as
unidades comerciais, ou bancada nos terraços para as unidades residenciais, já
foram previamente estabelecidos pela Incorporação.
3.3.5 Processo de Orçamentação
O orçamento das modificações é feito segundo o critério de “créditos e
débitos”. Ou seja, o valor de tudo o que faz parte do padrão e é retirado pelo
proprietário entra como crédito, e o valor dos novos itens entra como débito. Desta
forma, o proprietário paga a diferença entre o novo material, e o que já havia sido
previsto.
Vale ressaltar apenas que os materiais que fazem parte do padrão, por serem
comprados em larga escala, e por serem itens que já fazem parte de uma lista de
parcerias entre a construtora e os seus fornecedores, possuem um valor mais baixo
do que o praticado no mercado.
Sobre os subtotais de crédito e de débito são aplicadas algumas taxas. São
elas:
 Imprevisto: Porcentagem sobre o débito aplicada para cobrir despesas
não previstas relacionadas à modificação, como por exemplo a perda
excessiva de determinado material.
 Taxa de administração: Mesma taxa considerada no orçamento da obra,
para cobrir os custos administrativos. Esta taxa é aplicada tanto no
subtotal de crédito quanto no subtotal de débito.
 Taxa de expediente: Taxa cobrada sobre o maior valor entre o subtotal
de crédito e o subtotal de débito para cobrir as despesas do processo de
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customização, no que diz respeito ao arquiteto, ao seu estagiário, e às
demais despesas relacionadas à sala de atendimento na obra. Apesar
de toda esta verba já estar prevista no orçamento da obra, o objetivo é
que, no final do processo de customização, o valor total arrecadado com
esta taxa tenha sido suficiente para pagar estas despesas diversas com
o processo de customização.
 Benefício: Taxa também cobrada sobre o maior valor entre o subtotal de
crédito e o subtotal de débito. Representa o lucro obtido pela construtora
com o processo de customização.
O valor final do kit de modificações é o resultado da diferença entre o subtotal
de débito mais as taxas de administração, expediente e benefício, e o subtotal de
crédito mais a sua taxa de administração.
Todo o processo de orçamento dos kits de modificação é feito no sistema
utilizado pela construtora para acompanhamento e gerenciamento da evolução dos
custos da obra. Sendo assim, quando o arquiteto lançar as modificações aprovadas
neste sistema, fará referência a estes kits já orçados anteriormente.
É importante lembrar que, para que um item possa ser convertido em crédito
para o proprietário, para abatimento de outras modificações da sua unidade, ele não
pode já ter sido comprado. Por exemplo, se um proprietário, que comprou a unidade
posteriormente ao processo de customização, deseja executar alguma modificação
em sua unidade, e a construtora optar por abrir esta exceção fora do prazo, quando
a modificação for orçada, deve-se verificar se este item padrão já não foi comprado
ou até mesmo executado. Portanto, o orçamento destes kits de modificação possui
uma validade estabelecida, que vence no término do processo de customização.
3.3.6 Comunicação com os proprietários
Antes do início do atendimento do processo de customização, o arquiteto da
obra solicita ao departamento de Comunicação com o Cliente que seja enviada uma
carta, com aviso de recebimento, aos proprietários do empreendimento informando
sobre o processo de customização. Nesta carta os proprietários são informados
quanto aos prazos para a customização, bem como a explicação de como acessar o
site.
O arquiteto da obra é responsável, durante o período entre o início do
atendimento e o prazo limite para escolha das modificações, por entrar em contato
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com os proprietários que ainda não definiram suas escolhas para relembrá-los da
data limite. Quando necessário, o departamento de Relacionamento com o cliente
intervém a pedido do arquiteto para enviar um e-mail a todos aqueles que ainda não
finalizaram seu processo de customização.
Para as unidades que forem vendidas durante o prazo de customização, o
arquiteto da obra fica responsável por entrar em contato com o proprietário e
informa-lo sobre a possibilidade de alterar a sua unidade.
Após finalizar o seu processo de customização, o Cliente envia para o arquiteto
da obra três vias da documentação assinada. O arquiteto, após a inclusão das
modificações no sistema, envia para o departamento responsável estes documentos,
que funcionam como um aditivo contratual, para que sejam assinados e
protocolados, para então serem devolvidos ao arquiteto. É responsabilidade do
arquiteto devolver este aditivo contratual para cada um dos proprietários, junto com
uma carta de agradecimento padrão desenvolvida pela construtora.
Em data previamente estabelecida de acordo com o cronograma da obra, o
arquiteto agenda, em conjunto com o departamento de Relacionamento com o
Cliente, uma visita na obra com cada proprietário para que conheçam a sua unidade.
Esta visita é realizada por todos os proprietários, independente de terem modificado
algum item na sua unidade.
Na obra em questão, foco do presente estudo de caso, a documentação será
enviada para os proprietários após a devolução de todos os aditivos contratuais, e o
prazo de visitas ainda não foi iniciado até a data da coleta destes dados.
3.3.7 Nível de aceitação das customizações
O processo de customização da obra estudada encerrou em janeiro de 2014, e
todos os processos já foram devidamente formalizados e lançados no sistema da
construtora.
Todas as 972 unidades (sendo 575 comerciais e 397 residenciais) foram
vendidas. Destas, 192 unidades aprovaram alguma modificação com custo adicional,
sendo 73 unidades comerciais e 119 unidades residenciais, o que representa um
volume de unidades modificadas de 20%.
As modificações, nas unidades comerciais, foram aprovadas pelos proprietários
conforme consta na Tabela 14:
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Tabela 14: Aprovação dos kits nas unidades comerciais
Descrição do Kit

Número de
aprovações

Lavabo completo adicional

24

Copa, composta por bancada, cuba e torneira

59

Troca de piso padrão do lavabo

21

Troca do mármore padrão da bancada do lavabo

24

Troca da bacia sanitária padrão do lavabo

2

Troca do granito padrão da copa

9

Troca da torneira padrão da copa

7

Infra estrutura para 3 pontos de ar condicionado

49

Junção de salas comerciais

0

Total
Fonte: A autora

195

Estes números de aprovações informam quantas vezes aquele kit foi aprovado,
e não o número de unidades modificadas. Isso porque um mesmo kit pode ter sido
aprovado mais de uma vez pelo mesmo proprietário. Por exemplo, o proprietário que
optou pelo lavabo adicional, pode ter trocado o piso padrão de ambos os lavabos e,
por isso, aprovou duas vezes este kit.
Para as unidades residenciais, as modificações foram aprovadas conforme
Tabela 15:
Tabela 15: Aprovação dos kits nas unidades residenciais
Descrição do Kit

Número de
aprovações

Troca do piso padrão do terraço

41

Inclusão de piso nas áreas secas

95

Troca do piso padrão do banho

100

Troca do piso padrão do lavabo (coberturas)

11

Troca do piso padrão da cozinha e área de serviço

47

Troca do revestimento padrão das paredes do banho

63

Troca do revestimento padrão das paredes da cozinha e área de serviço

32

Troca do misturador padrão do banho

51

Inclusão de ducha higiênica no banho

118

Inclusão de ducha (chuveiro) no banho

119

Troca da bacia sanitária padrão do banho

139
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Continuação:
Descrição do Kit

Número de
aprovações

Troca da bacia sanitária padrão do lavabo (coberturas)

8

Troca do misturador padrão da cozinha

26

Inclusão de bancada, cuba e torneira no terraço

68

Troca do granito padrão da bancada do terraço (coberturas)

0

Troca do mármore e da cuba padrão do banho

105

Troca do granito padrão da bancada da cozinha

49

Troca do granito padrão do balcão da cozinha

41

Troca do mármore padrão do lavabo (coberturas)

11

Infra estrutura para ar condicionado

100

Total
Fonte: A autora

1.224

Uma observação sobre o kit oferecido para as unidades comerciais, referente à
possibilidade de junção de uma ou mais salas quando um mesmo proprietário
comprou mais de uma unidade vizinha, é que não houve aprovação porque este
item foi oferecido, durante as vendas, sem custo ao proprietário. Sendo assim,
quando um proprietário comprava mais de uma unidade vizinha, este já era
questionado se teria interesse em unifica-las, transformando-as em uma única
unidade maior. Se o proprietário já fizesse esta solicitação durante a compra do
imóvel, a incorporação já assumiria todos os custos decorrentes do processo. O kit
foi oferecido posteriormente apenas para o caso de algum proprietário, que não fez
esta opção durante o processo de compra, mudasse de opinião.
As modificações mais aceitas, para as unidades comerciais, são aquelas que
envolvem serviços difíceis de serem executados posteriormente pelos proprietários,
como a criação de ambientes adicionais (lavabo e copa). Já para as unidades
residenciais, as alterações de piso, louças e metais foram as mais escolhidas. Para
as duas tipologias, os kits de infra estrutura para ar condicionado também tiveram
grande aceitação. Durante o processo de customização, foi possível observar que,
para os proprietários investidores, as modificações mais aceitas foram aquelas que
seriam realmente necessárias de serem feitas antes de que o imóvel pudesse ser
alugado, como a inclusão de piso nas áreas secas. Já para os proprietários
moradores, as modificações que envolvem melhoria estética, como troca de
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bancada, louças e metais, foram mais valorizadas. A média de aprovação de kits
para as unidades comerciais foi de 2,67 kits por unidade. Para as unidades
residenciais, foi de 10,29 kits por unidade.
3.3.8 Exceções
Exceção ocorre quando um proprietário solicita alguma modificação extra
diferente das que foram previamente disponibilizadas pela construtora. Como o
empreendimento em questão possui muitas unidades e variações de áreas, não
foram aceitas solicitações de exceção feitas pelos proprietários.
Uma única exceção aceita foi a adaptação de uma unidade para um
proprietário cujo filho é portador de necessidades especiais. Os vãos de porta foram
ampliados para permitir o acesso com cadeira de rodas, e os dois banhos foram
unificados para facilitar a locomoção. Pelo caráter da modificação, além da exceção
ser aceita, a construtora arcou com os custos das modificações na unidade. Ou seja,
o proprietário recebeu o imóvel adaptado, sem dispor de qualquer valor para isso.
3.3.9 Evolução financeira do empreendimento após o término do processo de
customização
Após a finalização do processo de customização, a Tabela 16 apresenta os
valores obtidos pela venda dos kits7:

Tabela 16: Receita das customizações
Customizações
Custo das modificações

R$ 1.126.668,00

Imprevisto

R$ 611.187,00

Taxa de Administração

R$ 177.478,00

Taxa de Expediente

R$ 435.650,00

Benefício

R$ 671.112,00

Total da Receita
Fonte: A autora

R$ 3.022.095,00

A receita total obtida pelo processo de customização foi equivalente a 1,37%
do custo da obra (R$ 220.870.000,00). Desconsiderando da somatória total o

7

Valores base setembro de 2014 (INCC base 598,898).
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primeiro valor da tabela acima, referente ao custo da modificação (R$ 1.126.668,00),
já que é o que de fato será gasto para execução das alterações nas unidades, e
desconsiderando também a taxa de administração (R$ 177.478,00), por ser este um
valor destinado aos gastos diversos, soma-se o valor de R$ 1.717.949,00 referente
ao imprevisto e às taxas de expediente e benefício.
Vale ressaltar que, se o orçamento foi executado corretamente, se as
contratações de serviços e compras de materiais foram feitas dentro do valor
estipulado, e se o acompanhamento das modificações foi correto para evitar
retrabalhos e consequentes desperdícios, o imprevisto de modificações não
precisará ser utilizado, representando um ganho econômico para o empreendimento.
Se a análise for feita apenas sobre o valor do benefício, que é o lucro da
construtora propriamente dito, este valor chega a 0,3% do total da obra. Apenas
como comparação, esta porcentagem é superior em 0,1% ao que foi orçado para o
empreendimento para execução de todos os serviços de limpeza, tanto das
unidades quanto das áreas comuns.
Dividindo o valor total da receita (R$3.022.095,00) pelo número de unidades
modificadas (192 unidades), obtém-se R$15.740,00 como o valor médio gasto por
unidade modificada. Este número, porém, não representa a realidade gasta por cada
proprietário, pois, consultando o histórico de modificações, o valor mais baixo de um
processo de customização foi de aproximadamente R$600,00, enquanto o valor
mais alto foi de aproximadamente R$51.000,00.
A Tabela 17 representa qual a receita obtida por tipo de kit:

Tabela 17: Receita obtida por tipo de kit
Tipo de Kit

Peso na
receita total

Piso

26,49%

Infra ar condicionado

23,65%

Mármores e Granitos

19,35%

Novos ambientes

16,90%

Louças e Metais

7,35%

Revestimento

6,26%

Total
Fonte: A autora

100,00%
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A análise mostra que, mesmo alguns kits tendo boa aceitação por parte dos
proprietários, como louças e metais, a representação destes no peso das receitas
obtidas é pequeno, já que o valor empregado pelos proprietários é mais baixo.
3.3.10 Pesquisa de satisfação
A pesquisa de satisfação foi respondida por 192 unidades, que são aquelas
que realizaram alguma modificação com custo. Isso representa 20% do total de
unidades do empreendimento. Para concluir o processo de customização via site, o
proprietário necessariamente precisa preencher a pesquisa de satisfação, caso
contrário não consegue imprimir as vias do aditivo contratual. Isso explica o porquê
de todas as unidades modificadas terem a pesquisa de satisfação.
Cada proprietário respondeu sobre os seguintes itens: atendimento (realizado
pelo arquiteto de modificações), sistema de autoatendimento (site de customização),
opções de planta (opções que foram disponibilizadas para a unidade), kits
oferecidos (possibilidades de alterações disponibilizadas pela construtora), tempo de
retorno (tempo para o proprietário receber a resposta de alguma solicitação que
tenha feito), e solução dos problemas (se a resposta da construtora sobre a sua
solicitação foi a contento). Para cada um dos itens destacados, os proprietários
responderam se estavam plenamente satisfeitos, satisfeitos, nem satisfeitos nem
insatisfeitos, insatisfeitos ou plenamente insatisfeitos. Quando o proprietário
demostrava qualquer insatisfação, era convidado a explicar o motivo.
Para compilar a pesquisa de satisfação, apenas as respostas plenamente
satisfeito e satisfeito foram consideradas positivas, as demais foram consideradas
negativas. O resultado obtido encontra-se disponível na Tabela 18:
Tabela 18: Compilação da pesquisa de satisfação
Pesquisa de Satisfação
Atendimento

78%

Sistema de autoatendimento

67%

Opções de planta

72%

Kits oferecidos

61%

Tempo de retorno

60%

Solução dos problemas
Fonte: A autora

52%
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Para a construtora em questão, os resultados desta pesquisa de satisfação são
sinalizados como positivos quando apresentam valores iguais ou maiores do que
80%. No intervalo de 70% a 79%, são considerados resultados medianos, e
inferiores a isso, são negativos. Portanto, neste empreendimento, nenhum dos itens
da pesquisa foi considerado positivo, apenas dois itens foram medianos
(atendimento e opções de planta), e os outros quatro itens foram negativos (sistema
de autoatendimento, kits oferecidos, tempo de retorno e solução dos problemas).
Como nem todos os proprietários tiveram contato com o arquiteto da obra, já
que muitos conseguiram percorrer por todas as etapas do processo via site apenas
com a carta explicativa enviada, bem como com o passo a passo do próprio site de
customização, o item atendimento, que corresponde ao serviço prestado pelo
arquiteto, foi mal avaliado pelos proprietários (quando o proprietário seleciona a
opção sem avaliação, o resultado é considerado negativo).
Sobre o sistema de autoatendimento, que corresponde ao site de
customização, as reclamações se deram pelo fato de não ser possível avaliar
corretamente todos os itens de acabamento oferecidos, já que a percepção de um
porcelanato por meio de uma imagem, por exemplo, é muito diferente de vê-lo
pessoalmente.
Como não existem opções de planta para as unidades comerciais, e por ser o
apartamento residencial com área mais reduzida e, portanto, com menos variáveis
possíveis de serem alteradas, as opções de planta não foram bem avaliadas na
pesquisa pelos proprietários.
As maiores reclamações sobre os kits oferecidos é que são poucas as opções
disponíveis no site, e os materiais são restritos, como por exemplo, o fato da
construtora não oferecer instalar piso de madeira nas áreas secas. Além disso,
houve reclamação também sobre as formas de pagamento disponíveis para os kits.
Os proprietários reclamam pelo fato de não existir desconto para pagamento à vista,
ou parcelamento sem juros.
Tempo de retorno e solução dos problemas, que também tiveram resultados
negativos, podem ser explicados pelo fato de não serem aceitas quaisquer exceções
para este empreendimento. O proprietário que solicitou qualquer exceção que foi
negada, tende a realizar uma má avaliação sobre estes itens.
Os proprietários, nesta pesquisa, também foram solicitados a selecionar quais
os principais pontos positivos e negativos do processo de customização. Os itens
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mais destacados pelos proprietários como pontos positivos são a comodidade de
receber seu imóvel customizado, e entender este processo como um diferencial de
mercado. Já os aspectos negativos mais destacados são as condições de
pagamento, e os custos das opções de customização.
3.3.11 Análise dos resultados e conclusões
Mesmo o processo de customização deste empreendimento estar limitado aos
kits oferecidos, já que não foram aceitas exceções, e mesmo não tendo atingido um
grande número de proprietários (apenas 20%), o resultado obtido pelo processo de
customização, com relação ao ganho financeiro, foi positivo.
As maiores reclamações dos proprietários são que os kits oferecidos são muito
limitados, restritos. Isso leva à discussão de que, caso houvesse mais opções
disponíveis aos clientes, a aceitação poderia ser maior.
A construtora em questão optou por escolher itens que não fugissem do
escopo já desenvolvido para o empreendimento, ou seja, se limitou a oferecer itens
que não envolvessem novos serviços e contratações para serem executados. Sendo
assim, o risco assumido pelo processo de customização foi pequeno com relação à
dificuldade de execução.
Porém, com isso, os resultados obtidos por meio da pesquisa de satisfação não
foram positivos. Os proprietários não sentiram que a construtora chegou no nível de
disponibilidade de customização de acordo com as suas exigências. O risco
assumido pela construtora em não satisfazer seus clientes, disponibilizando poucas
opções, foi grande.
O foco da construtora, neste empreendimento, não foi, portanto, o de lucrar
com a venda de customização, e sim o de atender às exigências dos proprietários,
desejosos por receber o seu imóvel já adaptado, apesar de a pesquisa de satisfação
apontar que os proprietários não ficaram satisfeitos com o que foi oferecido. A
customização não foi vista como geradora de receita acessória. O prazo para que os
proprietários pudessem fazer suas escolhas também foi reduzido, o que mostra mais
uma vez que a preocupação não estava em atingir ao maior número possível de
clientes por meio da customização.
Se houvesse uma mudança de foco no processo, para que não mais fosse
visto apenas como uma forma de satisfazer os proprietários, e passasse a ser

90

encarado como importante ferramenta geradora de receitas acessórias, o ganho
financeiro obtido por meio deste processo poderia ser muito maior.
O estudo de caso também mostrou que existem determinados serviços que são
indispensáveis de serem feitos pelos proprietários, que foram bem aceitos, como,
por exemplo, a instalação de piso nas áreas secas, e instalação de chuveiro nos
banhos. Outros itens assim, indispensáveis, poderiam já ter sido analisados pela
construtora para que pudessem ser oferecidos no processo de customização, como
por exemplo instalação de aquecedor de passagem. Estes itens, tanto para quem
pensa em alugar o imóvel (investidores), quanto para os que irão ali morar, são
indispensáveis de serem feitos. Pela comodidade, e pela garantia oferecida pela
construtora, os proprietários optam por adquiri-los nesta fase.
A análise final, portanto, é de que o processo de customização representou um
ganho financeiro para o empreendimento e consequentemente para a construtora,
mesmo que nem todos os esforços tenham sido despendidos para tal.
3.3.12 Custos decorrentes do processo de customização
Conforme já explicado anteriormente, sobre toda modificação é aplicada a taxa
de expediente, que corresponde ao valor gasto pela construtora devido ao processo
de customização na obra, no que diz respeito ao arquiteto e estagiário, e às demais
despesas relacionadas à sala de atendimento na obra. Apesar de toda esta verba já
estar prevista no orçamento da obra, o objetivo é que, no final do processo de
customização, o valor total arrecadado com esta taxa tenha sido suficiente para
pagar estas despesas diversas com o processo de customização. A taxa de
administração, considerada no orçamento da obra e consequentemente sobre todo
item customizado, é utilizada para cobrir os custos com o escritório central, portanto
não pode ser considerada para cobrir os custos na obra decorrentes do processo de
customização.
Para esta obra, durante o período de customização, o arquiteto se dedicou
integralmente a ela. Porém, após o término deste processo, ele assumiu outras
obras, se dividindo entre elas. Sendo assim, no orçamento desta obra, foram
considerados 21 meses de arquiteto (a obra possui duração de 42 meses). Já o
estagiário de arquitetura permaneceu no histograma de mão de obra integralmente
durante toda a fase de execução, portanto 42 meses.
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Além dos gastos destes dois profissionais, há na obra uma sala de atendimento
exclusiva para o serviço de customização, onde ficam arquivados todos os
processos, e onde o arquiteto, quando necessário, atende os proprietários. No custo
desta sala de atendimento estão inclusos os seguintes itens:
 Computadores e impressoras.
 Materiais diversos de escritório.
 Gastos com motoboy e correios para devolução dos processos
aprovados pelos proprietários.
 Gastos com telefone e internet.
Os custos referentes à fase de entrega não estão inclusos na sala de
atendimento ao cliente, pois são independentes do processo de customização.
Os valores disponibilizados no orçamento desta obra referentes ao processo de
customização, estão destacados conforme Tabela 19:
Tabela 19: Custos decorrentes do processo de customização
Custo do processo de customização
Arquiteta de modificações

R$ 320.775,00

Estagiário de modificações

R$ 78.624,00

Sala de atendimento

R$ 158.858,00

Total
Fonte: A autora

R$ 558.257,00

Como o valor obtido por meio da taxa de expediente nesta obra foi de
R$435.650,00, o resultado não foi alcançado, ou seja, o total arrecadado com a taxa
de expediente não foi suficiente para pagar o processo de customização orçado para
a obra.
3.4 Visão geral dos empreendimentos da construtora
A construtora, foco do presente estudo de caso, possui diversos outros
empreendimentos onde também foi implantado o processo de customização. Foram
analisados os últimos 26 empreendimentos desta construtora (dados desde
novembro de 2011), com relação à receita obtida através da customização (total
obtido com a venda dos itens customizados em comparação com o custo total da
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obra), e com relação ao resultado da pesquisa de satisfação (aplicada aos
proprietários que customizaram algum item da sua unidade).
Cabe destacar que o nível de customização entre os empreendimentos varia
(em alguns foram disponibilizados poucos kits, e outros tiveram processo de
customização total). Além disso, o volume de unidades vendidas, bem como o
padrão do empreendimento, também são fatores determinantes para o resultado
obtido pelo processo de customização.
Na Tabela 20 estão apresentados estes dados:
Tabela 20: Análise geral do processo de customização
Valor total da
Obra

Receita de
Customização

Percentual
Positivo

Obra "A"

R$ 48.489.567,00

R$ 129.551,00

(23°)

0,27%

(12°)

79,33%

Obra "B"

R$ 70.459.577,00

R$ 340.483,00

(16°)

0,48%

(01°)

91,00%

Obra "C"

R$ 32.830.344,00

R$ 443.975,00

(07°)

1,35%

(19°)

66,00%

Obra "D"

R$ 91.292.675,00

R$ 1.438.971,00

(05°)

1,58%

(05°)

86,17%

Obra "E"

R$ 33.575.469,00

R$ 79.511,00

(24°)

0,24%

(13°)

79,00%

Obra "F"

R$ 33.575.469,00

R$ 117.906,00

(20°)

0,35%

(02°)

89,67%

Obra "G"

R$ 33.575.468,00

R$ 122.726,00

(19°)

0,37%

(03°)

88,83%

Obra "H"

R$ 70.383.240,00

R$ 649.483,00

(09°)

0,92%

(09°)

83,83%

Obra "I"

R$ 45.815.320,00

R$ 89.364,00

(26°)

0,20%

(15°)

71,50%

Obra "J"

R$ 58.241.013,00

R$ 491.660,00

(10°)

0,84%

(07°)

84,33%

Obra "K"

R$ 37.959.696,00

R$ 497.324,00

(08°)

1,31%

(25°)

51,00%

Obra "L"

R$ 101.804.512,00

R$ 317.588,00

(22°)

0,31%

(26°)

50,00%

Obra "M"

R$ 41.510.437,00

R$ 180.136,00

(18°)

0,43%

(23°)

56,83%

Obra "N"

R$ 36.291.505,00

R$ 73.931,00

(25°)

0,20%

(18°)

67,33%

Obra "O"

R$ 66.421.849,00

R$ 381.911,00

(13°)

0,57%

(06°)

86,00%

Obra "P"

R$ 71.840.001,00

R$ 1.252.880,00

(03°)

1,74%

(04°)

87,83%

Obra "Q"

R$ 86.289.342,00

R$ 470.888,00

(15°)

0,55%

(08°)

84,00%

Obra "R"

R$ 30.709.177,00

R$ 600.150,00

(02°)

1,95%

(17°)

68,00%

Obra "S"

R$ 47.957.817,00

R$ 313.204,00

(12°)

0,65%

(20°)

65,33%

Obra "T"

R$ 220.869.836,00

R$ 3.022.095,00

(06°)

1,37%

(21°)

65,00%

Obra "U"

R$ 90.087.797,00

R$ 1.925.229,00

(01°)

2,14%

(10°)

82,50%

Obra "V"

R$ 51.883.927,00

R$ 883.592,00

(04°)

1,70%

(16°)

70,67%

Obra "W"

R$ 34.063.836,00

R$ 118.344,00

(21°)

0,35%

(22°)

59,67%

Obra "X"

R$ 72.178.652,00

R$ 401.748,00

(14°)

0,56%

(11°)

82,00%

Obra "Y"

R$ 82.091.901,00

R$ 372.100,00

(17°)

0,45%

(14°)

74,33%

Obras

Nível de
satisfação
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Continuação:
Valor total da
Obra

Receita de
Modificações

Percentual
Positivo

R$ 42.309.684,00

R$ 332.565,00

(11°)

0,79%

(24°)

52,50%

Total
R$ 1.632.508.111,00
Fonte: A autora

R$ 15.047.315,00

(média)

0,83%

(média)

73,95%

Obras
Obra "Z"

Nível de
satisfação

A obra “T”, destacada em negrito, é a objeto do presente estudo de caso. Ela
não é, portanto, a obra que representa o maior ganho financeiro da construtora
levando em consideração o peso da receita obtida pela venda de customização em
função do custo da obra (com resultado de 1,37%, ocupa a sexta posição), apesar
de ser a de maior receita propriamente dita (nenhuma obra obteve receita superior a
R$ 3.022.095,00). Isto porque o valor total da obra é elevado em relação às demais.
Com relação à pesquisa de satisfação, ocupa a 21° posição, ficando abaixo da
média entre as obras.
3.5 Análise da execução dos itens customizados
A construtora foco do presente estudo de caso possui um sistema implantado
para gestão de acompanhamento da execução das unidades customizadas. Após
receber do arquiteto responsável as informações sobre cada unidade (opção de
planta escolhida, acabamentos que serão instalados, entre outros), a engenharia da
obra inicia a execução das unidades.
Conforme os serviços são executados, a engenharia avisa o arquiteto
responsável que tais serviços na unidade já estão concluídos, para que possam ser
conferidos e aprovados por ele. Ao todo são feitas quatro conferências em cada
unidade: alvenaria, instalações elétricas, instalações hidráulicas e acabamentos.
A conferência é realizada apenas nas unidades que foram customizadas, e nos
itens que sofreram alteração. Por exemplo, se uma unidade optou pela planta
padrão e aprovou apenas como customização a troca dos metais da unidade,
apenas o item “acabamento” será conferido, considerando apenas a análise desta
troca de metais. Isso porque a engenharia já possui outro sistema de conferência
realizado em todos os serviços da obra, não se faz necessária a conferência pelo
arquiteto de customização.
Há um formulário específico para esta conferência, onde são listados todos os
ambientes da unidade, para que possam ser conferidos pelo arquiteto. Caso esteja
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tudo executado corretamente, o arquiteto informa a engenharia que aquela unidade
já está conferida e aprovada. Caso haja algum item que precisa de correção, o
arquiteto informa qual item precisa ser refeito, e aguarda uma nova liberação da
engenharia, após a correção do problema, para então fazer uma nova averiguação.
Apenas após a liberação total dos itens customizados da unidade, o formulário é
assinado e arquivado.
Esta correção parcial é importante para que, caso haja algum erro, o mesmo
seja corrigido o mais rápido possível, antes que novos serviços sejam executados, a
fim de evitar retrabalhos e consequentes perdas de materiais e de tempo. Sem esta
conferência, caso haja um erro mais grave, como execução da opção de planta
errada (o proprietário escolheu a opção de planta com sala ampliada e a obra
executou a opção de planta padrão com um dormitório a mais, por exemplo), se este
erro só for percebido ao final da execução de toda a unidade, no momento da
entrega ao proprietário, haverá um grande prejuízo financeiro e de tempo.
Além desse sistema de acompanhamento das unidades customizadas, existe
outro procedimento implantado nas obras desta construtora, referente à gestão de
abastecimento de materiais nas unidades. Trabalhando com o sistema de cartões, o
objetivo deste procedimento é a otimização do uso das cremalheiras, organização
dos estoques e redução de desperdícios.
São cinco as etapas que utilizam este sistema: alvenaria, contrapiso, cerâmica,
bancadas e louças, e metais. Nos cartões são anotados os números dos pavimentos
e unidades, e a quantidade de cada material que será utilizada.
Os cartões referentes aos itens de cerâmica, bancadas e louças, e metais, são
elaborados pelo arquiteto da obra, independente se a unidade é customizada ou
não, e posteriormente entregues para o almoxarife da obra. Cada cartão possui uma
cor diferente, e se refere a um único apartamento. No almoxarifado da obra, esses
materiais são separados, formando

kits específicos de instalação para cada

unidade. Assim, cada apartamento, possui três cartões diferentes, um para
cerâmica, um para bancadas e louças, e um para metais.
Por meio destes controles, é possível programar corretamente o uso da
cremalheira, manter o almoxarifado mais organizado, acompanhar as perdas de
cada material, entre outros benefícios.
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4 ESTUDO DAS INTERFERÊNCIAS DA CUSTOMIZAÇÃO DAS UNIDADES
HABITACIONAIS NO PROCESSO CONSTRUTIVO DE EDIFÍCIOS
Tendo como base a revisão bibliográfica e o estudo de caso apresentados,
foram analisadas as interferências da customização das unidades habitacionais no
processo construtivo de edifícios, de forma a viabilizar a customização de
apartamentos diretamente pela construtora.
Em um primeiro momento foram listados os itens passíveis de customização no
ambiente do apartamento, de forma a atender as expectativas dos proprietários, e
com isso melhorar a satisfação com o serviço oferecido pela construtora.
Posteriormente, foram avaliadas duas possibilidades de aprimoramento desta
prática, de forma a viabilizar o aumento deste leque de opções oferecido aos
proprietários: a primeira através da reformulação do cronograma da obra, visando
antecipar a entrega ao proprietário final, e a segunda através da adoção de kits de
instalação.
4.1 Seleção dos itens de customização
O processo de concepção de um empreendimento habitacional se inicia desde
o momento da compra do terreno. Portanto, desde esta fase, algumas decisões que
vão determinar as características futuras do projeto já são tomadas, por meio da
escolha de variantes como público-alvo, área útil das unidades, número de torres,
área comum, entre outros.
Algumas destas escolhas vão limitar os itens de customização que poderão ser
oferecidos pela construtora para os proprietários deste empreendimento. Por
exemplo, se a estrutura não for pensada prevendo a possível unificação de unidades
vizinhas, a locação dos pilares e altura muito baixa de pé direito abaixo da viga na
parede de divisa entre as unidades, poderão inviabilizar tal solicitação. Ou então, se
o espaço do banho, bem como as instalações elétricas e hidráulicas, não
contemplarem a possibilidade de instalação de uma banheira, torna-se inviável tal
modificação.
São inúmeras as possibilidades de customização dentro do espaço do
apartamento, e a decisão de oferece-la ou não cabe à construtora, que deverá
prever qual será este leque de opções. Para isso, é preciso conhecer quais são
estas possibilidades, e em que momento a decisão deve ser tomada.
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4.1.1 Relação dos itens passíveis de customização no ambiente do apartamento
Por meio da leitura do material disponível sobre o tema, e principalmente por
meio de Brainstorm com vinte arquitetos e engenheiros, foram listados os itens de
um empreendimento habitacional passíveis de serem solicitados e customizados
pelos futuros moradores. O método de Brainstorm (traduzido como tempestade de
ideias) foi utilizado por estimular a criatividade na resolução de problemas, e partindo
do princípio de que as pessoas têm mais ideias quando trabalham em grupo do que
sozinhas (MORAIS, 2006). O objetivo é que as pessoas tenham tantas ideias
quantas forem possíveis acerca de um assunto.
Ao todo foram destacados 50 itens conforme Tabela 21:
Tabela 21: Itens passíveis de customização
Itens Customizados
1

Acabamentos elétricos

26

Forros e molduras

2

Acréscimo de tomadas e interruptores

27

Iluminação

3

Adega climatizada

28

Junção de unidades vizinhas

4

Água quente

29

Lareira

5

Alteração da divisão interna

30

Louças

6

Alteração do uso do ambiente

31

Luminárias

7

Aspiração central

32

Metais

8

Automação

33

Móveis diversos

9

Bacia sanitária

34

Móveis planejados

10

Bancadas

35

Painéis

11

Banheira ou ofurô

36

Papel de parede

12

Box nos banhos

37

Peças decorativas

13

Churrasqueira

38

Pia externa

14

Chuveiro

39

Pintura

15

Climatização

40

Pintura decorativa

16

Complementos sanitários

41

Piscina e spa

17

Cortinas e persianas

42

Piso aquecido

18

Decoração

43

Pisos e rodapés

19

Desembaçador de espelho

44

Portas

20

Design com grife

45

Proteção acústica

21

Desumidificador closet

46

Revestimentos de parede

22

Eletrodomésticos

47

Sauna

23

Espaço verde

48

Toalheiro aquecido
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Continuação:
Itens Customizados
24

Espelho

25 Ferragens
Fonte: A autora

49

Vidro anti-ruído

50

Wireless

Estes itens exemplificam o quão vasto o leque de opções de customização de
uma construtora pode ser, pois dentro de cada um deles existem inúmeras
possibilidades de alteração.
4.2 Interface com o Empreendimento
Cada um dos itens listados possui uma interface diferente com o
empreendimento, pois a sua execução ou definição se dá em período distinto dos
demais. Porém alguns deles já precisam ser previamente pensados pela
incorporadora e pela construtora ainda em fase de concepção do produto, pois caso
contrário a customização poderá ser inviável. Para isso, os itens listados foram
divididos em duas categorias: definição do produto e obra. O resultado está
apresentado na Tabela 22:
Tabela 22: Divisão dos itens customizados: Produto e Obra
Itens Customizados
Definição do Produto

Obra

2

Acréscimo de tomadas e interruptores

1

Acabamentos elétricos

3

Adega climatizada

9

Bacia sanitária

4

Água quente

10

Bancadas

5

Alteração da divisão interna

12

Box nos banhos

6

Alteração do uso do ambiente

14

Chuveiro

7

Aspiração central

16

Complementos sanitários

8

Automação

17

Cortinas e persianas

11

Banheira ou ofurô

18

Decoração

13

Churrasqueira

20

Design com grife

15

Climatização

22

Eletrodomésticos

19

Desembaçador de espelho

24

Espelho

21

Desumidificador closet

25

Ferragens
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Continuação:
Itens Customizados
Definição do Produto

Obra

23

Espaço verde

26

Forros e molduras

27

Iluminação

30

Louças

28

Junção de unidades vizinhas

31

Luminárias

29

Lareira

32

Metais

38

Pia externa

33

Móveis diversos

41

Piscina e spa

34

Móveis planejados

42

Piso aquecido

35

Painéis

47

Sauna

36

Papel de parede

48

Toalheiro aquecido

37

Peças decorativas

50

Wireless

39

Pintura

40

Pintura decorativa

43

Pisos e rodapés

44

Portas

45

Proteção acústica

46

Revestimentos de parede

49

Vidro anti-ruído

Fonte: A autora

Os itens listados em definição do produto são aqueles que dependem da
análise prévia da incorporadora e construtora, para que o empreendimento já seja
concebido prevendo tais alterações. Já os itens listados em obra são aqueles que
poderão

ser

definidos

posteriormente,

pela

equipe

de

atendimento

às

customizações, como possíveis ou não de serem oferecidos de acordo com o que se
espera do empreendimento.
4.2.1 Interface com a Obra
Como o foco do presente estudo não é de que forma a concepção do produto e
elaboração dos projetos devem prever as possíveis modificações que poderão ser
solicitadas no ambiente do apartamento, o ponto de partida será de que todas as
considerações necessárias foram feitas de forma a viabilizar a oferta dos 50 itens
customizados listados. Desta forma, a análise englobou o universo da obra,
verificando em quais momentos as decisões devem ser tomadas de forma a não
comprometer o bom andamento das atividades.
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4.2.1.1

Ponto de Desacoplamento

Cada um dos itens listados possui uma interação diferente com a obra, pois os
prazos de execução são distintos. Além disso, alguns destes itens possuem mais de
um momento de interface com a obra, como por exemplo, a pia externa. Primeiro é
necessário que os pontos hidráulicos de água fria e esgoto sejam executados na
posição correta. Depois, ocorre a instalação da bancada, cuba e metal. Desta forma,
no primeiro momento é executada a infra necessária para que, posteriormente, o
acabamento seja instalado. Sendo assim, alguns dos itens foram separados em infra
e acabamento. Os demais permanecem com um único item.
Outro fator que deve ser analisado pela construtora, no caso dos acabamentos,
é a data limite para que determinada modificação seja aceita. Esta data não envolve
apenas o início da execução dos serviços, e sim a compra dos materiais. Por
exemplo, se um proprietário solicita a troca do porcelanato padrão da cozinha, mas a
construtora já comprou o material padrão, a modificação não mais poderá ser aceita.
Mesmo assim, se a construtora optar por aceitar a modificação, deverá trata-la como
exceção, pois o valor será maior, já que o crédito do material padrão não mais
poderá ser dado, e o prazo de execução também será superior, pois a compra do
novo material modificado será feita posteriormente.
Os itens foram separados em seis categorias, de acordo com o momento de
interface com a obra: alvenaria, instalações elétricas, instalações hidráulicas,
climatização, acabamentos e mobiliário. A separação segue a necessidade de cada
item estar definido nesta fase. A Tabela 23 apresenta esta divisão:
Tabela 23: Divisão dos itens customizados: Etapas da obra
Itens Customizados
Alvenaria

Instalações hidráulicas

5

Alteração da divisão interna

4

Água quente

6

Alteração do uso do ambiente

11

Banheira ou ofurô (infra)

7

Aspiração central

13

Churrasqueira (infra)

28

Junção de unidades vizinhas

23

Espaço verde

45

Proteção acústica

29

Lareira (infra)

Instalações elétricas

38

Pia externa (infra)

2

Acréscimo de tomadas e interruptores

41

Piscina e spa (infra)

8

Automação
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Continuação:
Itens Customizados
Instalações elétricas

Acabamentos

11

Banheira ou ofurô (infra)

1

Acabamentos elétricos

19

Desembaçador de espelho

3

Adega climatizada (acabamento)

21

Desumidificador closet

9

Bacia sanitária

27

Iluminação

10

Bancadas

41

Piscina e spa (infra)

11

Banheira ou ofurô (acabamento)

42

Piso aquecido (infra)

13

Churrasqueira (acabamento)

50

Wireless

14

Chuveiro

Climatização

15

Climatização (acabamento)

3

Adega climatizada (infra)

16

Complementos sanitários

15

Climatização (infra)

25

Ferragens

47

Sauna (infra)

26

Forros e molduras

Mobiliário

29

Lareira (acabamento)

12

Box nos banhos

30

Louças

17

Cortinas e persianas

32

Metais

18

Decoração

39

Pintura

20

Design com grife

40

Pintura decorativa

22

Eletrodomésticos

41

Piscina e spa (acabamento)

24

Espelho

42

Piso aquecido (acabamento)

31

Luminárias

43

Pisos e rodapés

33

Móveis diversos

44

Portas

34

Móveis planejados

46

Revestimentos de parede

35

Painéis

47

Sauna (acabamento)

36

Papel de parede

49

Vidro anti-ruído

37

Peças decorativas

38 Pia externa (acabamento)
Fonte: A autora

Devido à separação de alguns itens em infra e acabamento, foram listados 60
itens, sendo cinco em alvenaria, nove em instalações elétricas, sete em instalações
hidráulicas, três em climatização, vinte e três em acabamentos e treze em mobiliário.
4.3 Cronograma da Obra com antecipação de atividades
Cada um destes seis conjuntos de itens customizados dá origem a diferentes
pontos de desacoplamento no cronograma da obra. Na Figura 9, é exposto o

Etapas necessárias para
financiamento

Etapas independentes de
customização

Legenda:

Cronograma - Obra 42 meses
Fundação
Estrutura
Marcação Alvenarias
Alvenaria
Drywall
Esquadrias de madeira
Caixilhos de alumínio e Vidro
Gradil
Impermeabilização
Revestimentos Argamassados
Revestimentos Cerâmicos
Revestimentos de Gesso
Forro de Gesso
Pintura
Pisos Cimentícios
Pisos Cerâmicos
Louças e Metais
Instalações Elétricas
Tomadas e Interruptores
Instalações Hidráulicas
Mármores e Granitos
Limpeza
Infra Ar Condicionado
Mobiliário

2

3

5

7

8

(tempo para definição = 23 meses) PD Instalações Hidráulicas

(tempo para definição = 36 meses) PD Mobiliário

INÍCIO DAS ENTREGAS DAS UNIDADES PARA FINANCIAMENTO

(tempo para definição = 28 meses) PD Climatização

(tempo para definição = 25,5 meses) PD Acabamentos (Bancadas de Mármores e Granitos)

ANTECIPAR

ANTECIPAR

ANTECIPAR

ANTECIPAR
ANTE.

ANTECIP.

ANTECIPAR

ANTECIPAR

ANTECIPAR

ANTECIPAR

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(tempo para definição = 19,5 meses) PD Alvenaria

6

(tempo para definição = 20 meses) PD Instalações Elétricas

4

(tempo para definição = 24,5 meses) PD Acabamentos (Pisos Cerâmicos e Porcelanatos)

1
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cronograma padrão da obra objeto do estudo de caso já exposto, com os devidos

pontos de desacoplamento destes conjuntos de itens customizados:

Figura 9: Cronograma da obra com proposta de antecipação de atividades

Fonte: A autora

A proposta apresentada na Figura 9 parte da premissa de que, para que um

imóvel possa ser financiado, ele precisa apresentar condições de habitabilidade, ou
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seja, é aquele que possibilita a imediata ocupação, em condições de conforto,
salubridade e segurança.
As etapas do cronograma necessárias para o financiamento são priorizadas, e
ocorre a antecipação do início das entregas das unidades para financiamento em 10
meses (esta entrega passa a ser no mês 32 da Obra).
Na Tabela 24 estão explicados os diferentes pontos de desacoplamento
demarcados neste cronograma.
Tabela 24: Localização dos Pontos de Desacoplamento
Item
customizado

Ponto de Desacoplamento

Alvenaria

Final da primeira quinzena do mês 20 da obra, já que o início da
marcação da alvenaria do pavimento tipo se inicia na segunda quinzena
deste mesmo mês.

Instalações
Elétrica

Final do mês 20 da obra, pois as instalações elétricas tem início no mês
21.

Instalações
Hidráulicas

Final do mês 23 da obra, pois as instalações hidráulicas tem início no
mês seguinte.

Climatização

Final do mês 28 da obra, pois os serviços de infra estrutura para ar
condicionado se iniciam no mês 29.

Acabamentos

Esta categoria em especial possui vários pontos de desacoplamento, pois
cada acabamento possui uma data específica de compra e instalação na
obra. Por exemplo, para pisos cerâmicos e porcelanatos, a data para
início da instalação é na segunda quinzena do mês 27 da obra. Se a
compra destes materiais precisar ocorrer 60 dias antes, o ponto de
desacoplamento será no final da primeira quinzena do mês 25 da obra.
Já para as bancadas de mármores e granitos, o início do serviço ocorre
na segunda quinzena do mês 28 da obra. Se considerarmos os mesmos
60 dias para compra e contratação do serviço, o ponto de
desacoplamento para este item será no final da primeira quinzena do mês
26 da obra.

Mobiliário

Este item, por não envolver maiores serviços além da entrega e simples
instalação, não possui uma data exata para ser executado. Deve-se,
portanto, levar em consideração qual o tempo hábil para a compra e
instalação de cada item, para então determinar qual o ponto de
desacoplamento de cada um. Pode-se definir um prazo mínimo de 6
meses antes do término da obra para a definição deste item por
completo. Neste caso, o ponto de desacoplamento será no final do mês
36 da Obra.

Fonte: A autora
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A análise dos diferentes pontos de desacoplamento destacados acima ressalta
que os itens referentes aos serviços de alvenaria, elétrica e hidráulica possuem
datas próximas para serem definidos. Como inclusive são itens com muita interação
entre si, é possível determinar para os proprietários uma única data para que todas
as alterações de alvenaria e instalações sejam definidas. Em um segundo momento,
os demais itens de acabamento podem ser tratados com os proprietários. Assim, os
clientes primeiro definem quais as alterações básicas serão realizadas no
apartamento, e quais as infras devem ser executadas para possibilitar a instalação
de um kit futuro, para que depois os acabamentos propriamente ditos sejam
definidos, proporcionando mais tempo para tal.
4.3.1 Análise por pavimento
Outra observação importante se refere a definir um único ponto de
desacoplamento para todos os apartamentos, independente do pavimento em que
se encontram. Como a análise anterior foi feita partindo do cronograma de uma obra
com duração de 42 meses, apenas o início de cada serviço foi destacado. Fazendo
uma análise mais detalhada, com o cronograma aberto em todos os pavimentos, é
possível dividi-los em grupos, com pontos de desacoplamento diferentes para cada
um deles.
A análise por pavimento considerou a divisão do processo de customização em
duas etapas, sendo a primeira para definição dos itens de alvenaria, instalações
elétricas e hidráulicas, e posteriormente os itens de acabamento. Para a primeira
etapa, o ponto de desacoplamento é o início da marcação da alvenaria. Já para a
segunda etapa, o ponto de desacoplamento é 60 dias antes do início da instalação
dos pisos cerâmicos e porcelanatos. Os itens de climatização e de mobiliário
permanecem com um único ponto de desacoplamento para todos os pavimentos,
pois não são serviços que necessariamente serão executados. Ou seja, não fazem
parte do cronograma padrão da obra, serão executados apenas nos apartamentos
que adquirirem esta customização.
Para este estudo, as torres comercial e residencial foram analisadas
separadamente, pois possuem diferentes números de pavimentos, e a construção de
cada uma delas se dá de forma independente. O resultado da análise da torre
comercial está apresentado na Tabela 25:
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Tabela 25: Análise por pavimento (Torre Comercial)
Cronograma - Torre Comercial
1ª etapa

2ª etapa

1° Pavimento

29-abr-14

1° Pavimento

18-set-14

2° Pavimento

9-mai-14

2° Pavimento

3-out-14

3° Pavimento

23-mai-14

3° Pavimento

17-out-14

4° Pavimento

6-jun-14

4° Pavimento

1-nov-14

5° Pavimento

23-jun-14

5° Pavimento

16-nov-14

6° Pavimento

7-jul-14

6° Pavimento

23-nov-14

7° Pavimento

15-jul-14

7° Pavimento

30-nov-14

8° Pavimento

22-jul-14

8° Pavimento

7-dez-14

9° Pavimento

24-jul-14

9° Pavimento

14-dez-14

10° Pavimento

28-jul-14

10° Pavimento

22-dez-14

11° Pavimento

30-jul-14

11° Pavimento

29-dez-14

12° Pavimento

1-ago-14

12° Pavimento

5-jan-15

13° Pavimento

5-ago-14

13° Pavimento

12-jan-15

14° Pavimento

12-ago-14

14° Pavimento

19-jan-15

15° Pavimento

19-ago-14

15° Pavimento

26-jan-15

16° Pavimento

26-ago-14

16° Pavimento

5-fev-15

17° Pavimento

2-set-14

17° Pavimento

12-fev-15

18° Pavimento

9-set-14

18° Pavimento

19-fev-15

19° Pavimento

16-set-14

19° Pavimento

27-fev-15

20° Pavimento

23-set-14

20° Pavimento

7-mar-15

21° Pavimento

30-set-14

21° Pavimento

14-mar-15

22° Pavimento

7-out-14

22° Pavimento

21-mar-15

23° Pavimento

14-out-14

23° Pavimento

28-mar-15

24° Pavimento

21-out-14

24° Pavimento

4-abr-15

25° Pavimento

28-out-14

25° Pavimento

12-abr-15

26° Pavimento

4-nov-14

26° Pavimento

19-abr-15

27° Pavimento

11-nov-14

27° Pavimento

26-abr-15

28° Pavimento

18-nov-14

28° Pavimento

3-mai-15

29° Pavimento

27-nov-14

29° Pavimento

11-mai-15

30° Pavimento
Fonte: A autora

6-dez-14

30° Pavimento

18-mai-15

A análise da torre residencial está apresentada na Tabela 26:
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Tabela 26: Análise por pavimento (Torre Residencial)
Cronograma - Torre Residencial
1ª etapa

2ª etapa

1° Pavimento

8-mai-14

1° Pavimento

1-dez-14

2° Pavimento

19-mai-14

2° Pavimento

15-dez-14

3° Pavimento

2-jun-14

3° Pavimento

1-jan-15

4° Pavimento

16-jun-14

4° Pavimento

15-jan-15

5° Pavimento

1-jul-14

5° Pavimento

22-jan-15

6° Pavimento

16-jul-14

6° Pavimento

29-jan-15

7° Pavimento

23-jul-14

7° Pavimento

6-fev-15

8° Pavimento

30-jul-14

8° Pavimento

13-fev-15

9° Pavimento

6-ago-14

9° Pavimento

21-fev-15

10° Pavimento

13-ago-14

10° Pavimento

28-fev-15

11° Pavimento

20-ago-14

11° Pavimento

8-mar-15

12° Pavimento

27-ago-14

12° Pavimento

15-mar-15

13° Pavimento

3-set-14

13° Pavimento

22-mar-15

14° Pavimento

10-set-14

14° Pavimento

29-mar-15

15° Pavimento

17-set-14

15° Pavimento

6-abr-15

16° Pavimento

24-set-14

16° Pavimento

13-abr-15

17° Pavimento

1-out-14

17° Pavimento

20-abr-15

18° Pavimento

8-out-14

18° Pavimento

27-abr-15

19° Pavimento

15-out-14

19° Pavimento

4-mai-15

20° Pavimento

22-out-14

20° Pavimento

14-mai-15

21° Pavimento

29-out-14

21° Pavimento

21-mai-15

22° Pavimento

5-nov-14

22° Pavimento

28-mai-15

23° Pavimento

12-nov-14

23° Pavimento

4-jun-15

24° Pavimento

19-nov-14

24° Pavimento

11-jun-15

25° Pavimento

27-nov-14

25° Pavimento

18-jun-15

26° Pavimento

4-dez-14

26° Pavimento

25-jun-15

27° Pavimento

11-dez-14

27° Pavimento

2-jul-15

28° Pavimento

18-dez-14

28° Pavimento

10-jul-15

29° Pavimento

26-dez-14

29° Pavimento

17-jul-15

30° Pavimento

5-jan-15

30° Pavimento

24-jul-15

31° Pavimento

12-jan-15

31° Pavimento

31-jul-15

32° Pavimento

19-jan-15

32° Pavimento

7-ago-15

33° Pavimento

26-jan-15

33° Pavimento

15-ago-15

34° Pavimento

2-fev-15

34° Pavimento

22-ago-15
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Continuação:
Cronograma - Torre Residencial
1ª etapa
35° Pavimento
Fonte: A autora

9-fev-15

2ª etapa
35° Pavimento

30-ago-15

A análise demonstra que, para a torre comercial, a diferença entre o primeiro e
o último pavimento ultrapassa os sete meses, e para a torre residencial ultrapassa
os nove meses, comprovando assim que não existe a necessidade de se
estabelecer um único ponto de desacoplamento para todos os pavimentos.
Atendendo os proprietários em etapas, é possível ampliar o prazo para decisão, e
consequentemente melhorar o atendimento, que poderá ser mais individualizado.
A proposta é que as torres sejam divididas em grupos de cinco pavimentos
cada, com pontos de desacoplamentos diferentes para cada um destes grupos.
Como a torre comercial possui 30 pavimentos, serão 6 grupos de atendimento. Já
para a torre residencial, que possui 35 pavimentos, serão 7 grupos de atendimento.
O ponto de desacoplamento de cada grupo deverá ser a data mais próxima entre
eles, de forma a atender o cronograma da obra sem atrapalhar o bom andamento
dos serviços.
A Tabela 27 apresenta a divisão destes grupos, tanto para a torre comercial
quanto para a torre residencial, e os respectivos pontos de desacoplamento:
Tabela 27: Divisão dos grupos de atendimento (Torres Comercial e Residencial)
Grupos de Atendimento
Torre

Pavimentos
1° ao 5°

Comercial

1ª etapa

2ª etapa

29-abr-14

18-set-14

6° ao 10°

7-jul-14

23-nov-14

11° ao 15°

30-jul-14

29-dez-14

16° ao 20°

26-ago-14

5-fev-15

21° ao 25°

30-set-14

14-mar-15

26° ao 30°

4-nov-14

19-abr-15
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Continuação:
Grupos de Atendimento
Torre

Pavimentos

1ª etapa

2ª etapa

1° ao 5°

8-mai-14

1-dez-14

6° ao 10°

16-jul-14

29-jan-15

11° ao 15°

20-ago-14

8-mar-15

Residencial 16° ao 20°

24-set-14

13-abr-15

21° ao 25°

29-out-14

21-mai-15

26° ao 30°

4-dez-14

25-jun-15

31° ao 35°
Fonte: A autora

12-jan-15

31-jul-15

Seguindo esta divisão proposta, o atendimento aos proprietários se dá ao longo
da obra, mas sem com isso atrapalhar o andamento dos serviços. O cronograma da
obra é mantido, porém o atendimento aos proprietários se estende por todo o
processo, garantindo maior tempo para que as decisões sejam tomadas.
Depositando o esforço correto nas unidades que são prioritárias na ordem de
execução, a antecipação da entrega das unidades torna-se viável. As unidades dos
primeiros pavimentos, que terão todas as especificações definidas antes, terão os
serviços essenciais para a liberação do financiamento antecipados. Enquanto isso,
os próximos pavimentos terão as suas especificações definidas, e assim por diante.
4.4 Adoção de kits de instalação
A proposta anterior, que visa a antecipação de atividades para que a entrega
ao proprietário final ocorra meses antes do previsto, exige uma análise criteriosa do
cronograma da obra de forma a viabiliza-la. Como outra forma de possibilitar a
prática da customização, adotou-se uma segunda proposta, que é a implantação de
kits de montagem por habitação, ou seja, para cada habitação é elaborado um grupo
de materiais composto por: acabamentos, instalações elétricas entre outros. Deste
modo não importa para o instalador se o apartamento sofreu customização, pois ele
possui um kit específico daquele apartamento a implantar. Para a garantia da
qualidade a equipe de instalação do kit deve ser diferente da obra básica.
O kit de instalação de cada apartamento deve ser separado em pallets,
devidamente identificados. Na medida em que os proprietários finalizarem o
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processo de customização de suas unidades, independente se modificaram algum
item ou não, os kits são montados e estocados no almoxarifado da obra. Como o
processo de customização atenderá a ordem de execução das unidades, a
montagem dos pallets também seguirá corretamente o cronograma da obra.
A figura 10 apresenta um modelo kit de instalação de um apartamento, com os
materiais específicos da unidade:
Figura 10: Exemplo de kit de instalação

Fonte: A autora

O pallet deve estar identificado com as informações da unidade (torre e número
do apartamento), bem como todas as caixas de materiais.
4.5 Relação com os habilitadores da customização em massa
A revisão bibliográfica destacou sete habilitadores da Customização em Massa,
apontados como essenciais para garantir o sucesso do processo em qualquer setor.
São eles: manufatura baseada no tempo, produção enxuta, cadeia de suprimentos,
flexibilidade do sistema produtivo, projeto do produto, aspectos organizacionais e
tecnologia de informação.
Cada um destes sete habilitadores foram relacionados com as duas propostas
apresentadas neste trabalho: cronograma da obra com antecipação de atividades
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(com ampliação do prazo para customização), e adoção de kits de instalação
(específicos para cada apartamento).
O resultado está apresentado na Tabela 28:
Tabela 28: Relação entre os Habilitadores da Customização em Massa e as propostas
apresentadas para a Construção Civil
Relação entre os Habilitadores da Customização em Massa e as propostas
apresentadas para a Construção Civil
Princípio: Entregar os produtos customizados aos proprietários
dentro de um curto prazo de tempo.
Proposta 01: O estudo do cronograma da obra e o atendimento
Manufatura
dividido em grupos de pavimentos seguindo a ordem de execução
baseada no tempo
garantem que o prazo de entrega final seja mantido.
Proposta 02: Os kits de instalação garantem a correta execução da
obra, evitando retrabalhos e consequentes atrasos na produção.
Princípio: Evitar os desperdícios (de tempo e de insumos) no
processo de fabricação dos produtos.

Produção enxuta

Proposta 01: O tempo de atendimento é melhor aproveitado, dando
prioridade ao que de fato é mais urgente.
Proposta 02: O consumo de cada insumo é calculado ainda no
almoxarifado, garantindo que apenas o necessário é enviado ao
apartamento.
Princípio: Alinhar os elementos da cadeia de suprimentos com o
processo de atendimento ao cliente, de forma a fortalecer uma
conexão em prol da garantia do resultado final.

Cadeia de
suprimentos

Proposta 01: Os esforços de todos os elos da produção estão
voltados a atender corretamente os proprietários.
Proposta 02: A gestão de abastecimento facilita o processo de
customização ao não diferenciar os apartamentos padrões dos
modificados.
Princípio: Flexibilizar os produtos ao ponto de facilmente poderem
ser adaptados para atender à determinada exigência de um cliente.

Proposta 01: Cronograma da obra foi alterado e flexibilizado para
Flexibilidade do
garantir maior tempo de decisão do proprietário.
sistema produtivo
Proposta 02: Gestão de abastecimento alterada para que as
customizações sejam facilmente assimiladas pela equipe de
instalação.
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Continuação:
Relação entre os Habilitadores da Customização em Massa e as propostas
apresentadas para a Construção Civil
Princípio: Conceber o produto já prevendo as possíveis alterações
que serão solicitadas pelo cliente.

Projeto do
produto

Proposta 01: Os pontos de desacoplamento foram destacados no
cronograma da obra de forma a facilitar a customização do produto,
dividindo este atendimento em duas etapas distintas.
Proposta 02: Por não diferenciarem os apartamentos customizados
dos padrões, os kits de instalação aceitam a implantação de qualquer
modificação, pois cada apartamento é tratado como único.
Princípio: Estabelecer uma mudança organizacional que faça com
que todos os membros integrantes do processo compartilhem do
mesmo ideal.

Aspectos
organizacionais

Proposta 01: O cronograma da obra foi estudado de forma a
viabilizar a implantação do processo de customização, exigindo o
acompanhamento de toda a equipe, e não só da figura do arquiteto.
Proposta 02: Ao tratar cada apartamento como único, toda a equipe
está alinhada de forma a viabilizar a implantação do processo de
customização.
Princípio: Viabilizar a implantação de todos os habilitadores citados
anteriormente, e promover um canal de comunicação muito mais
eficiente e seguro com os clientes.

Tecnologia de
informação

Proposta 01: O contato com os proprietários foi ampliado, e será em
mais de um momento, exigindo maior interação com TI.
Proposta 02: Maior gestão de abastecimento exige melhores
processos de gestão do almoxarifado.

Fonte: A autora

Ambas as propostas apresentadas se adequam aos princípios dos sete
habilitadores da customização em massa, comprovando a adequação destas
propostas ao tema deste trabalho.
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5 CONCLUSÃO
A prática da customização mostrou-se uma forte tendência em todos os
segmentos de mercado, e não é diferente para a indústria da Construção Civil. Os
clientes, diante de tantas variedades de produtos e serviços oferecidos, e com a
possibilidade de serem mais facilmente e amplamente ouvidos, estão mais
conscientes do seu papel e exigentes por um serviço mais individualizado que
atenda às suas necessidades particulares.
Aliado a isso, o mercado vem passando por um momento mais cauteloso e
incerto para os próximos anos, em especial para a Construção Civil. As previsões
indicam um ritmo mais desacelerado nos lançamentos e nas vendas, o que reduz os
lucros obtidos pelas incorporadoras e construtoras. Este cenário favorece ainda mais
a prática da customização, pois é o momento de fidelizar o cliente, atende-lo de
forma satisfatória durante todo o processo da construção de sua unidade, além da
possibilidade de vender novos serviços (itens customizados).
A prática da customização mostrou-se vantajosa, portanto, para ambos os
lados da cadeia de consumo. Os proprietários participam mais efetivamente da
construção do seu imóvel, tendo seus desejos atendidos ainda na fase de obra, e a
construtora, além da vantagem competitiva em relação às demais devido à oferta de
um serviço diferenciado, garante a fidelização do cliente. Porém, são necessárias
algumas análises para que o processo de customização realmente tenha resultados
satisfatórios quando implantado.
Para que a customização seja corretamente implantada em uma construtora, é
necessário que esta prática seja incluída em todo o processo, ou seja, que a
customização caminhe junto às demais etapas de concepção, construção e entrega
do edifício, não ficando restrita a uma única etapa da construção, como foi
observado no estudo de caso. A equipe de customização deve ser participativa e
acompanhar toda a etapa de construção do empreendimento, dedicada a atender
todos os clientes, já que a customização é um processo democrático que deve ser
oferecido a todos os proprietários (desde que os prazos limites sejam respeitados).
Deve haver total clareza nas informações transmitidas, para que os proprietários
estejam cientes das suas obrigações, seus direitos, garantias oferecidas, enfim,
conheçam o processo de customização oferecido pela construtora para decidirem de
forma consciente se vão ou não optar por modificar algo em sua unidade.
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Todos os elementos da empresa devem estar alinhados com o processo de
customização implantado pela construtora. Em especial os funcionários que lidam
diretamente com o proprietário, como corretores, atendentes e os próprios
profissionais que tratam da customização, devem ser treinados e capacitados para
fornecer informações concretas sobre este serviço diferenciado oferecido.
Através da correta implantação do processo de customização, transformando
esta prática em filosofia para a construtora, incorporando-a em todas as etapas, os
sete habilitadores da customização em massa serão atendidos. Por todo o trabalho a
expressão “satisfação do cliente” foi amplamente utilizada, demonstrando que o
atendimento às necessidades do cliente representa o objetivo principal do processo
de customização. Sendo assim, a proposta é que haja um oitavo habilitador da
customização em massa, chamado satisfação do cliente. O princípio deste oitavo
habilitador é que o cliente seja visto como peça primordial da customização, sendo
que o seu grau de satisfação é determinante para garantir a eficácia do processo.
O estudo de caso mostrou que os proprietários não ficaram satisfeitos com o
processo de customização oferecido pela construtora. Porém este mesmo processo
de customização foi mais bem aceito em outros empreendimentos desta mesma
construtora, como foi observado na visão geral de alguns produtos. Isso se deve ao
fato de os proprietários não terem as mesmas expectativas quanto à customização.
Por exemplo, para empreendimentos de padrão mais baixo, cujos proprietários estão
dispostos a investir um valor menor com customização, os kits mais simples, porém
que envolvem itens necessários de serem executados, são bem aceitos e já
representam a expectativa que estes clientes possuíam com a oferta da
customização. Porém, em empreendimentos de padrão mais elevado, se os mesmos
kits forem oferecidos, os clientes ficarão insatisfeitos, já que estão dispostos a
investir mais com a customização, seja em itens de valor mais elevado, ou em itens
que representem ganho estético para a unidade. Sendo assim, cabe à construtora
identificar quais são as expectativas dos proprietários de cada um dos seus
empreendimentos, de forma a atender o cliente plenamente.
Cabe ressaltar que a customização não necessariamente representa a
melhoria de algum item na unidade, pode também representar a execução de itens
primordiais para garantir condições de habitabilidade ao imóvel. Por exemplo, na
maioria dos apartamentos residenciais entregues na cidade de São Paulo, as áreas
secas, como salas e dormitórios, são entregues no contrapiso. Para poder habitar o
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imóvel, o proprietário precisará instalar algum acabamento, que pode ser desde um
piso laminado de valor inferior, até um porcelanato de valor mais elevado. Porém,
em qualquer hipótese, alguma modificação será executada. Isso mostra que,
independente do padrão do empreendimento, a customização tem o seu espaço
garantido, desde que respeitando as particularidades de cada proprietário. Desta
forma, mesmo em outras construtoras, que atuam em segmentos de padrão mais
baixo do que o universo proposto neste trabalho, a customização tem o seu espaço
de atuação, não precisa ficar restrita ao segmento de médio e alto padrão.
Existem kits que são estéticos e outros que são técnicos. Kits estéticos são
aqueles que envolvem apenas acabamentos, seja pela troca ou pela inclusão de
algum item. Kits técnicos são aqueles que envolvem alterações mais significativas,
como instalações, alterações na alvenaria, entre outros. Neste caso, faz-se
imprescindível que exista a análise de uma pessoa especializada, no caso a figura
do arquiteto de modificações, para garantir a qualidade da customização.
Outro fator é que o processo de customização é feito hoje de forma artesanal,
dificultando a agilidade em atender os proprietários. A interface com os clientes deve
ser

melhorada,

de

forma

a

garantir

eficiência

nos

atendimentos

e,

consequentemente, ganhos de prazo no processo de customização. Neste contexto,
melhorias oriundas de maiores investimentos em tecnologia da informação são
necessárias para modernizar o atendimento aos clientes.
Através da leitura de material disponível sobre o tema, e por meio de
Brainstorm com profissionais da área, foram listados os itens passíveis de
customização no ambiente do apartamento. Estes itens foram divididos de acordo
com a interface que possuem com o empreendimento e com a obra, sendo que
divididos em seis categorias: alvenaria, instalações elétricas, instalações hidráulicas,
climatização, acabamentos e mobiliário.
As

duas propostas apresentadas visam ampliar a possibilidade da oferta

destes itens customizados, de forma a atender os anseios dos proprietários. Em um
primeiro momento o cronograma da obra foi estudado para garantir que as decisões
ocorram no tempo correto, priorizando o que de fato é mais urgente, ampliando
assim o tempo de decisão do cliente, que poderá ter um atendimento mais
individualizado. A primeira proposta visa ainda a análise do cronograma da obra de
forma a priorizar as etapas que são essenciais para a liberação da unidade ao
proprietário, de forma a antecipar a entrega ao usuário final.
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A segunda proposta mostrou-se importante para que a execução da
customização, no canteiro de obras, seja mais facilmente assimilada pelos
funcionários, na medida em que todos os apartamentos são tratados como únicos e
possuem o seu próprio kit de instalação. Para quem executa, não importa se o
apartamento é customizado ou não, o importante é que ele seja executado conforme
as especificações apresentadas.
Cabe à construtora identificar até que ponto o processo de customização
representa ganho para a empresa e para a marca. Definindo estes limites, e
esclarecendo-os aos clientes, o processo de customização será transparente e
eficiente para ambos os lados da cadeia de consumo.
Não existe uma receita que seja válida para todas as construtoras, já que
existem diferentes formas de atuação. O universo proposto neste trabalho foi o de
uma construtora atuante no segmento de médio e alto padrão, onde o ponto de
partida já é o de uma planta definida, com alguns itens de acabamento já definidos.
Neste caso, a customização representa a oferta de alguns kits técnicos e de outros
kits estéticos. Outras construtoras, que atuam em segmentos diferenciados, podem
se dispor de outras ferramentas, como a oferta de plantas livres, ou seja, que
possuem apenas as áreas úmidas definidas e o restante é livre para a definição do
proprietário. Ou ainda a oferta de cômodos prontos para os proprietários. A prémontagem de cômodos é uma forma de customização, onde o cliente teria maior
liberdade de escolha, já que o cômodo não seria executado no próprio ambiente da
obra, e poderia, portanto, ser feito por equipe mais especializada. Por serem
destacados do cronograma da obra, e por serem executados de forma
independente, há redução de prazo no cronograma da obra.
Outro aspecto que pode ser estudado posteriormente é o conceito de
modelagem na construção civil como ferramenta da customização, seja para
identificar mais facilmente quais são as interferências do que está sendo oferecido,
ou para ampliar o entendimento do cliente.
Muito ainda precisa ser feito para que esta prática se torne cada vez mais
comum às construtoras e incorporadoras. Mas é imprescindível que se tenha
consciência de que a oferta deste serviço será cada vez mais cobrada pelos clientes,
e as empresas que se anteciparem em ampliar o leque de atuação e moldar os seus
processos estarão mais preparadas para atender esta demanda.
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ANEXO A – GESTÃO DOS RISCOS
A Análise de Riscos (EAR) foi dividida nas seguintes etapas: identificação dos
riscos, análise dos riscos, avaliação dos riscos e proposta de controle dos riscos
(LEES, 1996).
Em um primeiro momento, foram analisados os riscos do processo de uma
maneira geral, para que posteriormente seja aprofundado o estudo relativo à área de
estudo deste presente trabalho (atuação da construtora).
O principal risco envolvido neste processo, é que a venda de customização
para apartamentos residenciais não resulte em retorno financeiro para o
empreendimento. Ou seja, que não se alcance o resultado de receita acessória.
Para entender quais são os principais fatores relacionados a este risco, ou
seja, quais são os caminhos críticos para que este fim não seja atingido, foi
elaborada uma análise pelo método Pareto, conforme Figura A1:
Figura A1: Pareto para análise dos riscos do processo
Falta de interesse dos
proprietários
- Oferta de itens
ruins
- Preços altos
- Má divulgação

Restrição quanto às
exceções
- Resistência
excessiva
- Projeto não
adaptável

Prazo muito curto
para a customização
- Início tardio
- Atraso no
orçamento
- Atraso no contato
com o cliente

Venda de
customização não
resulte em ganho
financeiro

- Despreparo da
equipe
- Falta de
comunicação
- Pouco
detalhamento para
execução

- Despreparo da
equipe
responsável
- Falta de
informações
acerca do projeto
- Prazo curto para
execução do
orçamento
- Falta de
divulgação
- Má concepção do
produto
- Desaquecimento
Número alto de aptos
não vendidos

Fonte: A autora

Erros constantes de
execução (retrabalhos)

- Público alvo
Número alto de aptos
de investidores

Erro no orçamento
das modificações
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A Tabela A2 apresenta a explicação sobre cada um dos itens apontados no
Pareto:
Tabela A2: Explicação sobre os itens apontados no Pareto
Explicação

Fatores

Falta de interesse dos proprietários
Oferta de itens ruins: Aqueles que não são do agrado dos
proprietários, ou que não representem a realidade do que o
mercado busca hoje em processos de customização.
O sucesso da venda de
modificações está na
aceitação, por parte dos
proprietários, dos itens
oferecidos.

Preços altos: Por não serem competitivos, mesmo com toda a
comodidade e qualidade embutidos, os altos preços dos kits
fazem com que os proprietários não optem por modificar o
apartamento.
Má divulgação: Erro na comunicação com os proprietários ou
dificuldade em acessar o sistema oferecido pela construtora.

Número alto de apartamentos não vendidos
Apartamentos não
vendidos não podem ser
modificados, pelo motivo
óbvio de não possuir um
proprietário vinculado a
ele. Caso a venda seja
muito tardia, talvez não
haja tempo hábil para
modificar o imóvel.

Falta de divulgação: Vinculação errada da propaganda do
empreendimento, ou seja, não focando o público alvo.
Má concepção do produto: Produto não corresponde ao que o
público espera para aquela região.
Desaquecimento: Mercado mais resistente ao investimento, ou
seja, que façam os futuros compradores refletirem mais antes
de comprar um imóvel, principalmente se considerarmos os
elevados preços por m².

Restrição quanto às exceções

Quando os proprietários
solicitam alterações
extras (exceções), a
construtora pode aprovar
ou não tal solicitação. A
recusa pode fazer com
que o proprietário desista
de todo o processo
modificativo e opte por
alterar tudo o que é do
seu interesse após a
entrega das chaves.

Resistência excessiva: A Construtora, para alguns
empreendimentos, já opta por não abrir qualquer exceção de
modificação, ora por questões características do produto
(número muito elevado de unidades, por exemplo), e ora pelo
prazo mais restrito (qualquer alteração extra poderia provocar
atraso na entrega).

Projeto não adaptável: Alguns projetos não possuem
adaptabilidade, ou seja, não permitem grandes variações,
como, por exemplo, a alteração de vãos de porta para
apartamentos com alvenaria estrutural, ou acréscimo de
pontos elétricos nos casos de carga muito reduzida por
apartamento. Nestes casos, a exceção é rejeitada por
questões técnicas.
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Continuação:
Explicação

Fatores

Número alto de apartamentos de investidores
De uma forma geral,
investidores customizam
menos o imóvel.

Público alvo: Pelas pesquisas de mercado, já é possível
identificar se o empreendimento visa este público
(possibilidade de alta valorização, facilidade de revenda, entre
outros).

Prazo muito curto para a customização
Início tardio: A concepção do processo de customização
depende do envolvimento do arquiteto que será responsável
pelo empreendimento. Porém, por vezes, o mesmo ainda está
comprometido com o término de outra obra, e não pode se
Os proprietários precisam dedicar integralmente para a que está iniciando.
de certo tempo para
decidirem sobre qual item
modificar, sendo que,
Atraso no orçamento: Para que o processo de customização
muitas vezes, ainda irão seja iniciado, o orçamento dos itens que serão oferecidos pela
contratar um arquiteto
construtora precisa estar concluído, e o atraso na sua entrega
para decorar o seu
pode diminuir o tempo para os proprietários fazerem suas
imóvel. Sendo assim, por escolhas.
vezes a modificação fica
inviável pelo curto prazo
para esta decisão.
Atraso no contato com o cliente: Se a elaboração do material a
ser disponibilizado pela construtora para os proprietários
acessarem as opções disponíveis levar um tempo maior que o
previsto para ser concluído, pode acarretar em atraso neste
primeiro contato com o cliente..
Erro no orçamento das modificações
Apesar de serem
aplicadas taxas sobre os
valores obtidos no
orçamentos dos itens de
customização, um
possível erro de
quantitativo ou de preço
unitário, pode resultar em
prejuízo financeiro, já que
a construtora precisará
assumir este custo extra.

Despreparo da equipe responsável: Falta de treinamento para
a correta elaboração dos orçamentos.
Falta de informações acerca do projeto: Se o orçamento for
feito sem que o projeto esteja corretamente especificado,
algum detalhe de execução poderá não ser considerado,
causando prejuízos futuros.
Prazo curto para execução do orçamento: Com menos tempo
para a execução, a análise será menor, e consequentemente o
resultado será menos criterioso.
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Continuação:
Explicação

Fatores

Erros constantes de execução (retrabalhos)

O orçamento é feito
considerando a correta
execução dos itens
customizados. Porém se
forem necessários muitos
ajustes, o valor da
modificação e o seu
prazo estarão
comprometidos.

Despreparo da equipe: Os profissionais que estarão envolvidos
na execução dos itens customizados precisam ser
corretamente treinados sobre o processo de customização, e
da importância em sempre acompanhar os projetos
modificativos.
Falta de comunicação: Se não houver constante interação
entre o arquiteto de customização e a equipe da obra, as
informações serão perdidas.
Pouco detalhamento para execução: É imprescindível que o
projeto modificativo esteja corretamente detalhado, com todas
as informações de fácil visualização, para garantir que a
execução seja correta.

Fonte: A autora

Para cada uma das situações expostas, existem formas de atuação possíveis
de serem consideradas para que os problemas não ocorram. Considerando que o
foco do presente estudo é a forma de atuação da construtora, os dois primeiros itens
localizados na parte inferior do Pareto (número alto de apartamentos não vendidos e
número alto de apartamentos de investidores) são relacionados ao processo de
concepção do produto, e desta forma não são passíveis de intervenção da
construtora. Para os demais itens, as formas possíveis de atuação estão expostas
no Tabela A3:
Tabela A3: Formas possíveis de atuação
Item

Forma possível de atuação

Falta de interesse dos proprietários
Ampliação do leque de opções para atingir o maior número possível
Oferta de itens ruins de proprietários interessados em alguns destes itens, por meio da
escolha de bons fornecedores.
Preços altos

Busca de parcerias para que o preço de custo da construtora seja
inferior ao praticado pelo mercado.
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Continuação:
Item

Forma possível de atuação

Má divulgação

Maior empenho do arquiteto de customização, em parceria com o
Relacionamento com o cliente, em avisar todos os proprietários
sobre a possibilidade de customizar seu imóvel.

Restrição quanto às exceções
Resistência
Consciência por parte de todos os envolvidos da importância da
excessiva
customização como geradora de receitas acessórias.
Projeto não
adaptável

Correto estudo da customização solicitada antes de negá-la, e
oferecer alternativas ao proprietário quando realmente não for
possível atender sua solicitação original.

Prazo muito curto para a customização
Início tardio
Correta análise do histograma da equipe para divisão das obras.
Atraso no
Comprometimento da equipe responsável quanto aos prazos.
orçamento
Atraso no contato
Análise prévia de todo o material disponível.
com o cliente
Erro no orçamento das modificações
Despreparo da
Treinamento para a equipe sobre a forma correta de execução dos
equipe responsável orçamentos.
Falta de
informações acerca
do projeto

Execução do orçamento apenas após o término dos projetos
necessários.

Prazo curto para
execução do
orçamento

Elaboração de cronograma do processo de customização do
empreendimento prevendo todas as etapas e o seu prazo
necessário.

Erros constantes de execução (retrabalhos)
Despreparo da
Treinamento para a equipe sobre o processo de customização.
equipe responsável
Falta de
Maior contato entre a equipe de customização e a equipe da obra.
comunicação
Pouco detalhamento
Correta execução dos projetos e memoriais modificativos.
para execução
Fonte: A autora

Com o princípio de que os itens estão solucionados aplicando-se as formas de
atuação propostas acima, o foco da análise a partir de então estará no primeiro item
deste quadro, ou seja, na oferta de itens ruins.
A.1

Identificação dos Riscos

Quando a construtora oferece o processo de customização aos proprietários, é
preciso analisar previamente quais serão os possíveis impactos para a construtora,
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ou seja, o que pode fazer com que a venda desta customização seja mais prejudicial
do que benéfica. Para isso, foi elaborada a seguinte Árvore de Causas:
Figura A4: Árvore de Causas

Atraso na
contratação do
serviço

Falta de
planejamento da
Obra

Escolha de itens
"frágeis" em
demasia
Modificação
prejudicial à
Construtora

Custo efetivo maior
que o cobrado

Excesso de
manutenção e
retrabalhos
Falta de cuidado e
de manutenção
preventiva

Quebra de parceria
com a empresa
contratada

Falta de
treinamento da
equipe de Obra

Escolha de
empresas não
sólidas

Fonte: A autora

Para continuar a análise, será necessário avaliar cada um dos seguintes
aspectos: interesse (proprietário), custo, empresas parceiras sólidas, dificuldade de
execução / entrega, e manutenção.
A.2

Análise dos Riscos

Cada um dos novos itens de modificação que serão propostos pela Construtora
deverão levar em consideração os aspectos listados anteriormente. Para isso, foi
elaborado o quadro abaixo mostrando o perigo, causa e consequência de cada um
deles, além de sua respectiva medida mitigadora:
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Tabela A5: Pontos Notáveis
Item

Ponto
Notável

Ponto de
Controle
Itens que
representem a
real
necessidade do
futuro morador

01

Perigo

Causa

Não
despertar o
interesse do
proprietário

Falta da
correta
seleção dos
itens que
serão
oferecidos

Probabili- Consedade
quência

Medida
Mitigadora

Pequena

Grande

Listar todos os
serviços que são
mais comumente
executados pelos
proprietários após
a entrega das
chaves.

Média

Estabelecer com
a empresa
parceira a
possibilidade de o
proprietário
adequar o que
está sendo
oferecido para a
sua realidade.

Média

Buscar
alternativas
coerentes com a
realidade dos
futuros
moradores, além
de fornecedores
que aceitem
parcerias.

Grande

Buscar empresas
sólidas no
mercado, além de
no início da
parceria listar as
responsabilidades
e prazos de
ambas as partes
no decorrer da
Obra.

Grande

Maior
gerenciamento da
Equipe da Obra
para receber a
mão de obra
especializada da
empresa parceira.

Grande

Planejar
corretamente a
sequência de
atividades e maior
gerenciamento da
equipe da Obra
no
acompanhamento
dos serviços.

Interesse
(proprietário)
Adaptabilidade
para os
diferentes tipos
de proprietários

02

03

04

05

06

Custo

Empresas
parceiras
sólidas

Dificuldade
de execução
/ entrega

Manutenção

Fonte: A autora

Valor para
execução do
serviço muito
elevado para a
construtora

Despertar o
interesse de
apenas uma
parcela dos
proprietários

Custo final
ao
proprietário
muito
elevado

Criação de
itens muito
específicos
que não
possam ser
adequados

Escolha
incorreta do
serviço a ser
oferecido ou
da empresa
parceira

Confiabilidade
da empresa
parceira

Quebra da
parceria
antes da
conclusão
dos serviços

Escolha
incorreta da
empresa
parceira

Treinamento /
Gerenciamento
da Equipe

Execução de
determinado
serviço
atrasar o
cronograma
da Obra

Início do
serviço na
etapa
incorreta da
Obra e falta
de
treinamento

Manutenção
preventiva

Danificar
algum
serviço já
concluído na
unidade ao
realizar nova
atividade

Pequena

Média

Média

Grande

Planejamento
incorreto da
ordem de
Média
execução
dos serviços
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A análise prevê que o maior ponto de controle deverá ser no item de
dificuldade de execução / entrega, pois a sua probabilidade e consequência são
grandes. Além disso, outros dois pontos também merecem destaque, com relação
às empresas parceiras sólidas e manutenção, pois a probabilidade é média e a
consequência é grande.
Apesar de a probabilidade ser pequena, o primeiro item é primordial, pois
impacta diretamente na venda das modificações, ou seja, pensar sempre em
produtos e serviços que agradem a maioria dos proprietários e futuros moradores.
A.3

Avaliação dos Riscos x Rentabilidades

Os itens expostos neste trabalho serão avaliados de forma a identificar quais
são os riscos envolvidos com relação a cada um dos seis pontos notáveis
destacados anteriormente, bem como a sua provável rentabilidade. Desta forma, é
possível identificar quais são os itens mais frágeis, para que a atuação seja mais
efetiva nos pontos críticos. Esta análise levará em consideração a situação da
construtora foco do estudo de caso deste trabalho.
Para cada um dos itens foi atribuída uma nota com relação a cada um dos
aspectos, sendo:
 Verde: Não há problemas sérios a serem destacados.
 Amarelo: Há problemas especiais, porém de fácil controle.
 Vermelho: Itens que exigem total atenção da equipe.
O resultado final da avaliação foi:
Tabela A6: Avaliação dos itens propostos
Interesse
Custo
proprietário

Empresas Dificuldade
Manutenparceiras execução /
ção
sólidas
entrega

Rentável à
Construtora

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Vermelho

Verde

Amarelo

Verde

Amarelo

Amarelo

Amarelo

3 Adega climatizada

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Verde

4 Água quente

Verde

Amarelo

Verde

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Alteração da divisão
Verde
interna

Amarelo

Verde

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Item
Acabamentos
elétricos
Acréscimo de
2 tomadas e
interruptores
1

5
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Continuação:
Item

Interesse
Custo
proprietário

Empresas Dificuldade
Manutenparceiras execução /
ção
sólidas
entrega

Rentável à
Construtora

Verde

Amarelo

6

Alteração do uso do
ambiente

Amarelo

Amarelo

7

Aspiração Central

Vermelho

8

Automação

9

Bacia Sanitária

Amarelo

Amarelo

Vermelho Amarelo

Vermelho

Vermelho Verde

Amarelo

Vermelho Amarelo

Vermelho

Vermelho Verde

Verde

Amarelo

Verde

Verde

Verde

Amarelo

10 Bancadas

Verde

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Amarelo

11 Banheira ou ofurô

Amarelo

Vermelho Verde

Verde

Amarelo

Verde

12 Box nos banhos

Verde

Amarelo

Vermelho

Verde

Verde

Vermelho

13 Churrasqueira

Amarelo

Amarelo

Verde

Amarelo

Amarelo

Amarelo

14 Chuveiro

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Vermelho

15 Climatização

Amarelo

Vermelho Amarelo

Amarelo

Vermelho Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Vermelho

Verde

Amarelo

Vermelho

Verde

Verde

Vermelho

Amarelo

Vermelho Amarelo

Verde

Verde

Amarelo

Vermelho

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Vermelho

20 Design com grife
Desumidificador
21
Closet
22 Eletrodomésticos

Vermelho

Vermelho Vermelho

Verde

Verde

Verde

Vermelho

Vermelho Vermelho

Vermelho

Vermelho Verde

Verde

Vermelho Verde

Verde

Amarelo

23 Espaço Verde

Vermelho

Vermelho Vermelho

Vermelho

Vermelho Amarelo

24 Espelho

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Vermelho

25 Ferragens

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Vermelho

26 Forros e Molduras

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Amarelo

27 Iluminação

Verde

Amarelo

Verde

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Vermelho

Vermelho Verde

Vermelho

Vermelho Verde

29 Lareira

Vermelho

Vermelho Verde

Amarelo

Amarelo

Amarelo

30 Louças

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Vermelho

31 Luminárias

Verde

Verde

Amarelo

Verde

Verde

Vermelho

32 Metais

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Vermelho

33 Móveis diversos

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Verde

Verde

Amarelo

34 Móveis planejados

Verde

Vermelho Vermelho

Vermelho

Amarelo

Verde

35 Painéis

Amarelo

Verde

Verde

Amarelo

Amarelo

16

Complementos
sanitários

Cortinas e
Persianas
18 Decoração
17

19

28

Desembaçador de
espelho

Junção de unidades
vizinhas

Amarelo

Amarelo

Verde
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Continuação:
Item

Interesse
Custo
proprietário

Empresas Dificuldade
Manutenparceiras execução /
ção
sólidas
entrega

Rentável à
Construtora

36 Papel de Parede

Amarelo

Amarelo

Vermelho

Verde

Amarelo

Amarelo

37 Peças decorativas

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Verde

Verde

Amarelo

38 Pia externa

Amarelo

Amarelo

Verde

Amarelo

Amarelo

Amarelo

39 Pintura

Amarelo

Verde

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Vermelho

40 Pintura decorativa

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Verde

41 Piscina e spa

Vermelho

Vermelho

Amarelo

Vermelho

Vermelho

Verde

42 Piso aquecido

Vermelho

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Vermelho

Verde

43 Pisos e rodapés

Verde

Amarelo

Verde

Verde

Amarelo

Amarelo

44 Portas

Amarelo

Amarelo

Amarelo

Verde

Verde

Amarelo

45 Proteção acústica

Vermelho

Vermelho

Verde

Amarelo

Vermelho

Amarelo

Verde

Amarelo

Verde

Verde

Amarelo

Amarelo

47 Sauna

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Verde

48 Toalheiro aquecido

Vermelho

Verde

Amarelo

Verde

Verde

Vermelho

49 Vidro anti-ruído

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Amarelo

Amarelo

Amarelo

50 Wireless

Amarelo

Amarelo

Vermelho

Amarelo

Amarelo

Verde

46

Revestimentos de
parede

Fonte: A autora

A análise evidencia que os itens mais simples, ou seja, de menor custo e
dificuldade de execução ou manutenção, podem ser de grande interesse dos
proprietários, porém o retorno financeiro para a construtora é menor. Se por outro
lado a construtora decidir investir na oferta dos itens com melhor rentabilidade, os
riscos assumidos são maiores, e a gestão destes riscos deve ser mais cautelosa.
Cabe à construtora analisar qual o público-alvo de cada um dos seus
empreendimentos, e definir dentro do leque de opções o que melhor se enquadra.
Não existe um padrão que possa ser aplicado à todas as obras, pois a oferta de
itens que não representem o interesse daquele público em questão pode resultar em
pesquisas de satisfação ainda piores.
A.4

Proposta de Controle dos Riscos

A análise dos riscos provenientes da implantação do processo de
customização em uma construtora permite que sejam extraídas algumas diretrizes,
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que norteiam qual a forma correta para que esta prática represente ganho financeiro
para a empresa.
Tabela A7: Diretrizes para correta implantação do processo de customização
Diretrizes
01

Análise prévia de todo o material disponível sobre o empreendimento

02

Análise do público-alvo

03

Análise do número de unidades vendidas e variações de planta

04

Análise do cronograma da obra

05

Escolha de bons fornecedores, que conheçam o método de trabalho da construtora

06

Envolvimento de todos os funcionários sobre o processo de customização

07

Correto treinamento da equipe de atendimento às modificações

08 Delimitação do processo de customização
Fonte: A autora

A Tabela A8 apresenta a explicação sobre cada uma das diretrizes apontadas:
Tabela A8: Explicação sobre as diretrizes
Explicação sobre as Diretrizes

01

Todo o material disponível sobre o empreendimento, como projeto, folders,
decorado, entre outros, se faz necessária para que todos os detalhes sejam
conhecidos pela equipe de atendimento às modificações. Com estas informações,
são traçados os limites de customização, para que não sejam oferecidos itens que
futuramente representem problemas técnicos ou legais para a construtora.

02

Conhecendo o público-alvo, a equipe de atendimento às modificações é capaz de
traçar quais são os itens de customização que mais se adequam a realidade
daquele empreendimento.

03

A estratégia para implantação do processo de customização em uma obra deve
levar em consideração qual o tempo para atendimento de todas as unidades. Se o
empreendimento contar com muitas unidades, sendo a maioria já vendida, e houver
grandes variações nas plantas, ou a equipe de atendimento às modificações deverá
ser maior para esta obra, ou a amplitude dos itens deverá ser menor, de forma a não
prejudicar os prazos estabelecidos para conclusão das modificações.
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Continuação:
Explicação sobre as Diretrizes

04

A análise do cronograma da obra permite que sejam especificados os pontos de
desacoplamento, e consequentemente o prazo para que cada etapa do processo de
customização seja executada. Também com os prazos estipulados, é possível medir
se o volume de itens oferecidos como customização é adequado.

05

Somente por meio de sólidas parcerias com os fornecedores será possível
assegurar que os prazos sejam cumpridos, sem perda de qualidade e preço justos.

06

A construtora deve apresentar para todos os departamentos envolvidos qual a nova
postura com o processo de customização. A integração de toda a equipe permitirá
agilidade na solução dos problemas.

07

A equipe de atendimento às modificações é o elo de ligação entre a construtora e os
clientes. Desta forma, é essencial que todas as pessoas que participam deste
contato estejam alinhadas com o processo, e comprometidas com o objetivo maior
que é a satisfação do cliente, sem perder a visão do retorno financeiro previsto.

08

Com todas as etapas acima executadas, a construtora deverá traçar para o
empreendimento em questão qual será o processo de customização adotado.

Fonte: A autora

A correta implantação das diretrizes propostas acima visa assegurar que o
processo de customização garanta o retorno financeiro desejado, bem como
aumente a satisfação do cliente com relação ao produto adquirido, e aos serviços
prestados pela construtora.
A.5

Análise dos itens de customização para a Obra do estudo de caso

Os itens de customização propostos foram avaliados de forma a destacar
aqueles que poderiam ser oferecidos aos proprietários em fase de atendimento às
customizações, e aqueles que não poderiam. A Tabela A9 apresenta o resultado
desta análise:
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Tabela A9: Análise dos itens de customização
Itens Personalizados
1

Acabamentos elétricos

26

Forros e molduras

2

Acréscimo de tomadas e interruptores

27

Iluminação

3

Adega climatizada

28

Junção de unidades vizinhas

4

Água quente

29

Lareira

5

Alteração da divisão interna

30

Louças

6

Alteração do uso do ambiente

31

Luminárias

7

Aspiração central

32

Metais

8

Automação

33

Móveis diversos

9

Bacia sanitária

34

Móveis planejados

10

Bancadas

35

Painéis

11

Banheira ou ofurô

36

Papel de parede

12

Box nos banhos

37

Peças decorativas

13

Churrasqueira

38

Pia externa

14

Chuveiro

39

Pintura

15

Climatização

40

Pintura decorativa

16

Complementos sanitários

41

Piscina e spa

17

Cortinas e persianas

42

Piso aquecido

18

Decoração

43

Pisos e rodapés

19

Desembaçador de espelho

44

Portas

20

Design com grife

45

Proteção acústica

21

Desumidificador closet

46

Revestimentos de parede

22

Eletrodomésticos

47

Sauna

23

Espaço verde

48

Toalheiro aquecido

24

Espelho

49

Vidro anti-ruído

25

Ferragens

50

Wireless

Pode ser oferecido para todas as unidades (tipo + duplex)
Pode ser oferecido apenas para as unidades duplex
Não pode ser oferecido
Fonte: A autora

