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RESUMO
Com a busca de redução de custos estão sendo desenvolvidas
habitações modulares em grande escala desrespeitando-se totalmente a
individualidade das pessoas. Para que o processo como um todo tenha
sucesso, inicialmente, facilita se o cliente tem uma ideia clara e objetiva sobre o
que ele tem necessidade e deseja, por outro lado a empresa, ou o arquiteto
deve realizar uma entrevista de forma a conhecer os desejos e anseios do
atual cliente (PDR), conhecer seus gostos, seus costumes. A partir desta
interação, com os objetivos definidos, deve haver uma interação do projeto por
maquete eletrônica, ou realidade virtual ou até mesmo por maquete física, com
o cliente, com as definições projetuais, tanto de forma, como de acabamento,
de modo que o cliente interaja não só visualmente, mas como também com os
sentidos, como definir texturas pelo tato, aconchego pelo conforto
luminotécnico, com a criação de ambientação assim como conforto térmico e
acústico, paisagismo aguçando o olfato por meio de seleção de plantas/árvores
especificas. Apesar de ser uma pratica que já vem sendo aplicada no mercado
da construção civil, segundo a literatura, o turn key é uma ferramenta ainda
pouco utilizada. Sua maior utilização se dá nas obras de grande porte, do setor
público executadas por consórcios, em geral hidroelétricas, termoelétricas,
projetos industriais, obras de transporte como ferrovias, metrôs, rodovias,
pontes, edificações de uso público, sistemas de irrigação, saneamento e
infraestrutura, no geral utiliza a ferramenta devido a necessidade de um preço
fechado para conseguir o financiamento da obra. Este trabalho busca compor e
agregar valor a bibliografia existente sobre o assunto, mostrando as vantagens,
os riscos, a viabilidade e a interação de todas as etapas do projeto, da
execução e funcionamento com o uso da ferramenta turn key, evitando
prejuízos e dando certeza da execução da obra através de garantias
estabelecidas em contrato, tanto para o setor público como para o cliente
privado, foco da dissertação. Desta forma o presente trabalho não contempla
apenas a questão técnica e prática do assunto, mas adiciona valor pessoal de
sonho ao projeto que pode ser totalmente personalizado, viabilizado e
executado com segurança.

Palavras Chaves: Turn Key; Personalização; Sonho; Preço fechado.

ABSTRACT

The production process of the building and the user: The
materialization of the dream
About the search for cost reduction are being developed modular housing on a large
scale and totally disrespecting the individuality of people. The search for personal
differentiation can not be limited by term issues of construction’s work, but the projects
being adjusted for the people’s need. For the process to succeed, as a whole, initially
facilitates if the customer has a clear and objective idea of what he needs and wants,
besides the company, or the architect should conduct an interview in order to meet the
desires and aspirations of the current client (PDR), know their likes, their customs. From
this interaction, with defined goals, there must be an interaction about design for
computer model, or virtual reality or even physical mockup, with the client, with the
projective settings, so as the form like, as finishing touch, so that the client interacts not
only visually but also as way as to define textures by touch, warmth by lighting comfort,
with the creation of ambiance as well as thermal and acoustic comfort, landscaping
whetting smell through plant selection / specific trees. Despite being a practice that has
already been applied in the construction market, according to the literature, the turn key
is still little used tool. The use of this tool is commonly occurs in large works, the public
sector executed by consortium, general hydroelectric, thermoelectric, industrial projects,
transport projects such as railways, subways, highways, bridges, public use buildings,
irrigation systems, sanitation and infrastructure, in general this tool is used because of
the need for a fixed price to get the project financing. This paper seeks to compose and
add value to existing literature on the subject, showing the benefits, risks, feasibility and
the interaction of all stages of design, the construction execution and operation using the
turn key tool, avoiding losses and making sure the execution of the work through
guarantees stated in the contract, both for the public sector and the private client focus
of the dissertation. Thus the present work includes not only a technical issue and the
subject practice but adds personal value to the dream project that can be fully
customized, feasible and performed safely
.

Keywords: Turn Key; Customization; Dream; Price closed.
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1

INTRODUÇÃO
Com a busca de redução de custo vem sendo desenvolvidas habitações

modulares em grande escala desrespeitando-se totalmente a individualidade
das pessoas. A busca pela diferenciação pessoal não pode ser limitada por
questões de prazo de obra devendo os projetos serem ajustados as
necessidades das pessoas.
Segundo o dicionário de língua portuguesa a palavra projeto define um
plano para a realização de um ato e também pode significar desígnio, intenção,
esboço. Esta é uma palavra oriunda do termo em latim projectum que significa
“algo lançado à frente”. Por esse motivo, projeto pode ser uma redação
provisória de uma medida qualquer que vai ser realizada no futuro, no caso de
um planejamento. Um projeto pode ser um plano geral de uma determinada
obra, e ser constituído por um conjunto de documentos que contêm as
instruções e determinações necessárias para definir a construção de um
edifício, onde nele constam peças desenhadas, memória descritiva, medições,
orçamentos e cadernos, sendo que este final deve conter todos os documentos
técnicos necessários para a construção do edifício ou para execução de
qualquer outra obra.
Na filosofia existencial, projeto é aquilo para que tende o homem e é
constitutivo do eu verdadeiro.
Segundo o PMBOK, as organizações executam trabalhos, e estes
envolvem

serviços

continuados

e/ou

projetos,

embora

possa

haver

superposição entre os dois. Serviços continuados e projetos possuem muitas
características comuns; por exemplo, ambos são:
•

Executados por pessoas.

•

Restringidos por recursos limitados.

•

Planejados, executados e controlados.

Porém diferem principalmente porque enquanto os primeiros são
contínuos e repetitivos, os projetos são temporários e únicos. Assim, um
projeto pode ser definido em termos de suas características distintas—um
projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto
ou serviço único. Temporário significa que cada projeto tem um começo e um
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fim bem definidos. Único significa que o produto ou serviço produzido é de
alguma forma diferente de todos os outros produtos ou serviços semelhantes.
Quanto à “criar um produto/serviço ou resultado exclusivo” refere-se à
singularidade de cada projeto. Os projetos são esforços exclusivos. Mesmo em
projetos similares existem peculiaridades que os diferenciam, tornando-os
exclusivos em questões como prazo, custo, qualidade, equipe designada para
o trabalho, recursos, dentre outras.
Para tanto, a exclusividade se dá não só nas questões técnicas como
também na questão pessoal de personalização do projeto por inteiro,
valorizando assim sonhos e realização de clientes.
Os projetos pessoais estão situados entre o sonho e a realidade. Sob
esse ponto de vista um projeto é sempre a expressão de um sonho elaborado
pelo pensamento visando materializar-se na realidade, reforçando-o como
sonho-projetado.
1.1

Objetivo
Este trabalho tem o objetivo propor atividades que permitam a

realização da obra com a inclusão da personalização por meio do uso da
ferramenta turn key.
1.2

Justificativa do trabalho
A realização de um projeto de arquitetura, como qualquer outro trabalho,

tem premissas que lhe são próprias:


Há um programa a ser atendido, que surge a partir dos desejos e
sonhos do futuro usuário ou dependendo da finalidade de uso
especifica a que o projeto se destina;



Há um lugar em que se implantará o projeto, que possui
características pré-existentes que podem alterar por completo a
forma de projetar e a vocação do projeto, baseando-se também
pelas leis, determinadas regras e normas determinantes para
nortear e restringir o projeto, e;



Há um modo de construir a ser determinado a partir de todas as
diretrizes concebidas na fase de projeto.
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O cliente final deseja uma construção em pleno funcionamento, o
presente estudo adotou como apoio a ferramenta turn key, que é uma
modalidade de prestação de serviços na construção onde o contratado assume
a responsabilidade total de execução da obra até que esta esteja concluída e
seja entregue ao cliente em um estágio tão completo que ele precise apenas
virar a chave e abrir a porta, pronto para morar.
O turn key é uma ferramenta utilizada atualmente no Brasil em obras
públicas e de grande porte, em forma de contrato único que engloba todas as
partes do projeto e da execução, porém não tem grande aceitação no mercado
habitacional devido ao problema existente de mão de obra não qualificada.
Mas como forma de agregar valor tanto a construção quanto ao imóvel já
construído, existe a prática da personalização de projetos, que transforma o
imóvel em único, partindo da identidade da pessoa que irá habitá-lo, adequálo, ou adaptá-lo de acordo com seu sonho e necessidade, e, por meio da
ferramenta turn key, o desafio é a execução dos serviços por uma única
empresa com comodidade e segurança, tendo a garantia do pós-obra.
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2

METODOLOGIA
Para exemplificar o processo proposto neste trabalho, foi adotada uma

sequência de estudo para a materialização do sonho, apresentadas na
Figura 1:
Figura 1: Fluxograma do Trabalho

Fonte: Elaborada pela Autora
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Etapa 1: Nesta etapa foi realizada a definição do tema do trabalho, dos
objetivos e hipóteses de modo a sistematizar a realização da pesquisa
bibliográfica e demais fases.
Etapa 2: Realizou-se a revisão bibliográfica referente a caracterização
do problema com relação a personalização, bem como a contextualização
histórica e a questão psicológicas das necessidades humanas.
Etapa 3: Realizou-se a revisão bibliográfica também referente as
metodologias existentes para compreender a questão da personalização e sua
interação com o projeto e o processo projetual, utilizando inicialmente o PDR,
na sequencia o desenvolvimento do projeto e a avaliação pós uso para fechar
o ciclo.
Etapa 4: Apresenta as metodologias existentes para compreender a
questão da personalização, a questão do processo da personalização e
respectivo escopo.
Etapa 5: Define a aplicação do Turn Key como ferramenta de apoio no
processo de personalização, projeto, contratos e aquisições, englobando todo
o ciclo do projeto.
Etapa 6: Apresenta uma proposta para adaptação da ferramenta ao
caso brasileiro com 33 atividades.
O presente trabalho busca demonstrar o diferencial da ferramenta turn
key, englobando todas as fases do projeto, de forma segura partindo da
necessidade do cliente e valorizando a etapa de projeto, fundamental para se
obter qualidade e diminuir o risco de surgirem inconformidades e problemas de
pós ocupação.
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CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA
A revisão bibliográfica foi realizada por meio do estudo de oito

temáticas: (i) Personalização do projeto; (ii) A necessidade de personalização;
(iii) A melhoria do padrão de vida; (iv) A mudança do padrão da família; (v)
Diferencial social; (vi) Estilo; (vii) As formas de morar e (viii) Qualidade de vida.

3.1

Personalização do projeto
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 vez mais serviços personalizados, imprimindo um valor de
individualidade aos produtos que adquire.
“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 x cliente se estreitou, criando um novo
conceito de mercado imobiliário”. (CARVALHO HAMANO,
2015)

Segundo Brandão (2007), essa sistemática da venda dos imóveis em
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 personalização 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
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preocuparem com esta tendência (Frutos, 2000). Moschen ( 2013) 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.
Para marcar o fim do período de produção em larga escala, a indústria
brasileira de construção de edifícios passou a colocar maior ênfase no
aumento da flexibilidade para atender um mercado cada vez mais diversificado
(Frutos, 2000).
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. Moschen (2013) destaca que 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.
A personalização vem como alternativa para preencher esta lacuna,
possibilitando alterações nos imóveis para que eles se adequem aos seus
diferentes proprietários. E, o que impulsiona a necessidade da personalização
é a quantidade de itens que são levados em consideração pelo cliente quando
este opta pela compra de um imóvel. Moschen (2013) 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”. Destaca-se 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.
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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.
(Carvalho Hamano, 2015)
No caso dos empreendimentos de apartamentos, 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.
Assim sendo, os 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.
Para Frutos (2000), a personalização vem tornando-se cada vez mais
uma necessidade para os clientes, já que os estilos de vida encontram-se
bastante individualizados. Cada um buscando atender suas necessidades a
fim de satisfazer da melhor forma possível suas preferências pessoais.
E, para Brandão (2000), uma oferta de habitações cada vez menos
seriada, mais diversa e que permite personalização a partir dos primeiros
ocupantes, é considerada por vários autores como um processo irreversível.
Isso ocorre porque a saúde e o bem-estar das pessoas, assim como as
atitudes humanas e valores, são relativos e mutáveis. O autor afirma que o
significado de habitação, de lar, de casa, varia de pessoa para pessoa, entre
grupos sociais e através das culturas. Este conceito multidimensional explica,
por si só, a razão pela qual esta entidade material deve permitir modificações,
seja no momento de sua construção, seja ao longo de sua utilização.
A personalização na construção civil, quando aplicada, dentre os tipos já
citados anteriormente, 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.
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Assim, o processo de personalização, por parte das empresas de
construção, vem ocasionar um maior agravamento no processo produtivo da
indústria da construção que por sua vez, é carente de um melhor planejamento
e tem um índice de retrabalho bastante relevante, fato que pode ser superado
com a implantação de novas técnicas de projeto acopladas a novos sistemas
de construção. Contudo, essa prática torna-se ainda mais complexa se não
houver mão-de-obra especializada para serviços específicos, gerando
acréscimos nos custos, além de acarretar o retardamento do cronograma da
obra, caso não haja um bom planejamento.
“É importante ressaltar que a necessidade de se ofertar uma
maior diversidade de produtos ou de torná-los personalizados
não provém somente de aspectos conjunturais ligados à
economia e à tecnologia. Vem, principalmente, da tendência
inerente do ser humano em diferenciar-se do outro, buscando
sua própria identidade. Independente da sistemática criada
pelo financiamento próprio por parte das empresas de
construção e incorporação acredita-se que a tendência seja
irreversível.” (CAMPANHOLO, 1999).

Quando no desenvolvimento do projeto, uma série de fatores que são
independentes do projeto em si, tais como a localização, as características da
vizinhança, o preço, as condições de pagamento e financiamento, ou seja, os
macros atributos do imóvel, atrelando a questão emocional, podem de forma
efetiva determinar a escolha e a decisão de compra. Assim, sob este ponto de
vista, a riqueza espacial da habitação acaba se tornando um fator de
importância secundária. No entanto, por outra perspectiva, o ambiente interior
em si é precisamente o bem de consumo que é comprado e vendido.
“O espaço interior, na célula doméstica, é o espaço por excelência. É o
espaço que é construído; é o começo e é o fim da construção.” (GALFERTTI,
1997).
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A individualidade é cada vez mais valorizada: as pessoas desejam
traduzir o que são, contando com ferramentas para revelar sua personalidade
em cada mínimo detalhe de suas vidas. Essa grande tendência de valorizar a
singularidade de cada um, é desdobrada em dois conceitos: customização e
personalização. Na internet, essas duas expressões, são amplamente
utilizadas como sinônimos de individualização, consistindo na configuração de
produtos de acordo com os interesses do usuário. Para exemplificar o quão
individualizado e personalizado está o dia a dia das pessoas, a internet é um
dos principais exemplos, pois a cada página nova que é acessada para
pesquisa de algum tipo de produto, de acordo com o acesso anterior, recebese ofertas de produtos que podem interessar, com base naqueles que já foram
visualizados ou comprados, o que denota que tudo é cada vez mais adaptado
à personalidade e aos interesses dos usuários. Mas não é apenas no ambiente
online que a tecnologia permite essa personalização, cada vez mais é possível
personalizar e customizar em todos os aspectos materiais de acordo com a
personalidade de cada pessoa. As roupas sob medida, por exemplo, são
roupas customizadas, pois traduzem com precisão o estilo, o tipo de corpo e
os tecidos preferidos do consumidor. É possível comprar roupas do outro lado
do planeta que também ajudem a traduzir o estilo, sendo cuidadosamente
escolhidas exatamente como idealizadas, sendo assim, personalizadas. Os
carros

também

podem

ser

comprados

pela

internet

e

totalmente

personalizados.
“A adaptação de abrigos por seus moradores para satisfazer
suas diferentes necessidades sempre fez parte da história da
habitação humana. Quando as sociedades eram nômades, a
capacidade de adaptação foi relativamente fácil, uma vez que
a realização se dava pelo morador, com mudanças de lugar
para lugar de forma simples. Quando as pessoas resolveram
ter melhores condições de habitação, naturalmente tudo
mudou.” (FRIEDMAN, 2002).
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As pessoas não se satisfazem mais com uma realidade que necessite
de adaptação: elas querem uma realidade que se adapte às suas
necessidades, e não o contrário. Tendo grande contribuição da tecnologia que
juntamente com o design, andam juntos na criação de um mundo com cada
vez mais possibilidades para a materialização da identidade de cada pessoa.
E foi devido a toda essa mudança no viver que houve a facilidade em
aceitação da personalização, pois ela se dá a partir da aceitação do novo, que
mesmo sendo novo vem através da repetição de padrões, partindo de um
início que vem desde a verticalização da cidade, devido à falta de espaços, a
especulação imobiliária, a insegurança de se morar em casas de bairros, as
pessoas passaram por optar em morar em apartamentos e em condomínios,
sendo de luxo ou não. A personalização tende a ser irrestrita, para aqueles que
possuem um alto poder aquisitivo, uma vez que os compradores sustentam os
custos que foram gerados com as modificações e acréscimos. Já para os que
possuem renda mais baixa, a personalização tende a ser mínima ou até
mesmo nula.
“A personalização surge com mais força com o passar dos anos, através
do aumento do poder econômico de parte da população que busca algo para
satisfação de suas necessidades individualizadas.” (Campanholo, 1999)

3.2

A necessidade de personalização
“As pessoas 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
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convencional de atuação junto ao mercado imobiliário.”
(PATRÍCIA DEL CORNO MOSCHEN, 2013)

3.2.1 O habitar
“Morar é uma necessidade fundamental. De alguma maneira é preciso
morar. No campo, na pequena cidade, na metrópole, morar é como vestir,
alimentar, é uma das necessidades básicas do indivíduo. Historicamente
mudam as características da habitação, no entanto é sempre preciso morar.”
(RODRIGUES, 1990)
A habitação é entendida como produto de necessidade humana básica
de onde e de como morar, a problemática da habitação constitui-se em um dos
elementos fundamentais para a produção e reprodução do espaço socialmente
construído, e antes de qualquer coisa é um direito.
Assim como são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, segundo a Constituição
Brasileira.
“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso
de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros
casos de perda dos meios de subsistência fora de seu
controle.” (CARTA MAGNA BRASILEIRA, 2000)

Para melhor compreender esse caráter de importância para o bem-estar
assumido pela habitação, Gilles (1971) esclarece que os problemas urbanos e
habitacionais são inter-relacionados. É possível perceber isso quando são
analisadas

as

externalidades

envolvidas

no

processo

de

produção

habitacional, que necessariamente implicam uso e ocupação do solo e impacto
sobre os recursos naturais e a infra-estrutura urbana. Uma moradia digna não
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é resultado apenas de uma construção sólida que proteja a família das
intempéries, mas um bem composto, que significa o consumo em conjunto de
eletricidade, saneamento básico, vias públicas e transporte, educação, saúde,
lazer, renda, dentre outros tantos subsídios fundamentais a vida humana. Ela
possibilita aos indivíduos e aos grupos sociais desenvolverem suas
capacidades, realizarem escolhas e inserirem de forma ativa na sociedade.
Rodrigues (1992) afirma que morar, é uma necessidade básica dos
indivíduos, é no interior da casa que se realizam outras necessidades, é na
casa onde se dorme, tem-se privacidade, faz-se as refeições, realiza-se a
higiene pessoal, entre outras necessidades.
Segundo Ornstein Soen (1997) e Moschen(2003), no morar reflete a
necessidade de individualidade, e no caso é chamada de “territorializar”. Assim
o homem se apropria do espaço e o transforma em uma extensão da sua
personalidade.
“Agir sobre a moradia e modificá-la é uma expressão de territorialidade.”
(BRANDÃO, 2000).
Segundo Gilson Batista de Oliveira, economista e mestre em
desenvolvimento econômico, cada vez mais, a sociedade preocupa-se em
vislumbrar como o crescimento econômico afeta a qualidade de vida de toda
população.
No contexto brasileiro a moradia é “uma mercadoria especial: ela
demanda terra urbanizada, financiamento para a produção e para a venda.
Nesse sentido, vincula-se com a macroeconomia ao disputar investimentos
com outros ativos financeiros, em um mercado depende de regulação pública e
subsídios ao financiamento" (MARICATO, 2001).
3.2.2 Materialização do sonho
Antes da realização de qualquer tipo de projeto, seja projeto de vida, ou
projeto de um trabalho, de uma residência, ou de decoração, independente da
finalidade, existe uma idealização, um desejo maior, um sonho.
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Segundo Freud (1900), o sonho é uma forma imediata de realização do
desejo. Tanto os sonhos produzidos pelo sono como os que se tem quando
acordados, são necessários e fazem bem à alma. De forma que a vida, a
existência, precisa se alimentar de sonhos, eles são os portadores de desejos
e esperanças. Uma parte dos sonhos se realiza na produção das imagens
próprias e a outra clama para ser satisfeita na realidade objetiva. Desta forma
ele formula duas possibilidades de encaminhamento do sonho: uma, subjetiva,
e outra, objetivada na realidade cotidiana.
Em psicanálise, “realização” não é o mesmo que “satisfação”. A
necessidade, no conceito biológico, implica em satisfação, já o desejo, no
conceito psíquico, jamais é satisfeito, mas ele pode realizar-se em objetos.
A ordem da necessidade implica na busca de satisfação por meio de
objetos específicos, por exemplo a fome, sendo a necessidade de comida; e,
alimentado, o sujeito obtêm redução da tensão surgida da fome, logo, sente-se
satisfeito por algum tempo. Já o desejo não implica uma relação com um
objeto real como a comida, mas com um fantasma, fantasia, um devaneio ou
um sonho. Essa distinção é importante se fazer para entender que,
necessidades não geram sonhos, ou projetos, obras de arte, mas apenas
sobrevivência. Se a necessidade for recoberta pelo desejo, este se encarrega
de fazer projetos.
Especificamente diferenciando o sonho, no caso do sonho de sono,
primeiro é considerar-se o desejo do sujeito de dormir, segundo o desejo de
relaxar o corpo e a mente para permitir o sono de onde surgirão os sonhos; e,
terceiro, ao sonhar, haverá uma realização no nível fantasmagórico, realizando
aí um gozo puramente imagístico ou verbal. No caso do sonho fora do sono,
este é determinado fundamentalmente pelo desejo.
Há sonhos que se realizam no simples ato de sonhar, fantasiar, assim
como o desejo está sempre em falta, o desejo é sempre desejo de desejo de
mais sonhar e, há também sonhos mais complexos que demandam um projeto
para sua realização no plano da realidade material, como alguns exemplos
eloquentes, as obras de arte como Guernica de Picasso ou Brasília de Oscar
Niemeyer e Lucio Costa.
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A vida é alimentada de sonhos, pois eles são portadores dos desejos e
esperanças. O ser humano vive para a esperança, para o amor, para o humor
e a capacidade de realização de coisas inteligentes. Portanto sonhar é preciso
e preparar-se é imprescindível. A esperança e a coragem de ser, e não só de
ter, devem sempre vencer o medo e as demais dificuldades que impedem as
realizações.
“O desejo implica um desvio ou uma perversão da ordem natural, o que
torna impossível sua compreensão a partir de uma redução à ordem biológica”
(ROZA GARCIA, 1983).
Por isso que o crítico de arte, Ferreira Gullar (1995), num ensaio teórico,
observa que uma coisa é viver uma existência trágica, isto é, cheia de
frustrações, carências, dores, etc, e, outra é a tragédia criada para o teatro, o
romance, a poesia, o cinema. A pobreza, que é lugar expressivo de vários
tipos de necessidades, e, a violência, que é a situação limite de medo,
sofrimento e dor, estão presentes no cotidiano de uma favela e não costumam
gerar arte, mas “modos e meios de sobrevivência”. Gullar cita André Gide
(1892) que teria dito que “a arte nasce quando viver [biológico] não é suficiente
para exprimir a vida”; ou seja, a arte não surge necessariamente quando a vida
concreta é ruim, mas quando a existência é marcada pelo sofrimento ou “dor
moral”. Portanto, não é a dor [física], mas o sofrimento [psíquico] cuja matriz é
o desejo, que geralmente faz surgir uma obra de arte. Porém, mesmo a
realização do sujeito numa obra de arte, o “objeto do desejo sempre é uma
falta psíquica e não algo concreto, material que propiciará uma satisfação.
“O desejo é marcado por uma perversidade essencial que consiste no
gozo do desejo enquanto tal. O desejo se realiza nos objetos, mas o que os
objetos assinalam é sempre uma falta psíquica ou simbólica” (ROZA GARCIA,
1983).
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Os projetos pessoal e coletivo estão situados entre o sonho e a
realidade. Um projeto é sempre a expressão de um sonho elaborado pelo
pensamento visando materializar-se na realidade. Sendo ainda inviável no
momento, a materialização de um bom projeto passa a ser sustentado por
novas elaboração e palavras, reforçando-o como “sonho-projetado”. Como por
exemplo, Martin Luther King, num famoso discurso, em 1963, revelou seu
sonho de que "um dia os homens iriam acabar de vez com os chicotes da
segregação e as correntes da discriminação", assim como Júlio Verne, no final
do séc. 19, teve uma visão, um sonho, do homem indo até a Lua, o que só
aconteceu em 1969, e, ambos morreram sem ver seus sonhos realizados,
mas, Jucelino Kubitschek realizou de ver Brasília construída.
“Na casa dos sonhos, os moradores sonham com liberdade, luxo,
conforto, equipamentos domésticos, carros, garagens e piscinas, amplos
terrenos, serviçais, enfim, fartura.” (DIAS, 2004).
Sendo assim é possível estabelecer uma delimitação entre a tal moradia
ideal e a moradia sonhada, sendo que a ideal implica numa racionalização do
sonho, ou seja, ela é pensada como algo que pode ou que é realizável, ela é
representada de maneira menos ambiciosa que a moradia dos sonhos, com
menos detalhes, menos equipamentos como garagens, áreas de lazer e
piscinas. Desta forma, o sonho é a idealização da realidade, se situa no
domínio do desejo, da imaginação.
Porém a violência urbana, além de outros fatores, como a facilidade
maior de aquisição, é fator preponderante para transformar o apartamento na
expressão máxima da nova forma de habitar e realizar o “sonho”. A residência
unifamiliar, símbolo de status, independência e talvez o grande sonho de
consumo da família moderna, parece incapaz de manter o seu poder de
atração, por não mais concretizar a imagem do lar como o refúgio seguro da
família.
Segundo Suassuna (1999), um condicionante de projeto introduzido
mais recentemente no mercado habitacional, com significativos efeitos na
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configuração espacial dos apartamentos, é o uso de índices de avaliação de
projetos. Estes índices definem parâmetros ideais para serem atendidos pelo
projeto. Alguns especificam relações ótimas entre área disponível e número de
ambientes ou mesmo número de vagas para automóveis na garagem,
requerimento de forte peso na escolha de um imóvel por parte do consumidor
(Mercês, Melo & Rodrigues, 1998). Outros especificam áreas ideais por
ambiente, levando-se em consideração os custos de construção e a inserção
do produto no mercado imobiliário.
Analisando as necessidades humanas, a partir de estudos realizados
por Abraham H. Maslow, no âmbito de realização no cotidiano, as pessoas têm
cinco necessidades: biológicas, de segurança, de pertença, de autoestima e de
autor-realização, e, para Leonardo Boff (2011) o ser humano não se contenta
com pouco, pois ele tem desejos infinitos, quer realizar-se plenamente, e tem,
para isso, necessidade de que sua busca de realização conte com o
necessário para existir e para tornar-se humano, o que garante sua existência
biológica; sua garantia de enfrentar os riscos e ameaças à vida; sua integração
participativa a um território, a uma família, a uma sociedade; seu acolhimento e
reconhecimento de suas qualidades e capacidades. Ver Figura 2:
Figura 2: Pirâmide da Hierarquia das Necessidades, segundo Abraham Maslow
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Fonte: Amaral, 2007

Essas necessidades têm a ver com o processo de humanização, e este
inicia-se com a concepção e não tem limites de realização.
“O ser humano é, por natureza, um ser de muitas carências.
Precisa de grande empenho para atendê-las e assim poder
viver, não miseravelmente, mas com qualidade. Atrás de cada
necessidade, se esconde um desejo e um temor: desejo de
poder satisfazê-la de forma a mais satisfatória possível e o
temor de não consegui-lo e aí sofrer. Quem tem, teme perder;
quem não tem, deseja ter. Assim é a dialética da existência”.
(LEONARDO BOFF, 2012)

Uma boa percepção de qualidade de vida dependerá das possibilidades
que as pessoas têm de satisfazer adequadamente suas necessidades
fundamentais. Isso se liga à capacidade de realização individual, que é
dependente das oportunidades reais de ação do fator social. Ou seja, uma boa
ou má percepção sobre a vida é relativa à qualidade do ambiente em que a
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pessoa se encontra, ao oferecimento de condições de realização e de
satisfação das necessidades básicas que a própria sociedade estipula como
essenciais, e que a pessoa toma e deseja ou não como verdade para sua
própria vida.
“A esfera subjetiva de percepção considera a ideia de
felicidade e satisfação dos desejos. Um indivíduo se considera
com boa qualidade de vida se consegue realizar as aspirações
criadas por sua sociedade e por suas escolhas frente às
possibilidades que o universo social lhe oferece. Ou seja, as
possibilidades de consumo e escolha que são estipuladas
objetivamente pelo meio social.” (GUTIERREZ, 2012)

“Os desejos manifestam a relação psicológico-emocional e subjetiva
com as necessidades e as carências. Descrevem um tipo de necessidade que
a sociedade atribui aos seus membros em geral, e que o sujeito adota como
indispensáveis”. (BARBOSA, 1998)
Raymundo de Lima (2003) descreve em seu trabalho sobre o futuro dos
filhos que o esforço, a auto disciplina e a severidade fazem os projetos
pessoais serem materializados, do que ao contrário, ou seja, os mimos,
dengos, paparicos ou adulações dos pais, somados a escola mais voltada para
distração do que para o trabalho da razão, pouco ajuda na realização de
projetos de formação. Se uma criança deseja ser pianista ou cientista, é
preciso muito esforço pessoal, método próprio de estudo, muita dedicação,
perseverança, auto-disciplina, rigor dos mestres, repetição para corrigir os
erros, etc. Pais sem limites que interferem no trabalho do bom professor,
forçando-o a ser menos rigoroso ou frouxo com o filho, podem vir a estragar o
futuro pianista ou futuro cientista.
“Quero dizer que, pais sonhadores nem sempre suportam serem
acompanhantes críticos dos projetos dos filhos.” (RAYMUNDO DE LIMA, 2003)

29
Há processos afetivos que podem constituir a origem para a motivação
humana, bem como exercer uma grande influência sobre o processamento de
informações, escolhas e avaliações de desempenho e necessidades diante da
vida.
Assim nos processos de compra, identifica-se onde os consumidores
estão altamente envolvidos através de fatores não cognitivos de influência. E
para ilustrar a questão emocional de desejo e motivação, segue na tabela 1, o
papel dos fatores emocionais da Escala CES nas etapas do processo de
decisão de compra de imóveis, onde percebe-se que os fatores emocionais
podem acelerar as etapas vivenciadas no processo de decisão de compra de
um imóvel, bem como fazer com que as mesmas sejam mais lentas. Ver
Tabela 1:
Tabela 1 – Processo de decisão
Etapas do Processo

Papel das Emoções Positivas
O fator romantismo (descritores
romantismo, amor e paixão) pode

Identificação da Necessidade

servir como desencadeador da
motivação para a compra inicial de um
imóvel.
O fator tranqüilidade tende a ampliar a
realização desta etapa. Também

Busca de Informações

durante a realização da busca externa
é possível sentir surpresa (descritor
alívio), o que reduz o fator
preocupação.

Avaliação de Alternativas PréCompra

Compra

O fator encantamento (descritores
surpresa positiva, entusiasmo e
admiração) acelera esta etapa.

O fator preocupação (descritores
preocupação, tensão, ansiedade e
nervosismo) pode retardar a
identificação da necessidade. Por
outro lado, o fator inveja (descritor
inveja), pode ser desencadeador.
O fator preocupação (ênfase nos
descritores ansiedade e preocupação)
estimula esta etapa. O fator
insatisfação (descritores irritação e
fúria) pode excluir fornecedores.
Também aqui o fator preocupação
(descritores ansiedade e
preocupação) estimula e torna mais
detalhada a etapa.

O fator encantamento (descritores

O fator vergonha (descritores

surpresa positiva, personalização e

constrangimento, inferioridade e

admiração) fez com que alguns

tristeza), pode acelerar essa etapa

sujeitos do estudo comprassem mais

bem como ampliar o que se ia adquirir

do que o planejado.

em valor ou quantidade.

O fator romantismo (descritores
Consumo

Papel das Emoções Negativas

sentimentalismo e amor) manifesta-se
pelas representações do que a vida no
imóvel proporciona.

Como os sujeitos da pesquisa
manifestaram sentimentalismo e amor
por seus imóveis, os mesmos afirmam
sentir inveja (descritor ciúme) de suas
casas.
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Quando a compra realizada atende às
expectativas, os casais se dizem
Avaliação de Alternativas Pós-

satisfeitos e alegres. Alguns homens

Consumo

também manifestaram o fator vibração
(descritor orgulho) como possível
nesta etapa.

O fator preocupação (ênfase nos
descritores tensão e nervosismo)
aparece quando as dívidas não foram
quitadas, o que pode acarretar o
sentimento de vergonha.

Pelo que se pôde observar nos dados
coletados, o fator romantismo
Descarte

(descritor amor) pode dificultar o
descarte do tipo de produto

O fator inveja (descritor ciúme) pode
dificultar o descarte do imóvel.

investigado.

Fonte: Fatores emocionais no processo de tomada de decisão de compra, Janine
Medeiros, Cláudio Sampaio, Marcelo Perin, PUC, RS, 2010.

3.2.3 Sentidos
Juhani Pallasmaa(2005), defende a Arquitetura dos Sentidos e propõe
que é a possibilidade de ação que separa a Arquitetura de outras formas de
arte. Consequentemente, uma reação corporal é um aspecto inseparável da
experiência arquitetônica. Segundo ele a arquitetura que valoriza a vida deve
atender a todos os sentidos simultaneamente e fundir a nossa auto imagem
com a experiência de mundo, tendo como tarefa mental fundamental a
acomodação e a integração, articulando as experiências de estar no mundo e
aumenta nosso senso de realidade e de si mesmo. A dimensão da escala
arquitetônica e sua compreensão implicam na medição inconsciente do objeto
ou do edifício com o corpo e a projeção do esquema corporal individual no
espaço em questão. Ao invés de criar meros objetos de sedução visual, a
Arquitetura relaciona, media e projeta significados.
Quando a arquitetura é significativa, ela faz o indivíduo se experimentar
como ser humano e espiritualmente.
Porém com a supervalorização das dimensões intelectual e conceitual
da arquitetura acontece o desaparecimento da sua essência física e sensual e
este foco redutivo faz crescer o senso o “autismo arquitetônico”. Pois,
desconhecendo a contribuição das ciências cognitivas, os arquitetos
preocupam-se em geral com as questões materiais, estéticas e com a
geometria dos seus espaços, o que seria apenas visual, descuidando das
questões relacionadas as sensações, percepções, formações mentais e a
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consciência dos usuários, não atentando para a influência das formas visíveis,
sons, odores, sabores, coisas tangíveis ou palpáveis sobre os objetos” da
mente – pensamentos, ideias e concepções – nas reações das pessoas em
sua interação com o ambiente.
“Os arquitetos, em geral, desconhecem o papel determinante
das nossas formações mentais – volição, atenção e contato–
que dependem do conhecimento ou da consciência de sua
existência, e condicionam o surgimento da consciência e da
sensação de percepção. A volição e a atenção são
inseparáveis; a volição é incontrolável e funciona sempre como
uma antena nas portas dos sentidos – principalmente da
audição e da visão; normalmente não pode-se não ouvir ou
não ver um determinado som ou objeto, mas qualquer
irregularidade

ou

disfunção

nos

sentidos

pode

tornar

imprevisíveis os resultados das nossas formações mentais –, a
atenção é controlável e está constantemente associada à
audição e à visão. A consciência ou conhecimento nunca
surge por si só, pois ela é uma reação ou resposta sempre
condicionada às seis faculdades sensório-perceptivas – visão,
audição, paladar, olfato, tato e mente – e os seus fenômenos
exteriores correspondentes – formas visíveis, sons, odores,
sabores, objetos tangíveis e objetos mentais (ideias e
pensamentos). Sabe-se que o instrumento da consciência
visual é o olho e que as formas visíveis são seu objeto por
outro lado, mas é desconhecido como funciona a consciência
visual dos cegos e das pessoas com visão subnormal.
Também sabe-se que a consciência mental tem por base o
órgão da mente e, por objeto, uma ideia ou pensamento; que a
sensação, a percepção e as formações mentais – a
consciência de uma pessoa dotada dos seis sentidos – possui
seis formas vinculadas às faculdades dos sentidos aos seus
órgãos internos ou bases internas, em correspondência com
as diferentes espécies de objetos do mundo exterior, ou bases
externas. No entanto, pouco se sabe sobre como se
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comportam a sensação, a percepção e as formações mentais
das pessoas com dificuldades especiais, especialmente
aquelas com algum tipo de disfunção ou ausência de um ou
mais dos sentidos.”(PAULO AFONSO RHEINGANTZ, 2007)

A visão é considerada o mais nobre dos sentidos, e a perda da visão, a
mais grave deficiência física. Na Foto 1 pode se observar a violação dos olhos.
Luis Buñel e Salvador Dali um Chien Andalou (Cão da Andaluzia), 1929. A
cena chocante na qual o olho da heroína é cortado com uma lâmina de
barbear.
Foto 1: A violação dos olhos

Fonte: Tavares, 2010.

A arquitetura tem sido considerada uma forma de arte apenas dos
olhos. Na foto 2 pode ser observada a gravura de Claude-Nicholas Ledoux,
que é o olho refletindo o Interior do Teatro de Besançon, que foi construído
entre 1775 e 1784.
Foto 2: A centralização no olhar
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Fonte: Tidworth, 1973

É relevante abordar a perspectiva do usuário num contexto cultural, tal
como muitos estudiosos argumentam, uma cidade não pode ser considerada
uma entidade homogênea cultural, muito pelo contrário, uma cidade deve ser
vista como um conjunto de intersecções de vários eventos sociais, culturais e
econômicos. As condições globais atingem as antigas formas de pensar sobre
a arquitetura e dos seus usuários, para alguns arquitetos implica o libertar das
limitações tradicionais de um projeto sugerindo soluções estéticas.
“Verifica-se no ambiente de hoje, a presença esmagadora de
infra-estruturas arquitetônicas em massa quando a essencial
responsabilidade dos arquitetos é criar, entre as diferentes
perspectivas e realidades, ambientes significativos para os que
nele vivem. A prática arquitetônica orientada para o utilizador
é, inevitavelmente, uma prática que não só respeita as
necessidades dos indivíduos mas também participa na cultura
existente.” (PAULA AMORIM,2013)

Não

há,

certamente,

fenomenologia,

mas

sim

problemas

fenomenológicos.
“A arquitetura capta a imediatez das percepções sensoriais. A
passagem do tempo, da luz, da sombra e da transparência; os
fenômenos cromáticos, a textura, o material e os detalhes,
tudo isso participa na experiência total da arquitetura. A
representação bidimensional -em fotografia, em pintura, nas
artes gráficas- e na música se encontram sujeitas a limites
específicos e, por isso, captam só parcialmente a multidão de
sensações que evoca a arquitetura. Embora a potência
emocional do cinema é irrefutável, só a arquitetura pode
despertar simultaneamente todos os sentidos, todas as
complexidades da percepção.” (STEVEN HOLL, 2011)
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Se, pretende-se que a arquitetura transcenda a condição física, a
função como mero refúgio, então o significado como espaço interior deve
ocupar um espaço equivalente dentro da linguagem. A linguagem escrita
deveria, pois, assumir as silenciosas intensidades da arquitetura.
As palavras são abstratas, não se conciliam no espaço nem na
experiência sensorial material e direta, esta tentativa por entender o significado
arquitetônico mediante a linguagem escrita corre o risco de desaparecer.
Poder-se-ia propor um espaço impossível, inacessível através da linguagem;
não obstante, as palavras não podem substituir a autêntica experiência física e
sensorial.
Logo a arquitetura tem o poder de inspirar e transformar a existência do
dia-a-dia. O ato cotidiano de agarrar a maçaneta de uma porta e abri-la a um
campo banhado de luz pode se converter num ato profundo se experimentado
com uma consciência sensibilizada.
Para Steven Holl (2011), ver e sentir estas qualidades físicas significa
tornar-se o sujeito dos sentidos. As questões da percepção arquitetônica
subjazem nas questões de intenção. Esta intencionalidade afasta a arquitetura
da pura fenomenologia associada às ciências naturais. Seja qual for a
percepção de uma obra construída; problemática, desconcertante ou banal; a
energia mental que a gerou resulta a final de contas deficiente, a menos que
não se haja articulado o propósito. A relação entre as qualidades experienciais
da arquitetura e os conceitos generativos é análoga à tensão que existe entre
o empírico e o racional; é onde a lógica dos conceitos pré-existentes se
encontra com a contingência e particularidade da experiência.
Segundo Franz Brentano, os fenômenos físicos captam a “percepção
exterior”, enquanto que os fenômenos mentais concernem a nossa “percepção
interior”. Os fenômenos mentais têm uma existência real e intencional. Desde o
ponto de vista empírico, um edifício poderia nos satisfazer como uma entidade
puramente físico-espacial, mas desde o ponto de vista intelectual e espiritual
necessita entender as motivações que encerra. Esta dualidade de intenção e
de fenômenos é similar à interação que existe entre o objetivo e o subjetivo ou,
dito de um modo mais simples, entre o pensamento e o sentimento. O desafio
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da arquitetura consiste em estimular tanto a percepção interior como a exterior,
em realçar a experiência fenomênica enquanto, simultaneamente, se expressa
o significado, e desenvolver esta dualidade em resposta às particularidades do
lugar e da circunstância.
“Para entender a interação entre os fenômenos experienciais e seu
propósito, dissecamos o todo e analisamos as percepções parciais. Da mesma
forma que na experiência perceptiva direta, a arquitetura se entende
inicialmente como uma série de experiências parciais mais que como uma
totalidade.”(STEVEN HOLL, 2011)
A partir da interação dos fenômenos experienciais com a arquitetura
define-se os limites de prática e conforto na arquitetura. O reconhecimento de
que “o mundo é o que se vê e que, contudo, precisa-se aprender a vê-lo”
(MERLEAU-PONTY, 2000) implica na impossibilidade de se ignorar que a
percepção aciona a imaginação, independentemente da capacidade de cada
um de perceber o mundo na plenitude dos sentidos. Assim, embora os lugares
possam vir a ser edificados com base na capacidade de imaginar e de sonhar,
eles tem sido configurados com base no olhar, nas crenças e nos valores de
seus criadores. Esta prática descarta a possibilidade de se construir os lugares
a partir da forma como os homens se relacionam com estes ambientes. Ao
desconsiderar que os significados e valores devem ser alimentados pelas
diferentes visões que se formam a partir das lembranças de imagens, odores,
sons e sentidos que “falam” e alimentam o imaginário e o “real” de um
determinado lugar, sua concepção se banaliza. Em contrapartida, para
Düchting (2003), a incorporação das diferentes visões que configuram a
memória amplia e enriquece as possibilidades de se edificar um lugar de
qualidade. Como existem inúmeras maneiras de se vivenciar o espaço, é
necessário que elas sejam consideradas no processo de sua concepção.
Assim Paul Klee explicita com muita clareza as razões para incorporar
todos os sentidos humanos no processo criativo, que inclui os projetos de
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arquitetura: “Estou igualmente familiarizado com a parte emotiva da música e
posso facilmente pensar em analogias visuais”
Observa-se que os processos afetivos podem constituir a origem para a
motivação humana, bem como exercer uma grande influência sobre o
processamento de informações, escolhas e avaliações de desempenho.
(Lobato, 2002; Dolan, 2002; Rustichini, 2005).
Segundo Calvino (1997), vive-se no tempo em que os meios de
comunicação atrelam as notícias mais às imagens do que ao conteúdo dos
textos. A hegemonia da visão tem sido intensificada pela multiplicidade de
invenções tecnológicas que multiplicam de maneira infinita o uso da imagem,
“uma enxurrada de imagens”.
Para a Dra. Celma Chaves Pont Vidal (2012), o interesse multidisciplinar
de Juhani Pallasmaa enriquece suas colocações em entrevista concedida a
Anatxu Zabalbeascoa, em que a substância de sua obra literária é transmitida
principalmente na mensagem que incide nas questões ontológicas mais
profundas da presente condição humana: reivindicação de valores éticos na
arquitetura, de valores existenciais no ato criativo, crítica ao exagerado
narcisismo em arquitetura.
Embora Juhani Pallasmaa apresente grande quantidade de referências
de variados campos do conhecimento, que agrega conceitos que requerem
mais atenção, convida a uma viagem importante e necessária nesses tempos
de uso constante, às vezes, beirando a insanidade, dos recursos das
tecnologias digitais. Este fato tem gerado, um ensino, em todas as áreas da
atividade humana, que desalenta a imaginação, reprime os sentidos e petrifica
e aprofunda a fronteiras entre o mundo e o humano.
“Num mundo, que a arquitetura está se desumanizando, tornou-se
apenas uma arte visual, de crescente não cuidado com os sentidos,
especialmente o tato, é necessário um coração que sinta compaixão pelo
destino humano, em tempos de arquiteturas egocêntricas e falsamente
seguras de si mesmas.”(JUHANI PALLASMA, 2006).
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É muito significativo nesses tempos o excesso de informações visuais
que aprisionam em olhares midiatizados, de obsessão pela singularidade, à
revelia de uma qualidade sensorial existencial e experiencial. A mão que
esboça traços, que escreve palavras poéticas, que manipula formas e
materiais pode ser a mesma que aperta um teclado, que desliza o mouse,
acompanhando as mudanças frenéticas de uma época. No entanto, é na
arquitetura que essa mesma mão pode se encontrar com os olhos, a cabeça e
o coração, e vislumbrar espaços eticamente humanos, ampliando a percepção
e a experiência sensorial dos espaços criados para habitação.

3.3

A melhoria do padrão de vida
No contexto histórico brasileiro, a queda da desigualdade na distribuição

da renda, resultou no aumento da renda dos mais pobres em proporção maior
do que a dos mais ricos, diminuindo a pobreza no país. Entre os anos de 2003
e 2011, cerca de nove milhões de domicílios, mais de 30 milhões de pessoas,
ultrapassaram a linha de pobreza equivalente a um quarto do salário mínimo.
Baseado nestes dados, Kerstenetzky e Uchôa (2012) levantaram em seu
trabalho a seguinte questão: do ponto de vista da estrutura social, para que
condição e posição social teriam migrado essas pessoas? Estariam formando
uma nova classe média? Apesar de certo número de autores e formuladores
de políticas públicas afirmarem que sim, a resposta não parece simples.
“Em primeiro lugar, para além da discussão sobre os
processos formativos de classes e relações sociais, há
diferentes definições e modos de medir posições sociais, e, em
qualquer caso, há amplo consenso quanto a ser a renda
auferida pelas famílias um critério claramente insuficiente e a
necessária adoção de critérios sociológicos. Em segundo
lugar, haveria que se avaliar a estabilidade e sustentabilidade
das novas posições atingidas, diante de legados materiais e
simbólicos, além de riscos óbvios, como, por exemplo, a
situação dos chefes de domicílio no mercado de trabalho ou
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conjunturas econômicas adversas que cancelassem frágeis
ganhos.” (QUADROS, GIMENEZ E ANTUNES, 2012)

Sendo assim, os autores Kerstenetzky e Uchôa (2012) se propõem a
investigar pelo crivo do estilo de vida, marcador privilegiado pela sociologia de
Bourdieu (1978), o perfil socioeconômico dos domicílios que pelo critério de
renda têm sido identificado como integrantes de uma nova classe média, para
examinar a justeza da classificação. Quanto mais desenvolvido o país e melhor
sua estrutura ocupacional, maiores tendem a ser boas as oportunidades
disponíveis às pessoas e maior sua classe média-alta.
“O emprego é o alicerce da inserção do indivíduo em
sociedades como a brasileira e, depois da propriedade, é a
base da desigualdade social; portanto, a geração de bons
empregos é fundamental para o desenvolvimento social. A
estrutura ocupacional, portanto, delimita os espaços para a luta
dos indivíduos por mais dinheiro, melhores empregos e
ascensão social. Isto significa que uma grande classe média é
um indicador dos mais relevantes do bem-estar social e do
desenvolvimento

material

alcançado

por

determinada

sociedade.” (QUADROS, W. J. GIMENEZ, D. M. E ANTUNES,
D. J. N, 2013).

Segundo o trabalho realizado por Waldir José de Quadros, Denis
Maracci Gimenez, Daví José Nardy Antunes (2013), o crescimento econômico
elevado é condição sine qua non para a expansão desta camada, que pode
assumir diversas formas: a classe média dos anos 1970 era diferente da
classe média dos anos 2010 de uma determinada forma no Brasil e de outra
nos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos da década de 1930
foram transformados pela intervenção estatal da era Roosevelt. Mas o novo
mundo de afluência do white collar dos anos 1950 e 1960 conviveu com a
persistência da pobreza e da limitada proteção social num quadro estrutural de
desigualdade social, política, racial etc. Na Europa Ocidental, o crescimento
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econômico dos Trinta Gloriosos, os anos de 1945 a 1975, articulado ao
desenvolvimento das estruturas estatais de proteção social, criou uma nova
classe média bastante diferente. A busca do pleno emprego num Estado de
Bem-Estar Democrático gerou um cidadão de classe média com renda
disponível pouco superior à da base do mercado de trabalho, com reduzida
capacidade de diferenciação do consumo e cercado de ampla proteção social.
O processo de constituição da nova classe média no Brasil ocorreu durante o
Milagre Econômico, que promoveu a expansão do emprego urbano baseado
nas novas ocupações de colarinho branco. Ao mesmo tempo, ampliou-se o
leque salarial e o consumo de bens e serviços como forma de diferenciação
social. E, com a alta renda per capita e o elevado padrão de consumo dos
norte-americanos, tampouco com as benesses do Welfare State (Estado de
Bem Estar) europeu, a economia brasileira foi montada sobre o dinamismo
econômico e a profunda desigualdade social que marcava àquele momento.
“O conceito de desenvolvimento econômico, é estritamente associado à
ideia de crescimento. Contudo, o crescimento não é, em si, o objetivo último do
processo de desenvolvimento; tampouco assegura, por si só, a melhoria do
nível de vida da população.” (Relatório sobre desenvolvimento humano no
Brasil. Rio de Janeiro: IPEA/PNUD, 1996, p.01)
O desenvolvimento econômico é considerado como crescimento
econômico, quando acompanhado por melhorias do nível de vida dos cidadãos
e por alterações estruturais na economia. Porém o desenvolvimento depende
das características de cada país ou região, isto é, depende do seu passado
histórico, da posição e extensão geográficas, das condições demográficas, da
cultura e dos recursos naturais que possuem.
“O desenvolvimento, em qualquer concepção, deve resultar do
crescimento

econômico

acompanhado

de

melhoria

na

qualidade de vida, ou seja, deve incluir “as alterações da
composição do produto e a alocação de recursos pelos
diferentes setores da economia, de forma a melhorar os
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indicadores de bem-estar econômico e social (pobreza,
desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação,
educação e moradia.” (VASCONCELLOS E GARCIA, 1998)

De acordo com o foco deste trabalho, habitação, também segundo
Ermínia Maricato (1997) é uma mercadoria especial, que tem produção e
distribuição complexas, e acabou tornando-se uma mercadoria especial devido
ao seu custo muito elevado em relação a outras mercadorias e por estar acima
das condições de pagamento de muitos trabalhadores assalariados.
“Entre as mercadorias de consumo privado (roupas, sapatos,
alimentos, etc.) a habitação é a mais cara. Seu preço é muito
maior do que os salários médios, e por isso o comprador
demora muitos anos para pagá-la ou para juntar o valor que
corresponde ao seu preço. Dizemos que é uma mercadoria
que tem longo período de circulação e por isso exige um
financiamento prévio para o consumo, pois em geral os
trabalhadores não dispõem de tanto dinheiro à vista.”
(MARICATO, 1997)

Esta situação acima se arrasta pelo tempo e é definida por Campos
Filho (2001) como especulação imobiliária, em termos gerais, como uma forma
também pela qual os proprietários de terras recebem uma renda transferida
dos outros setores produtivos da economia, especialmente através de
investimentos públicos para infra-estrutura e serviços urbanos.
Desta forma conclui-se a necessidade sumária de um lugar para morar,
pois cada cidadão tem a necessidade de habitar e a habitação é um refúgio.

3.4

A mudança do padrão da família
O padrão das pessoas e a conquista de alguns sonhos, com o

desenvolvimento, ficam mais acessíveis. Assim o modo de vida muda e se
moderniza. Com essa mudança de viver em geral, o padrão de vida melhora e
como é citado em trabalhos de pesquisa, como do historiador inglês Peter
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Laslett (1972), que ocorrem algumas mudanças de valores na família
diferenciando-as entre moderna ou nuclear. No caso da sociedade brasileira
ela é, de fato, multifacetada, formada por diversas composições familiares,
expressas nas figuras das famílias mono-parentais, nos casais sem filhos, ou
nas famílias ampliadas, fruto de várias uniões conjugais.
Além

da

contemporânea,

mudança
as

das

relações

composições
de

trabalho

familiares
também

na

sociedade

sofreram

cruciais

transformações, seja com a participação cada vez mais ativa da mulher no
mercado de trabalho, realinhando a sua posição na estrutura familiar, seja
pelas novas tecnologias que desvinculam atividade profissional e local de
trabalho, como por exemplo, o escritório virtual, acessível de qualquer ponto no
globo, desde que tenha-se acesso remoto a world wide web -www.
Devido as mudanças ocorridas na sociedade e com os recentes
avanços da tecnologia, houve também uma mudança crucial na forma de
morar, quando permitiram o barateamento e oferecimento de novos
eletrodomésticos, simplificadores do cotidiano doméstico e sensíveis redutores
de áreas dos imóveis, como as máquinas de lavar e secar que reduzem a área
de serviço; o forno micro-ondas, o freezer, e outros. Esses avanços também
são sentidos nos produtos de consumo, como no mercado das comidas
congeladas, que tem facilitado a vida cotidiana daqueles envolvidos em um
mercado de trabalho competitivo, possibilitando um estilo de vida mais
dinâmico.
3.5

Diferencial social
“A diferenciação entre estruturas sociais diferentes exprime a
relatividade entre as diversas expectativas e possibilidades de
realização em relação ao bem-estar e conforto numa
sociedade. As classes sociais têm gostos e preferências
diferentes entre si e o estilo de vida seria uma forma de
expressão construída por vivências histórico-culturais do
sujeito,

que

exercem

(BOURDIEU, 1983).

influência

sobre

seus

hábitos.”
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Segundo Pierre Bourdieu (1983), os gostos de liberdade (o que a
pessoa escolhe para sua vida para saciedade de prazer) só têm lógica se os
gostos de necessidade (realizações para garantia da sobrevivência) forem
garantidos.
Para Freitas (2005), através de pesquisa empírica, é possível perceber
diferenças entre a percepção, o sentido e o significado que diferentes classes
dão aos mesmos fenômenos. Essa autora dá o exemplo do futebol que, ainda
que seja um fator de aproximação social e que produz excitação em todas as
esferas sociais, se expressa com significados diferentes entre elas, e se
caracteriza como uma forma de encobrir problemas sociais; também como
uma opção de trabalho para classes menos privilegiadas e apenas lazer e
distração para classes mais privilegiadas.
Quanto a produção de habitações, resulta de uma complexa rede de
agentes, inclusive comerciais e financeiros, na qual o controle sobre a terra
urbana constitui um fator fundamental no preço das mercadorias colocadas no
mercado. Do ponto de vista da realização do capital, os interesses tendem a
produzir uma mercadoria socialmente adequada quanto ao seu padrão de
habitabilidade para as faixas de renda mais elevadas, vedando o acesso para
a grande maioria dos trabalhadores que precisam, por conseguinte encontrar
outras fórmulas para se reproduzir nas cidades enquanto mercadoria para o
capital. (Kowarick, 1993, p.60).
Segundo publicação da empresa Urban Systems (2010), que é
especializada em pesquisa comportamental e análise de dados estatísticos em
mapas digitais, para dimensionamento e levantamento das tendências de
mercado nas cidades, ela discorre sobre a lógica urbana para o dia a dia das
famílias atuais e o local para moradia, como segue:
[...]Como funciona cada plano particular de logística para ir de
casa para o trabalho, levar as crianças na escola, fazer
compras no supermercado ou no shopping, sair para o bar ou
a balada? De que forma cada um interage com a cidade? A
combinação de usos que cada morador faz do espaço urbano
é única e pessoal, e compõe um conceito chamado Lógica
Urbana. Na hora de escolher onde morar, o indivíduo busca
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uma vizinhança que atenda às suas necessidades e
aspirações geradas de acordo com seu perfil sociocultural, que
são influenciadas pelo tripé moradia-trabalho-lazer. Essa lógica
desenvolve-se ao redor do mesmo eixo ao longo da vida, um
espaço

geográfico

dificilmente

é

denominado

rompida,

mesmo

Cidade
em

face

Mental,
de

que

grandes

acontecimentos como casamento, nascimento dos filhos,
mudança de emprego ou promoção, que implica no aumento
do rendimento. Em recente pesquisa, uma das grandes
imobiliárias do país revelou que, ao comprar um novo imóvel,
no caso de São Paulo, o paulistano distancia-se em média
apenas 3,2 quilômetros da antiga residência. E, a disposição
para mudar de vizinhança é inversamente proporcional à renda
familiar: consumidores de apartamentos do chamado perfil
econômico (até R$ 250 mil) se afastam 3,8 quilômetros,
enquanto os de imóveis de padrão mais elevado (acima de R$
500 mil), se afastam apenas 2,5 quilômetros. Ainda que mude
de bairro, a pessoa vai buscar uma vizinhança com
características semelhantes, que atendam às suas prioridades.
Morar perto do trabalho, por exemplo, é desejo de 10 entre 10
paulistanos, que enfrentam diariamente um dos piores
trânsitos do país. Ao perceber essa demanda o mercado
imobiliário vem inaugurando uma nova tendência bastante
interessante para o desenvolvimento urbano: a criação de
bairros com vocação múltipla.

3.6

Qualidade de vida
Inserido na questão da necessidade de personalizar está a qualidade de

vida, que é definida por Gonçalves (2004) como “a percepção subjetiva do
processo de produção, circulação e consumo de bens e riquezas. A forma pela
qual cada um de nós vive seu dia-a-dia”.
Gutierrez (2012) define que os níveis de qualidade de vida das pessoas
passa pela interação entre três aspectos, sendo estes: as práticas pessoais
(estilo de vida) com maior influência direta, porém, possibilitadas pelas
determinantes socioeconômicas (modo e condição de vida); a adoção de um
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estilo de vida tido como saudável é tomada, na sociedade contemporânea,
como um fator determinante perante a situação de saúde e de vida das
pessoas, porém, muitas vezes isso não ocorre, não por falta de vontade da
pessoa, mas pela ausência de condições socioeconômicas favoráveis, e,
hábitos como uma nutrição adequada, horas de descanso, visitas periódicas e
profiláticas ao médico, e prática frequente de atividade física, nem sempre são
possíveis para todos os indivíduos, devido a modos e condições de vida que
não possibilitam tais ações.
“Qualidade de vida tornou-se, em muitas circunstâncias, um
jargão útil a promessas fáceis e propagandas enganosas. Isso
ocorre devido a uma falta de compreensão específica sobre o
termo, e sua consequente colonização por parte dos meios
comerciais e de comunicação, que o utilizam como justificativa
para tornar seus produtos úteis, ou para manipular a opinião
pública. Quanto à análise semântica, tem-se que o termo
Qualidade, num sentido filosófico, refere-se a um caráter do
objeto, que a princípio nada diz sobre ele, suas propriedades
ou possibilidades. Significa uma forma de estabelecer valores.
Caracterizar algo pela sua qualidade é estipular um nível bom
ou ruim a ele; porém, essa atribuição é subjetiva, de acordo
com o referencial e os elementos considerados. O que é boa
qualidade para alguém não é necessariamente para outra
pessoa.” (BETTI, 2002).

O modo de vida é definido por Gonçalves (2004) como a garantia das
necessidades de subsistência do indivíduo, através de sua condição
econômica, em parte, por políticas públicas; e condições de vida como os
determinantes político-organizacionais da sociedade como um todo, que
norteiam a relação entre os grupos de sujeitos e as variantes de saneamento,
transporte, habitação, alimentação, educação, cuidados à saúde, entre outros.
“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).
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Com a mudança na forma de viver e da qualidade de vida vão surgindo
algumas expressões como “Viver em grande estilo”, “privacidade e segurança”;
“ponto nobre (do bairro)”, “arrojado e sofisticado”; “tradição em morar”, que
ilustram como certos atributos da vida moderna estão associados às
características arquitetônicas dos empreendimentos imobiliários no sentido de
constituir uma certa cultura do morar. O termo cultura é aqui utilizado no
sentido de certos padrões de comportamento e esquemas cognitivos
identificáveis e associados a uma parte da sociedade e que definem códigos e
convenções de uso. Assim, estão tanto relacionados à constituição de
significados, quanto representam uma sanção de modos de conduta social. Os
termos, como os exemplificados, evocam uma vida familiar contemporânea,
que ganha novo perfil em decorrência de significativas transformações
tecnológicas e sociais ocorridas ao longo do século passado.
“Na última década do século passado, o uso de novas
tecnologias e informações, veio introduzir novas formas de
construção do sonho de morar. Além da promoção de vendas,
com divulgação de modelos via internet, são utilizados
modelos virtuais tridimensionais, que permitem que o potencial
consumidor estabeleça uma relação quase real com o futuro
espaço. E, em paralelo ao espaço virtual, ganhou força, nos
últimos anos, a estratégia do “apartamento mobiliado”, que
também reproduz um ideal de morar quase próximo do real.”
(DOVEY, 1991).

Os modelos virtuais e os modelos decorados são altamente utilizados e
representam estratégias de marketing que oferecem ao potencial morador uma
fenomenologia do futuro, um ideal, sendo que o modelo é um espelho que
tanto reflete quanto reproduz a ‘casa do sonho’, como ressaltado por Dovey
(1991), assim como alimenta a construção do sonho. A moradia dos sonhos é
aquela que mesmo por excesso de nossa imaginação não nos afasta do grupo
social onde se está inserido, das suas normas e das suas regras:
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“Longe de ser uma fuga, o sonho primordial de uma casa é
uma decisão, à procura de um porto de águas calmas; longe
de ser uma marginalização do nosso semelhante, só nos leva
longe a distância necessária para o nosso descanso. Mas na
suavidade e sob o desejo de infância que é inserido
culturalmente, esses sonhos são a carne do nosso espírito e a
nossa condição elementar de pensamento. As loucas mansões
imaginárias das crianças, que fogem do controle da razão, são
perdidas e jamais fornecem um padrão para análise espacial
do que ela um dia se apresentou, mas se torna um formulário
para estruturar o escopo de ideias para aplicação.” (PEZEUMASSABUAU, 1993)

Partindo da necessidade de personalizar uma estratégia que vem sendo
utilizada para demonstrar qualidade de vida é através de ambientes
comerciais, propagandas de alimentos, condomínios residenciais, campanhas
políticas, redes sociais, entre outros. Assim a concepção sobre qualidade de
vida é elevada como um objeto a ser alcançado mediante esforço, promove
uma corrida para alcançar algo que o senso comum sabe que é bom, mas não
tem claros seus limites conceituais e sua abrangência semântica. É como se
tratasse de um ideal da contemporaneidade, que se expressa na política, na
economia, na vida pessoal. Busca-se qualidade de vida em tudo.
3.7

As formas de morar
Segundo Claudia Loureiro (2002), a casa pode ser descrita como um

organismo subdividido em zonas que estruturam as atividades domésticas de
uma maneira particular, cada uma dedicada a um conjunto de atividades e
relacionada

a

um

grupo

de

fatores.

Esta

estrutura

dá

suporte

a

relacionamentos variados e que tornam significativa e previsível a interação
entre moradores, visitantes e outros.
Foram desenvolvidos estudos sobre a organização setorial das
residências recifenses por Amorim (1999), que demonstram como a
distribuição e agrupamento das atividades domésticas foram sendo alteradas
com as mudanças nas relações sociais, estrutura familiar e novas concepções
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arquitetônicas. Processos semelhantes estão sendo identificados em outro
estudo que observa o conjunto de edifícios de apartamentos construídos
também em Recife, segundo Amorim & Loureiro (2002), estes estudos
demonstram que a organização setorial e a definição de certas relações entre
os setores, ou seja, entre atividades domésticas e seus fatores, constitui-se em
um modelo de bem morar, um tipo que vem sendo reproduzido, também, pela
força da divulgação promocional, adquirindo o caráter de modelo a ser
reproduzido, mesmo que algumas normas prescritas pela estrutura setorial
sejam pervertidas no uso familiar cotidiano. Tal modelo é definido pela
classificação e agrupamento de atividades domésticas em três grandes setores
– social, privado e serviço – organizados de forma a permitir não somente uma
maior centralidade ao setor social, mas, também, fácil acessibilidade ao setor
de serviço e isolamento ao setor privado.
“Esta estrutura está presente em unidades habitacionais de
diversos tamanhos, e, destinadas às mais diversas classes
sociais, sendo que a diferenciação entre classes é definida
pela complexidade do programa arquitetônico: quanto mais
alto o status social, mais longo é o texto que prescreve as
propriedades arquitetônicas que se pretende obter, e, desta
forma, os setores permanecem imutáveis, mas o texto que
estabelece os requisitos programáticos de cada um deles é
alterado. Percebe-se a intenção de especialização funcional
dos cômodos, ampliando o programa arquitetônico, tanto do
ponto de vista do número de ambientes, quanto na descrição
de suas propriedades. Assim sendo, há um aumento de
classificação no texto, sendo que o conceito de classificação
aqui refere-se ao número de elementos que definem uma
estrutura doméstica – maior o número de elementos, maior a
classificação,

o

que

significa

dizer

que

maior

é

a

especialização dos elementos que compõem a unidade, assim
como

mais

fortes

serão

os

seus

limites.”(CLAUDIA

LOUREIRO; LUIZ MANUEL DO EIRADO AMORIM, 2002)
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Nesta questão de setorização organizacional de uma residência,
podemos exemplificar da seguinte forma:
•

No setor social, a sala única multifuncional encontrada em

apartamentos populares e de classe média, é ampliada com a espacialização
de atividades específicas a medida que status social aumenta. Assim, surgem
a sala de visitas, sala de jantar, sala de TV – mais recentemente conhecida
pelo pomposo apelido de home theater– sala de jogos, etc. O aumento no
número de rótulos, portanto, é sinal de uma maior classificação e maior
complexidade dos seus atributos.
•

No setor privado, o fenômeno é mais significativo. Nos

apartamentos populares, o cômodo quarto nunca é adjetivado, seja para
identificar seu usuário (casal, filho, filha) ou para definir graus de importância
(quarto principal). Nos apartamentos de classe média surgem as adjetivações
e os novos rótulos (suíte), como estratégia para destacar cômodos com maior
especialização funcional. Na realidade, o singular cômodo quarto passa a fazer
parte de um complexo espacial, com a ampliação das comodidades oferecidas.
Ao quarto de casal “suíte”, o máximo do conforto da classe média, são
incorporados o closet, nova denominação para o antigo quarto de vestir, a sala
de ginástica ou o escritório. Nestes casos, a suíte é máster, e pode até
oferecer dois sanitários e dois closets, classificados por gênero – masculino e
feminino.
•

No setor de serviços, particularmente enfocado no número de

espaços e na peculiaridade do programa: o setor pode ser composto por uma
única cozinha e área de serviço, encontrado em pequenos apartamentos, mas
também incorporar dois, ou mesmo três quartos (para serviçais e motorista),
despensa e copa – espaço tradicional para as refeições da família.

3.8

Estilo
“O uso do termo estilo de vida é muito comum e se faz de
grande importância quando são focadas questões relativas a
qualidade de vida, pois essa grande área diz respeito ao
padrão de vida que a própria sociedade define e se mobiliza
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para conquistar, e ao conjunto de políticas públicas que
induzem e norteiam o desenvolvimento humano.” (MINAYO, M.
C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M., 2000)

Porém, considerando a ocorrência de diferentes formas de consumo
simbólico e material entre as diferentes estruturas sociais, as oportunidades de
escolha não se apresentam da mesma forma para todos. Elas dependem das
chances de ação em sua vida, geradas pelas condições econômicas, de
subsistência, saneamento, entre outras. Alguém que tenha um orçamento e
condições de subsistência melhores do que outra pessoa terá maiores
possibilidades de escolhas em relação às práticas adotadas em seu estilo de
vida. Essas possibilidades são criadas de acordo com a condição e o modo de
vida do indivíduo, que permitirão que ele possa fazer escolhas que o
direcionem seu estilo de vida.
A adoção de um estilo de vida tido como saudável depende de acesso à
informação, às oportunidades para prática de atividade física e aos hábitos
positivos,

ao

apoio socioeconômico

e à

atitude

para

mudança

de

comportamento.
“Estilo de vida é o conjunto de ações habituais que refletem as atitudes,
os valores e as oportunidades na vida dos sujeitos.” (Nahas, 2001).
Acrescentando a contribuição de Bourdieu (1983) a essa afirmação,
pode-se compreender que se trata das ações individuais que refletem os
hábitos e a carga cultural do sujeito e que interferem diretamente em sua vida.
Essas ações são permeadas pela possibilidade de escolha do indivíduo e de
adoção ou não de práticas no seu cotidiano.

4

METODOLOGIAS EXISTENTES PARA COMPREENDER ESTA
QUESTÃO – (REVISÃO BIBLIOGRAFICA)
O presente trabalho dividiu as metodologias aplicadas para a solução

dos problemas em três grupos: (i) PDR - Pre Design Research, (ii) Projeto e
(iii) APO - Avaliação Pós Ocupação.
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4.1

PDR - Pre Design Research
O PDR é uma pesquisa realizada com o cliente antes do projeto de

maneira a conhecer o seu modo de vida, seus gostos, seus sonhos, seus
hábitos e seu estilo. Dentro do espaço de pesquisa do projeto, o conflito e
confusão são evidentes nas disputas territoriais entre a investigação
psicológica e o projetual devido suas diferenças, porém a colaboração é
evidente na partilha de ideias, ferramentas e métodos.
O processo para essa pesquisa pode ser feita através de questionários
pré-definidos ou por mapas mentais, como estudados por Liz Sanders (2006),
que é especialista em PDR envolvendo a questão de criação e psicologia. Liz
descreve a pesquisa como um amontoado de abordagens que, ao competir,
bem como complementar, compartilham de um objetivo comum: conduzir,
inspirar e informar o processo de desenvolvimento do projeto, e para ela o
mapa consegue orientar a encontrar o caminho em torno do espaço físico de
forma mais clara para o melhor entendimento sobre o que estava escrevendo e
entender as relações entre as várias abordagens, métodos e ferramentas a
serem utilizadas. Segundo ela mapas são bons para a visualização de
relacionamentos, e úteis para mostrar a complexidade e mudanças. Por
exemplo, o projeto subjacente do mapa pode ser relativamente permanente,
alterando-se apenas as ferramentas e os métodos, que podem mudar de
acordo com as tendências.
A ideia de mapa mental é mais amplamente conhecida e está associada
a um método de organização do conhecimento denominado por Tony Buzan
(1996) de “arquitetura natural”, que tem base científica nos estudos da
Neurociência sobre o cérebro humano. Trata-se na verdade de representações
gráficas do conhecimento, uma prática demonstrada quando ao participar de
uma reunião ou assistir a uma palestra, ou mesmo durante uma aula, muitos
de alimentam o hábito de anotar a sequência dos assuntos tratados, usando
para isso a linguagem escrita. Muitas vezes se faz uso de setas, asteriscos,
números e outros símbolos gráficos para indicar, ressaltar, classificar, anotar,
pontuar, ou seja, dar um encadeamento lógico ao assunto tratado. Tudo isso
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sendo feito linearmente da esquerda para a direita e de cima para baixo, como
é de praxe na escrita.
Com o uso dos mapas mentais, essa prática ocorre de maneira
diferente. Em primeiro lugar o conhecimento não é exposto linearmente. De
acordo com Bracagioli (2002), a mente organiza e acumula informações dentro
de um certo ordenamento, partindo de dimensões mais gerais até dimensões
específicas. Sendo assim, através de uma representação gráfica, é possível
colocar de maneira central as informações mais importantes, ficando as menos
importantes em local mais periférico. Além disso, os usos das linguagens
verbal e visual tornam a aprendizagem mais ativa e mais atraente, facilitando a
transmissão e retenção das informações.
Dessa maneira, os mapas mentais são estruturados a partir de uma
ideia ou assunto central ao qual vão sendo incorporados conceitos, tópicos,
exemplos, imagens e todos os conhecimentos relacionados propiciando uma
visão sintética e ao mesmo tempo abrangente do saber que se pretende
apreender e principalmente para representar espaços vividos e próximos da
realidade de quem os elabora, estes certamente estão menos sujeitos a
grandes imperfeições.
Conforme Tuan (1975), os mapas mentais têm funções importantes do
ponto de vista prático, pois preparam para comunicar efetivamente
informações espaciais, tornam possível ensaiar os comportamentos espaciais
na mente, que são os dispositivos mnemônicos: quando se deseja memorizar
eventos, pessoas e coisas, eles ajudam a saber sua localização, e, como
mapas reais, os mapas mentais são meios de estruturar e armazenar
conhecimento, sendo mundos imaginários, porque permitem retratar lugares
muitas vezes não acessíveis para as pessoas.
Na prática, sabe-se que essas funções realmente são exercidas pelos
mapas mentais, e, que a memorização dos espaços vividos ocorre de maneira
natural, e quando há necessidade de uma recorrência a essa memória é
possível comunicar, através de um mapa mental simples a visão acerca de um
espaço, ou seja, de um projeto.
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Sendo assim as pessoas a habitarem na edificação podem ir e vir. Ao
fazer o mapa, deve-se nomear as áreas de pesquisa do projeto de uma forma
a ajudar a trazer clareza e orientação para o escopo ou programa. Uma vez
organizado o mapa nas áreas de interesse do cliente, de forma indutiva, o que
tiver de vir após vai se organizando consequentemente e a partir das
informações obtidas para executar o projeto.
Além dos mapas mentais, existe um item que é entendido como
importante componente na temática relacionada a metodologia do projeto
arquitetônico, que é o programa de necessidades. Este aborda as relações
existentes entre método e etapas de desenvolvimento do projeto.
Para Corrêa (2006), o programa de necessidades, também chamado de
programa arquitetônico ou simplesmente de programa, se insere na nossa
reflexão como importante etapa de aproximação e de desenvolvimento
projetual, no contexto do entendimento do que deve ser chamado de método
de projetação em Arquitetura.
Para um enfoque mais preciso e esclarecedor do que vem a ser a
definição de Programa de Necessidades, como também para se colocar um
ponto inicial que atue como elemento desencadeador de argumentação, no
Dicionário Ilustrado de Arquitetura, de Albernaz e Lima (1998), a seguinte
definição para o verbete programa de necessidades: “1. Espaço arquitetônico
definido de acordo com o conjunto de atividades sociais e funcionais nele
exercido e com o papel que representa para a sociedade. Os programas
arquitetônicos modificam-se no tempo segundo as novas necessidades criadas
pelo homem. 2. Classificação, em termos genéricos ou minuciosa, do conjunto
de necessidades funcionais correspondentes à utilização do espaço interno e à
sua divisão em ambientes, recintos ou compartimentos, requerida para que um
edifício tenha um determinado uso.”
Analisando a referida definição acima, chama atenção a necessidade de
complementar o primeiro item com a palavra cultura, quando as autoras se
referem ao conjunto de atividades sociais e funcionais e, mais adiante, no
segundo item, pode-se complementar, colocando, imediatamente após as
palavras genérico ou minuciosa, as palavras quantitativo e qualitativo, entre
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parênteses, respectivamente. Essas complementações seriam para chamar a
atenção ao fato de superação das limitações naturais da formulação de um
programa de necessidades meramente quantitativo, isto é, que fornece apenas
uma relação aproximada entre a nomenclatura de um determinado ambiente e
sua correspondente metragem quadrada que, portanto, pouco informa, ou até
pode vir a induzir interpretações equivocadas a serem traduzidas pelo projeto,
pode-se dar um grande passo no sentido de fornecer maiores subsídios ao
desenvolvimento do projeto a que cabe, em última instância, interpretar as
informações constantes de um programa de necessidades. Daí a importância
da palavra cultura, porque esta palavra, além de abrangente, sintetiza a
complementação necessária ao entendimento das atividades sociais e
funcionais, ampliando-se, consequentemente, o espectro de reflexões
possíveis sobre determinadas informações discriminadas no programa de
necessidades, elaborado de forma meramente quantitativa. Em síntese,
entendendo-se que a elaboração de um programa de necessidades,
confeccionado de forma mais minuciosa e detalhada, e devidamente
contextualizado, pode vir a se tornar um importante instrumento de superação
das dificuldades estabelecidas pela “folha em branco”.
De acordo com essas constatações, verifica-se a necessidade de se
estabelecer um modo para sistematizar as inúmeras correlações de
informações possíveis, advindas da solicitação temática na qual o objeto
arquitetônico está inserido. Essa sistematização, que irá se ater, numa etapa
inicial, ao próprio repertório do profissional em questão, trazido de sua
formação e experiência de vida, das suas relações sociais e familiares, e de
sua formação cultural, e, posteriormente, estimulado por este processo de
contextualização sistematizada que se propõe a pesquisa de complementação
de outros níveis de informações, ampliando, assim, o próprio repertório cultural
e arquitetônico. Existe uma sistematização de informações, assim como o
processo de organizar as ideias, pode-se seguir algumas possibilidades de
organização do pensamento, que se apresentam como estratégia para que
atinja a contextualização necessária para dar suporte ao programa de
necessidades fornecido inicialmente, e para a própria elaboração do projeto
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arquitetônico. Corrêa (2006), organiza esta sistematização em três momentos
distintos mas que interagem de forma complementar entre si, sendo o 1°
momento de caracterização e dimensionamento, onde caracteriza o uso
identificando atividades específicas qualificando o ambiente e tem-se
conhecimento mais aprofundado do usuário final, o cliente em questão, o 2°
momento é de setorização e construtibilidade, onde é feita a relação espacial
entre os ambientes por contiguidade, proximidade e separação, estabelecendo
uma compatibilização com o primeiro momento, relacionando o espaço entre o
ambiente projetado e paisagismo, entendendo-o da mesma forma que as
outras variáveis arquitetônicas, tais como estrutura, materiais construtivos,
condicionantes urbanísticas, volumetria, insolação, e outras, que não se
apresentam no processo projetual de forma posterior, e nem com sentido de
complementariedade, e, sim, que se trata de variáveis que devem ser
conjugadas

de

maneira

indissociável

e

simultânea,

e

assim,

nesta

sistematização reflexiva sobre o programa de necessidades, a componente
paisagística, que deve ser analisada incorporando-se, também, além dos
níveis de relações espaciais, a ótica das relações de contato físico direto ou
apenas visual entre os ambientes e o paisagismo, conferindo, assim, mais
qualidade à análise realizada. Relaciona-se também o espaço entre o
ambiente projetado e as necessidades de conforto ambiental, que deve ser
entendido como uma simples verificação das condicionantes de conforto
ambiental para os ambientes relacionados no programa de necessidades,
fornecido inicialmente, já que tais aspectos devem estar mais do que
intrincados no fazer projetual de qualquer profissional, e é importante destacar
que tal cuidado com as questões ambientais e de desempenho das edificações
assume relevância ainda maior perante o amplo conceito de sustentabilidade,
que deve ser cada vez mais incorporado, naturalmente, nos exercícios
projetuais desenvolvidos no âmbito da academia e na prática profissional do
arquiteto. Sendo assim ocorre a caracterização construtiva, pois qualquer que
seja o elemento construtivo especificado na proposta projetual, o mesmo
deverá ser trabalhado de maneira a permitir que se extraia o maior número de
possibilidades de utilização de suas características intrínsecas, tais como:
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desenho, textura e cor. Deve-se fazer com que o material utilizado venha a
caracterizar e complementar os ambientes, levando-se em conta as atividades
funcionais neles desenvolvidas e sua representação simbólica. O propósito é
procurar sempre conferir qualidade à análise efetuada. O 3° momento é de
qualificação, que é o momento mais complexo da reflexão proposta para a
análise sistematizada organizada por Corrêa (2006), pois exige vivência
profissional e cultura arquitetônica muito aprofundada, por parte dos
responsáveis por desenvolver esta qualificação. Esta complexidade se dá,
também, porque a reflexão impõe estabelecimentos de relações com as mais
diversas áreas do conhecimento para que, num processo de síntese,
estabeleça-se uma analogia entre o ambiente e algo que possa representar
uma ideia, oriunda das diversas possibilidades relacionais. Pode-se a partir da
representação simbólica procurar estabelecer uma analogia entre o ambiente
focado e algum elemento tido como extremamente representativo de um fato,
seja este relacionado aos aspectos históricos, culturais e místicos, com força
suficiente para sintetizar uma ideia, assim como também antever qualidades
espaciais desejáveis que deverão ser traduzidas pelo desenho propriamente
dito, linguagem preferencial do arquiteto, qualidades essas que tratam da luz,
do volume, das visuais, de relações com elementos naturais e artificiais, enfim,
da percepção e da sinestesia , porém para esses itens discorridos há de se ter
cautela e senso crítico para se definir um ou alguns poucos ambientes que
sejam de fato mais significativos, no contexto da temática em que o objeto
arquitetônico estiver inserido.
"O produto deve ser inicialmente projetado para ser configurado pelo
cliente". (Goldman, 1995).
A valorização da etapa de projeto é fundamental para se obter
qualidade e diminuir o risco de surgirem não conformidades e problemas pósocupação.
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4.2

O Projeto
Tendo-se o escopo realiza-se o projeto, o qual segundo o PMI – Project

Management Institute (1996) é um esforço temporário empreendido para criar
um produto ou serviço único. Temporário significa que todo projeto tem um
início e um término bem definidos. Único significa que o produto ou serviço
distingue-se substancialmente de todos os produtos e serviços existentes.”
Quanto à “criar um produto/serviço ou resultado exclusivo” refere-se à
singularidade de cada projeto. Os projetos são esforços exclusivos. Mesmo em
projetos similares existem peculiaridades que os diferenciam, tornando-os
exclusivos em questões como prazo, custo, qualidade, equipe designada para
o trabalho, recursos, dentre outras.
Os projetos geralmente são:
- Executados por pessoas;
- Restringidos por recursos limitados;
- Planejados, executados e controlados.
Os conceitos, como aqueles que elaborados durante a produção de um
projeto, não surgem do nada, considerando que cada um tem a sua
peculiaridade, mas surgem da reflexão sobre a própria experiência dos
espaços e daquilo que fornece a tradição que os concerne. Assim, cumpre
elaborar a reflexão sobre a experiência desses espaços, sobre a imagem, os
significados e sentidos que a tradição transmite e que se depositou como
repertório da cultura.”
Assim como citado por Varela, Thompson & Rosch (2003), o mundo que
conhece-se é aquele que é visto, tocados, cheirado, ouvido e construído na
mente de cada um, as sensações ou experiências ambientais são produzidas
na própria relação individual com o ambiente.
Como a percepção é inseparável da consciência, uma vez que é pela
experiência que reconhece-se os objetos físicos e os objetos mentais, qualquer
desajuste ou disfunção na “regulagem” de um ou mais dos sentidos torna a
percepção e a consciência ambiental “real” em algo substancialmente original
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e diferente para cada pessoa, ou até mesmo para a própria pessoa, uma vez
que também pode ser afetado por seu estado emocional.
“Um homem só pode ser cego porque, em sua essência,
permanece um ser capaz de visão. Um pedaço de madeira
nunca pode ficar cego. Se, no entanto, o homem fica cego,
então sempre se pode colocar a pergunta se a cegueira
provém de uma falta e perda ou se consiste num excesso e
abundância desmedida.” (HEIDEGGER, 2001)

Segundo Paulo Afonso Rheingantz, partindo deste pensamento de
Heidegger, entende-se o mundo como aquilo pelo que é visto, pelo que se
sente, cheira e toca-se, cujo sentido está diretamente ligado à essência
daquele que o vivencia, à consciência do mundo, de um lugar cujas fronteiras
concretas ou geometricamente tem sido progressivamente ampliadas pelas
novas tecnologias, que possibilitam incorporar inclusive o mundo virtual. Este
entendimento do mundo leva a questionar a essência do ato projetual – se
existe alguma relação entre o sentimento do projetista ao concretizar uma ideia
e as sensações e percepções dos usuários; ou se [e como] a sua ação
projetual está submetida às questões espaciais corretamente solucionadas.
“Os arquitetos precisam incorporar em seus projetos as
diferentes dimensões do “espírito”, do “sentido” e da
“consciência” do lugar: a pessoal, a dos usuários e a do próprio
lugar. Esta tríade articula o argumento em favor do
reconhecimento dos sentidos humanos como os condutores da
construção de lugares de qualidade e inclusivos para todos os
seus habitantes, o que implica reconhecer que o exterior existe
porque existe um ser humano que o vivencia, para quem o
mundo é o que vemos e que, contudo, precisamos aprender a
vê-lo.” (MERLEAU-PONTY, 2000: 16)

Na questão da arquitetura, segundo Carlos Alberto Maciel (2003), na
ausência de um grande padrão ideal legitimador das ações do arquiteto, a
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busca de ficções legitimadoras isoladas como algo que confira qualidade à
arquitetura tem sido uma estratégia usual tanto entre arquitetos que ocupam
posições dominantes tanto no cenário internacional como na produção local,
prática e acadêmica. Em contrapartida a essa tendência, a proposta é pensar o
conceito como o esforço do arquiteto em compreender, interpretar e
transformar os dados pré-existentes do problema arquitetônico, que se
constituem em fundamento para seu trabalho: o lugar, o programa, e a
construção. Esta abordagem não procura determinar um procedimento lógico e
racional que concatenaria uma sequência de resultados obtidos cientificamente
a partir da observação dos condicionantes. No entendimento do processo de
projeto deve ser eliminado a subjetividade do arquiteto. Contudo, no processo
de projeto, a compreensão e interpretação de cada aspecto colocado como
premissa exige por parte do arquiteto a tomada de sucessivas decisões. Cada
uma dessas decisões é um ato racional, operado a partir do conhecimento
específico do problema, relativizado pela experiência vivida do arquiteto e pelo
momento em que se realiza o projeto. Como esclarece Brandão acerca da
leitura ou fruição de uma obra acabada, “toda compreensão é histórica e
emerge da situação existencial e da experiência vivida por aquele que se
propõe à tarefa de compreender ou interpretar alguma coisa”. Assim, a
aparente restrição que é a delimitação clara de um campo de ação sobre o
qual o arquiteto opera durante o processo de projeto não se constitui em
eliminação da subjetividade, mas, pelo contrário, exige um direcionamento
desta subjetividade como algo operativo sobre os problemas efetivamente
colocados pelo mundo ao arquiteto. Enquanto a busca pelo conceito por parte
do fruidor ou usuário parte da interpretação do objeto em si, no ato do projeto o
objeto é o que se busca realizar, e portanto não se dá ao conhecimento do
autor para que dele se extraiam, se compreendam ou se estabeleçam
conceitos. Sendo assim, é necessário recuar nesta busca por algo concreto
que, antes da realização da edificação, já esteja disponível ao conhecimento
do arquiteto e que permita sua interpretação. No caso, o que se coloca como
concreto à compreensão do arquiteto são, na grande maioria dos casos, as
demandas e determinações relativas ao lugar, ao programa e à construção.
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O ato projetual deve ir além dessa tríade: o lugar, o programa, e a
construção, e, se inserir na questão do sonho e necessidade individual, sendo
a questão do projeto não apenas baseada na experiência do arquiteto e sim na
compreensão do mundo em que o cliente está inserido, no desafio da
realização pessoal e da execução final.
A construção civil, por natureza, já abriga altos riscos em sua cadeia
produtiva. Alguns empreendimentos, possuem riscos ainda maiores do que
aqueles inerentes à atividade do setor. Estes riscos incluem, entre outros, a
finalização do projeto com perda de qualidade e/ou sem atender a seus
objetivos, um atraso no término ou um aumento do custo.
O Brasil vem experimentando um crescimento moderado, mas
significativo em quase todas as áreas da economia. No entanto, alguns setores
precisaram se adaptar aos novos tempos e modernizarem-se. Com a
necessidade de atualização, com os avanços tecnológicos e o aumento de
consultorias, no caso de grandes empreendimentos de engenharia, onde há
complexidade na execução, se utilizam das técnicas de Gerenciamento de
Projetos e tendem a ser dirigidos por empresas de engenharia de projeto, ou
companhias especializadas em serviços de gerenciamento que possa garantir
o sucesso e reduzir os impactos de atrasos e mudanças que ocorrem durante
a execução do empreendimento.
4.2.1 Gestão de Projetos
O termo gestão de projetos tem sido difundido largamente nas
organizações atuais, seja em projetos de expansão de capacidade produtiva,
bem como em reorganização e reestruturação dos setores atuais, objetivando
diminuição dos erros, eficiência e redução nos custos.
Segundo Prado (2001) a Gestão de Projetos (ou Gerenciamento de
Projetos) é um ramo das Ciências Gerenciais que trata do planejamento e
controle de projetos. No planejamento são estabelecidas as metas, tarefas a
serem realizadas e seu sequenciamento, recursos necessários (pessoas,
materiais e financeiro) e a qualidade esperada. Através do controle é verificado
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o cumprimento das etapas e metas planejadas, bem como são realizadas as
correções para os desvios encontrados.
A gestão de projetos é a aplicação de habilidades e técnicas na
elaboração e controle de atividades relacionadas a atingir um conjunto de
objetivos pré-definidos. Um bom gerenciamento de projetos possibilita o atingir
metas estabelecidas dentro do prazo, custo e qualidade esperados.
“As vantagens advindas de um projeto bem gerenciado se resumem,
basicamente, em que a execução não diferirá significativamente do
planejamento.” (PRADO, 2001).
4.2.2 O conhecimento na gestão de projetos
“O conhecimento se produz em mentes que trabalham.” (THOMAS H.
DAVENPORT, 2010)
Em seu trabalho sobre a atuação do gerente de projetos na era do
conhecimento, o Mestre e Professor Roberto Luís Capuruço Gattoni fala sobre
a motivação para a gestão de projetos, que a partir da relação entre os
envolvidos no processo, como a própria equipe executora, clientes,
fornecedores e parceiros da organização é estabelecida a conceituação de
conhecimento e gestão do conhecimento organizacional.
Existe diferença entre conhecimento e informação, segundo Nonaka e
Takeuchi (1997), o conhecimento é função de uma atitude, perspectiva ou
intenção específica e está relacionado à ação, ao contrário da informação, que
é um meio ou material necessário para extrair e construir o conhecimento,
acrescentando-lhe algo ou reestruturando-o, já a informação é um produto
capaz de gerar conhecimento, sendo o conhecimento identificado com a
crença produzida (ou sustentada) pela informação; a informação é um fluxo de
mensagens, enquanto o conhecimento é criado por esse próprio fluxo de
informação, ancorado nas crenças e compromissos de seu detentor. Ambos,
conhecimento e informação, dizem respeito ao significado, sendo específicos
ao contexto e relacionais, na medida em que dependem da situação e são
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criados de forma dinâmica na interação social entre as pessoas; o
conhecimento é um processo humano dinâmico de justificar a crença pessoal
com relação à “verdade”.
Estes mesmos autores classificam o conhecimento humano em dois
tipos: o tácito e o explícito. O conhecimento explícito é o conhecimento
“articulado na linguagem formal, expressões matemáticas, especificações,
manuais e assim por diante, podendo ser transmitido, formal e facilmente,
entre os indivíduos” (Nonaka e Takeuchi, 1997). O conhecimento tácito, por
sua vez, é “difícil de ser articulado na linguagem formal, tendo conhecimento
formal incorporado à experiência individual e envolve fatores intangíveis como,
por exemplo, crenças pessoais, perspectivas e sistemas de valor”. Porém
ambos são considerados unidades estruturais básicas que se complementam
mutuamente.
Ainda segundo os mesmos autores, deixa claro que existem modos de
conversão do conhecimento, como: a socialização, a combinação e a
internalização.
“Conhecimento
condensada,

é

uma

valores,

mistura

fluida

informação

de

contextual

experiência
e

insight

experimentado, a qual proporciona uma estrutura para
avaliação

e

incorporação

de

novas

experiências

e

informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos
conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido
não só em documentos ou repositórios, mas também em
rotinas,

processos,

práticas

e

normas

organizacionais”.

(DAVENPORT E PRUSAK, 1999)

Prado (1999) considera, assim também como o PMI (1996) que, existem
diversas áreas de conhecimento ou de atuação gerencial na condução de
projetos. Cada uma das áreas de conhecimento está definida em termos de
processos. As áreas de conhecimento gerencial de cada projeto, sintetizadas
por Prado, são as seguintes:
1. Gerência de integração: inclui os processos necessários para a
coordenação dos diversos elementos de um projeto;
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2. Gerência de escopo: considera os processos necessários para
assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário e somente ele, de
forma a permitir sua execução e conclusão com sucesso;
3. Gerência de tempo: incorpora os processos necessários para a
garantia de planejamento e execução do projeto dentro dos prazos previstos;
4. Gerência de custos: estabelece os processos necessários para
assegurar que o projeto seja desenvolvido dentro dos orçamentos estipulados
originalmente;
5. Gerência da qualidade: inclui os processos necessários para
assegurar que os produtos e serviços do projeto atinjam os padrões de
qualidade segundo os quais o projeto foi concebido;
6. Gerência de recursos humanos: considera os processos necessários
para assegurar o melhor emprego do pessoal envolvido no projeto;
7. Gerência de comunicações: incorpora os processos necessários para
assegurar

o

adequado

planejamento,

geração,

armazenamento

e

disseminação de informações do projeto;
8. Gerência de riscos: estabelece os processos relacionados com a
identificação, quantificação e análise de riscos do projeto, bem como o
estabelecimento das contra-medidas a serem tomadas quando da ocorrência
de cada um dos fatores de risco levantados;
9. Gerência de suprimentos e contratação: envolve os processos
necessários para a aquisição de bens e serviços de fora da organização, no
que tange a parceiros e fornecedores de insumos para o projeto.
Cada uma das fases do ciclo de vida de um projeto está relacionada
com os processos que compõem as chamadas áreas de conhecimento
gerencial, obtendo-se uma matriz que comportaria tais associações.
4.2.3 Interação do projeto
A representação gráfica é, e parece que por muito tempo continuará
sendo, o modo de mediação entre a ideia e a sua realização concreta, a
construção. Portanto, o desenho é o ponto crítico no processo, pois não é
apenas a representação final de uma ideia pensada de antemão, mas é a
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própria construção da ideia. Enquanto desenha, o arquiteto testa hipóteses de
resolução das diversas contradições que surgem do embate entre as
demandas impostas pelo lugar, pelo programa e pela construção.
Como

confirma

Brandão,

a

expressão

gráfica

não

é

apenas

representação de uma ideia mas um momento de compreensão e construção
dessa. Dizer que essa relação é dialógica significa dizer que ela se desenvolve
a partir do jogo de perguntas e respostas que são colocadas entre os dois
momentos, a pesquisa anterior ao projeto (PDR) e ao projeto em si. Esse jogo
se desenvolverá também para estabelecer a relação entre o projeto e a obra e,
depois, entre a obra e o habitante. Cumpre ressaltar, que a própria definição
do conceito é mediatizada pelas perguntas colocadas pela construção, pela
contextualização e pela fruição da obra.
O desenho como mediador é o que visa a concepção e a realização da
edificação, o desenho deve explicitar com clareza os procedimentos para a
construção. Se tratado de modo abstrato e desvinculado da lógica e das
implicações da construção, o desenho perde sua relação direta com o objeto
arquitetônico, e deixa de ser o meio para sua realização, arriscando-se assim a
não realização da edificação como previsto, por mera impossibilidade ou
divergência entre a técnica possível e o espaço e volume imaginados. A
deficiência da representação decorre, em geral, do desconhecimento da
construção. Portanto, a representação, para ser suficiente e para viabilizar a
construção de um edifício qualquer, deve se fundamentar no conhecimento de
todas as premissas que interferem nesta realização do objeto.
“Muitos arquitetos atualmente inventam processos e ensinam
técnicas de desenho sem a preocupação com a realidade da
construção. A tirania dos desenhos é evidente em muitos
edifícios em que o construtor procura seguir literalmente o
desenho. A realidade pertence ao desenho, não ao edifício. Os
edifícios se referem tão diretamente às definições do arquiteto
e estão tão desconectados com a operação da construção que
a única referência é o desenho. Mas um verdadeiro desenho
de arquitetura deve implicar sobretudo no conhecimento da
construção.” (RAFAEL MONEO, 1985)
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O conhecimento da construção é a única possibilidade de se viabilizar
concretamente a ideia do objeto arquitetônico. Sua desconsideração é a
garantia da falência da arquitetura e do arquiteto, na medida em que deixa
para outro a responsabilidade fundamental das definições que em última
instância implicam na geração da forma visível e tangível da edificação, e,na
definição da ambiência e da conformação do espaço interior destinado à vida
humana. Desconhecer os procedimentos para a construção do objeto é operar
apenas sobre a imagem pretendida para o edifício e seu espaço interior, é o
simulacro da decoração e do ornamento supérfluo.
“Se há algum caminho possível para a arquitetura nesse
momento, acredito ser sua realização através da manipulação
ativa de sua lógica de construção, operando a partir de seus
fundamentos para atingir uma resposta concreta, fisicamente
edificada, que faça repercutir no objeto arquitetônico, de modo
complexo, o conhecimento, a interpretação e a transformação
de todas as restrições e determinações do lugar, do programa
e das próprias possibilidades de construção.” (CARLOS
ALBERTO MACIEL, 2003)

Os arquitetos e as empresas de projetos dominam uma linguagem no
desenvolvimento de projeto, no qual o computador exerce um papel essencial.
Com o desenvolvimento dos softwares CAD e a incorporação dos métodos de
design generativo aos sistemas nos últimos anos, uma nova gama de
possibilidades surgiu na área de desenvolvimento de projetos complexos,
especialmente em arquitetura, possibilita não somente o desenvolvimento de
estruturas antes não factíveis, mas fornece também um novo espaço de
criação, onde as ideias podem ser desenvolvidas, refinadas e redefinidas com
maior flexibilidade. Entre elas o design paramétrico e os métodos de
desenvolvimento de projeto em arquitetura, a modelagem paramétrica, apesar
de recente, já é incorporada por grandes escritórios e escolas internacionais de
arquitetura, porém no Brasil, essa prática ainda encontra muita resistência, e é
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de extrema importância que essa nova linguagem também se consolide em
território nacional.
A evolução tecnológica vem a sugerir também novas aplicações
baseadas na disponibilização de modelos tridimensionais localizados também
em ambientes urbanos, proporcionando aos usuários um ambiente virtual georeferenciado, com utilização nos domínios do planejamento urbano, gestão
paisagística, cultura, turismo, manutenção de infra-estruturas, entre outros. Os
cenários urbanos tridimensionais são assim, por excelência, uma das áreas
que mais desafios coloca aos sistemas de visualização interativa.
“Realidade Virtual trata-se de um termo antigo, e até mesmo de uma
tecnologia antiga, mas que carrega um novo peso e chegará à arquitetura em
breve. Sua prevalência é resultado de sua acessibilidade quase universal; a
experiência pode agora ser alimentada pelos telefones celulares modernos.”
(JOSH PABST, 2015)
As técnicas de realidade virtual envolvem um controle tridimensional
altamente interativo de processos computacionais. O usuário “entra” no espaço
virtual das aplicações e visualiza, manipula e explora os dados da aplicação
em tempo real, usando seus sentidos, particularmente os movimentos naturais
tridimensionais do corpo. É uma tecnologia que busca interfaces mais diretas e
intuitivas na relação usuário\computador. Ela permite que o usuário explore e
interaja com informações em um ambiente tridimensional gerado no
computador, como se ele realmente fizesse parte do mundo virtual.
“Os Sistemas de RV têm o propósito de interação em ambientes 3D que
visam estimular o maior número de sentidos humanos para conectar o usuário
de forma mais próxima a uma realidade.” (GARCIA, 2001)
Este conceito de inserir pessoas em ambientes gerados por computador
surgiu em 1965 através de Ivan Sutherland. Stephen R. Ellis (2000), definiu o
termo “virtualização” como sendo o processo pelo qual um espectador humano
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interpreta uma impressão sensória moldada para ser um objeto estendido em
um ambiente diferente do qual ele existe fisicamente. Ele também dividiu o
processo em três níveis:
• Espaço virtual (Espaço onde será projetada a imagem virtual);
• Imagem virtual (Percepção de profundidade dos objetos);
• Ambiente virtual (O usuário torna-se parte do mundo virtual).
A Realidade Virtual (RV) vem trazer ao uso do computador um novo
paradigma de interface com o usuário. Neste paradigma, o usuário não estará
mais em frente ao monitor, mas sim, sentir-se-á dentro da interface. Uma
definição um pouco mais refinada de RV: é uma forma das pessoas
visualizarem, manipularem e interagirem com computadores e dados
extremamente complexos.
Para Garcia (2001), agrupando algumas outras definições de realidade
virtual, pode-se dizer que é uma técnica avançada de interface, onde o usuário
pode realizar imersão, imaginação e interação em um ambiente sintético
tridimensional gerado por computador, utilizando canais multi – sensoriais.
Porém já em 1890, Mariana Griswold Van Rensselaer publicou em
"Cliente e Arquiteto", como mostrado na Foto 03, que diz: “Grande parte do
nossos problemas no passado vieram porque o público não entende que é
preciso o olho de um arquiteto ou ao menos um olho experiente para ler um
desenho arquitetônico da forma correta. Mesmo aquela imagem que é
chamada de perspectiva não pode ser facilmente compreendida; e uma planta,
um corte, uma elevação, não são sequer imagens, mas sinais e símbolos, que
o novato muitas vezes compreende mal, justo quando ele pensa que desatou
todos os nós. Tanto os interesses do cliente como os do arquiteto, também
demandam que algum artista competente, não estando ele mesmo envolvido
na questão, veja - e seja pago por isto - para avaliar os projetos apresentados”.
Foto 3 – Publicação “Cliente e o arquiteto” pela Mariana Griswold Van Rensselaer –
crítica em arquitetura
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Fonte: Rensselaer, 2013

4.3

APO - Avaliação Pós Ocupação
É definido como um processo sistematizado e rigoroso de avaliação de

edifícios, passado algum tempo de sua construção e ocupação, tendo como
objeto de análise os seus ocupantes e as suas necessidades. Elaborando
levantamentos a partir dos quais se formam conclusões acerca das
consequências das decisões de projeto na performance da edificação, sendo
útil instrumento na implementação de melhorias na criação de edifícios no
futuro.
O desempenho dos edifícios é avaliado, diariamente, de forma
inconsciente e não explícita. E, principalmente após a promulgação do Código
de Defesa do Consumidor no início da década de 1990, e desde que a NBR
15.575 - Edificações residenciais – Desempenho, entrou em vigor em 2013, no
Brasil a avaliação de pós ocupação vem sendo incorporada gradativamente
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nas práticas de construtoras, gerentes de facilidades e escritórios de
arquitetura. As avaliações pós-obra dos projetos não podem ser mais
empíricas para os itens descritos na norma, como aqueles relacionados aos de
conforto térmico, lumínico, acústico, segurança estrutural, proteção contra
incêndio, condições de uso e ocupação, funcionalidade e acessibilidade,
estanqueidade à água e durabilidade, pois a norma estabelece requisitos e
critérios de desempenho considerando as exigências do usuário. Segundo o
arquiteto Guilherme Mattos, ele diz que ainda são raras as oportunidades para
realizar a avaliação pós-ocupação, pois isso demanda um honorário que quase
sempre o cliente não está disposto a pagar.
Em um mercado cada vez mais competitivo, a meta do fabricante ou do
projetista passa a ser a criação de produtos com desempenhos que atendam
às expectativas de mercado, com preços acessíveis e que apresentem o
mínimo possível de defeitos. Neste sentido, a APO pretende analisar a
performance dos edifícios, através da comparação sistematizada e rigorosa
dos resultados, segundo critérios de desempenho pré-estabelecidos. As
diferenças evidenciadas, possibilitam a avaliação. Em função dos objetivos do
cliente e do tempo necessário, a APO possibilita a adoção de melhorias a
curto, médio e longo prazo.
A exemplo de uma avaliação feita inconscientemente em um
determinado ambiente, devido a acontecer de ouvir conversas e ruídos de
outros ambientes, sendo assim, a performance acústica do recinto está sendo
avaliada. Da mesma forma, a temperatura do recinto, a qualidade da
iluminação natural/artificial, do mobiliário, dos acabamentos e a visão do
exterior através das aberturas, que são avaliados informalmente. Enquanto
espera-se um elevador, pode-se julgar o tempo de espera. Os critérios de
avaliação usados neste caso são originados em expectativas que são
baseadas em situações vivenciadas. Com essas avaliações, pode-se realizar
melhorias, como descritos a seguir:


A possibilidade de identificar e solucionar e problemas nos
diversos sistemas/serviços, otimizar o uso do espaço interno e
feedback da performance do edifício, otimizar as atitudes dos
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ocupantes do edifício, através do seu envolvimento efetivo no
processo de avaliação, conhecer a influência das modificações
ditadas pela redução dos custos na performance do edifício,
informar decisões tomadas e melhorar a compreensão das
consequências das decisões projetuais na performance do
edifício.


Flexibilidade

e

facilidade

de

adaptação

às

modificações

organizacionais e crescimento contínuo, incluindo reciclagem de
serviços/sistemas para novos usos; redução significativa nos
custos de construção e de manutenção do ciclo vital do edifício;
acompanhamento permanente da performance do edifício, por
profissionais e usuários;


Aperfeiçoamentos na performance a longo prazo do edifício;
otimizar dados de projeto, padrões, critérios, e produção de
literatura técnica; otimizar e quantificar as medições de
performance do edifício.

A APO ainda é um campo de trabalho em processo de amadurecimento
e, em breve, deverá ser incorporada ao processo produtivo dos edifícios, da
mesma forma que a atividade de programação tem sido considerada um passo
fundamental da etapa de pré-projeto.
A crise econômica, a elevação dos preços da energia elétrica e dos
serviços de manutenção, e o aumento do nível de exigência dos usuários,
contribuem para o surgimento de uma nova mentalidade que valoriza a
qualidade e a eficiência, onde a determinação das necessidades dos clientes
passa a ser uma das principais variáveis do processo de produção de bens e
serviços, baseando-se agora nos conceitos de qualidade expressos pela
trilogia citada por Juran (1992): "a gerência para a qualidade é feita utilizandose os mesmos três processos gerenciais de planejamento, controle e
melhoramento". Neste contexto, a APO pode tornar-se um eficiente
instrumento no desenvolvimento do produto (edifício) e também do seu
processo (projeto). Através do conhecimento prévio do padrão cultural e
necessidades dos clientes (proprietários e usuários) declaradas e reais,
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percebidas ou mesmo atribuíveis a usos inesperados, e, da identificação
antecipada dos níveis de satisfação pretendidos pelo cliente com o produto;
através

do

estudo

comportamental,

não

será

difícil

identificar

suas

insatisfações, suas mudanças de hábitos, ou até mesmo as suas fontes de
necessidades. Os Programas de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ e
de Mestrado em Arquitetura da FAU/UFRJ, vêm desenvolvendo projetos de
APO desde 1994, além de pesquisas, teses de doutorado, dissertações de
mestrado e diversos artigos apresentados em congressos. A partir dos projetos
desenvolvidos em cooperação com as administrações dos condomínios do
Centro Empresaria Internacional Rio (RB1) e do Edifício Sede do BNDES no
Rio de Janeiro, estão sendo desenvolvidas técnicas de avaliação das questões
ambientais tratados pelos conceitos de nebulosidade da lógica Fuzzy e, para
as pesquisas de opinião, estão sendo desenvolvidas variáveis lingüísticas, que
facilitam a compreensão e a hierarquização dos resultados. Também estão
sendo adaptadas algumas ferramentas da TQC - diagrama de Paretto, o
diagrama de causa e efeito e o 5S, técnicas de avaliação qualitativa
“brainstorming”, matriz de prioridade e de planejamento e análise estratégica,
cenários, administração estratégica. Para o registro gráfico de dados e
informações dos edifícios, foi desenvolvido um sistema de maquete virtual em
ambiente de computação com interface gráfica tridimensional gerada em
ambiente CAD, associada a sistema de registro de informações textuais
utilizando banco de dados relacional. A partir das representações gráficas, é
possível consultar, acrescentar e alterar informações contidas no banco de
dados, bem como identificar graficamente os elementos do edifício que
atendam a determinadas condições de consulta ao banco de dados. Este
instrumento possibilita o registro detalhado de dados gráficos (plantas, cortes e
esquemas), dados quantitativos (dimensionamento e condições desejáveis de
conforto) e dados qualitativos (especificações e instruções operacionais/de
manutenção) de todas as instalações, equipamentos e serviços do edifício. Na
APO do Edifício RB1, foram identificadas as características e elementos
ambientais, símbolos de consistência e duração das formas de percepção e de
conduta dos usuários. Com o objetivo de compreender a importância absoluta
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e relativa dos fenômenos e valores perceptivos identificados, bem como
estabelecer sua representação, foi analisada a intensidade das imagens,
valores e expectativas dos usuários no processo de percepção.
No Brasil, a fase de produção do edifício é razoavelmente bem
conhecida, mas a visão sistêmica do processo parece ainda incompleta, na
medida em que existem poucas pesquisas voltadas à fase de uso, operação e
manutenção, o que faz com que seja reduzida a vida útil destes ambientes
construídos, pela ausência, desde o projeto, desse tipo de análise preventiva.
Além disso, ocorre a repetição de falhas em projetos futuros de edifícios
semelhantes, devido à ignorância dos fatos ocorridos em ambientes já em uso.
Nota-se que esta relação poderia, ou melhor, deveria fomentar
pesquisas

direcionadas aos níveis de

atendimento às questões de

funcionalidade e conforto promovido pelo ambiente construído, já que ainda
não existe no Brasil homogeneidade nem sistematização, em termos de
controle de qualidade pelo qual deveria passar o produto, em suas partes e no
seu todo.
Tal contexto, característico do meio urbano, reduz a vida útil do
ambiente construído e deteriora as relações humanas no espaço.
Este círculo vicioso poderia ser rompido, na medida em que se
procurasse conhecer essas edificações, tanto no ponto de vista técnico, quanto
do ponto de vista dos usuários.
Com

a

dinâmica dos

ambientes

construídos,

fica

evidente

a

necessidade de aplicação da A.P.O, em prazos cada vez mais reduzidos e
como parte obrigatória do processo de concepção do projeto até o seu destino
e uso final. Assim impulsiona-se a qualificação dos projetos e passa a
minimizar as patologias dos edifícios, pois passa-se a existir a realimentação
da cadeia projetual.
Tradicionalmente, as pesquisas na área têm como meta a avaliação de
aspectos técnicos, funcionais e comportamentais da edificação, o que inclui
uma pesquisa acerca dos aspectos construtivos (estabilidade, estanqueidade,
materiais e técnicas utilizados, e similares), das condições de conforto
ambiental (temperatura, insolação, ventilação natural, acústica, iluminação
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natural), do consumo energético, entre outros, além de observação dos fatores
funcionais que correspondem ao estudo da dimensão dos ambientes, dos
fluxos de pessoas, materiais, etc, das possibilidades de realizar as atividades
previstas, do desempenho organizacional e da acessibilidade.
A APO transparece e de certa forma evidencia a importância que a
qualidade dos ambientes exerce no bem estar das pessoas, seja no trabalho,
em casa ou nos espaços públicos que compõem as nossas cidades.
Possibilita assim de forma clara e evidente, situações que favorecem o
exercício

profissional na

busca

por soluções coerentes, duradouras,

racionalizadas e que prezam pelo aumento da qualidade de vida dos usuários.
Quando bem realizada, a APO pode gerar diagnósticos para
fundamentar recomendações e intervenções no edifício, além de fornecer
informações importantes para respaldar projetos similares no futuro. Em países
como Estados Unidos, França, Inglaterra e Japão, esse tipo de avaliação é
entendido

como

instrumento

de

realimentação

do

processo

de

desenvolvimento de projetos há pelo menos quatro décadas.
Esta etapa é seguida pela aplicação do Walkthrough e Checklist,
baseados em uma lista de aspectos a serem verificados no edifício. Estes
instrumentos são aplicados em uma ou mais vistorias técnicas, relativas à
condição física do edifício, sendo essenciais para que as características atuais
do edifício possam ser reunidas e, assim, transformadas em uma base de
dados para consulta durante o desenvolvimento da pesquisa. Estes
instrumentos também têm como objetivo verificar, de forma qualitativa, a
adequação de tais espaços às determinadas exigências por normas e
diretrizes, bem como às necessidades dos usuários. No caso, para o
Walkthrough e o Checklist (que nesta avaliação específica foi voltado para os
aspectos de acessibilidade) são aplicados também nas visitas iniciais, de
forma a permitir a composição de itens a serem avaliados relativos às
características existentes na obra. A aplicação destes instrumentos foi
realizada com base em listas e tabelas já pré-existentes provenientes de
estudos anteriores (SANOFF, 2001 e MOREIRA, 2005).
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A questão da avaliação pós-ocupação (APO) também pode ser
abordada de uma forma diferente, enfatizando o papel do observador na
análise, e, a circularidade de suas interações com o ambiente observando-o de
uma ótica diferente da ciência.
A proposta é que a avaliação de pós-ocupação não seja feita apenas a
partir de ferramentas "mecânicas", mas que tenha uma interação entre o viver
e a forma de observar, passa a ser uma reflexão ilimitada, corporificada,
circular e consciente em torno das coerências das relações entre os sistemas
que configuram o ambiente observado; considerando que o observador
acontece no observar; e a experiência de explicar esta experiência corporifica
o mundo. Como o homem é o fundamento do domínio cognitivo, propõe que a
questão central deixe de ser o conhecimento e o progresso, para ser o que
quer que aconteça em suas interações recorrentes com o ambiente, quando
ambos mudam de modo congruente.
O autor Paulo Rheingantz, com base no pressuposto de que a
arquitetura não é apenas um fechamento físico-social, mas um fechamento
cultural, sugere juntamente com Vicente del Rio e Cristiane Duarte (2002), uma
nova categoria de fatores para a APO: os fatores culturais. "O nome deve-se
ao reconhecimento da cultura como um conjunto de sistemas simbólicos
definidores de grupos socio-culturais que se reconhecem como membros de
uma identidade única, que dividem uma mesma visão de mundo, que
compreendem e se articulam a partir de lógicas próprias de comportamentos,
expectativas e crenças, e na interpretação etnográfica – foi a cultura quem
moldou biologicamente o Homem e não o inverso. A circularidade da influência
da cultura nas relações homem x ambiente, na medida em que um
determinado grupo humano se adapta ao meio urbano, ele molda seus
espaços que, por sua vez, provocam profundas alterações nas lógicas
relacionais desse grupo, torna-se indispensável que a APO considere o
contexto urbano e social dos edifícios e ambientes, reconhecendo e
valorizando seus significados, sua estética e seu papel social.
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5

COMO ESTÁ SENDO REALIZADA A PERSONALIZAÇÃO
“Ao implantar o processo de personalização em suas atividades, as

construtoras podem optar pela adoção de práticas facilitadoras para garantir
que o objetivo final seja atingido”. (CARVALHO HAMANO, 2015)
Por ser um produto fruto da construção civil, muito complexo, é
extremamente 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,
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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)

Uma questão relevante para o sucesso do programa de personalização
é determinado pela eficiência na transferência da informação entre clientes e
fabricantes (Frutos, 2000). Para Kumar (2007), o grande habilitador para que
as empresas ofereçam a personalização de seus produtos são os avanços no
sistema de TI que permitem a integração do cliente no processo de produção.
Neste sentido, Frutos (2000) destaca que diversos autores ressaltam que a
Internet é a via de conexão mais recomendada entre empresas, fornecedores
e clientes para ambientes de negócios ágeis.
O uso de feedbacks também é destacado 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
personalização 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, Queiroz 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 préestabelecidos, não surgirão dúvidas que podem vir a prejudicar o bom
andamento das modificações.
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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.
Após a execução da modificação e a entrega do apartamento
modificado, faz-se 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
personalização 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.
A seguir, no quadro 1, segue a visão de diversos autores sobre o
programa de personalização de projetos.
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Quadro 1: Visão de diversos autores
Amplitude das modificações
Modificação Planejada
Modificação Permitida
Seu estudo é justificado na
Deve ser incentivada, na
Deve se restringir a alguns
Brandão e Heineck medida em que a
maioria dos casos se limitando segmentos, passando a ser
(1998) (2007)
individualiação do morar tende à escolha de materiais de
sempre um complemento das
a se acentuar.
acabamento.
modificações planejadas.
Personalização de produtos é o
Nenhuma empresa sobrevive sem satisfazer seu cliente e a
Campanholo
terceiro estágio da atividade
possibilidade de personalização pode ser um dos elementos
(1999)
produtiva. É clara a existência
principais na obtenção deste negócio.
de um processo irreversível.
Tendência é que se aumente o Pode existir a oferta de várias Faz-se necessária a
foco nas necessidades dos
opções de layouts para a
participação efetiva do cliente
Moschen (2003)
clientes, promovendo a sua
mesma unidade habitacional,
para que o produto seja
participação direta nas
porém como uma apresentação adequado às suas
tomadas de decisão.
inicial.
necessidades.
Muitos são os benefícios
oriundos da sua implantação.
Está associada ao conceito de Deve ser aplicada para que a
Para o cliente, a possibilidade customização em massa, onde personalização ocorra, uma vez
Machado (2007)
de obter produtos
é disponibilizado um maior
que para isso o cliente deva
personalizados, e para a
número de opções ao
estar diretamente envolvido na
construtora, a fidelização dos
proprietário.
especificação do produto.
consumidores pela sua marca.
Capacidade de oferecer ao
Quanto maior o número de itens passíveis de escolha e quanto
cliente a oportunidade de
maiores as opções disponíveis, maior o grau de customização
Araújo Filho (2009) agregar aprodutos de massa
do produto e maior o grau de atendimento das necessidades do
elementos de sua prórpia
cliente.
escolha.
Autores

Visão da Personalização

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.

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

Fonte: CARVALHO-HAMANO (2015)

5.1

O processo da personalização
Segundo Brandão e Heineck (1998), a grande diversidade de

acabamentos disponíveis hoje no mercado impulsiona o aumento do número
de unidades habitacionais a serem personalizadas, 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.
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Carvalho Hamano (2015), discute em seu trabalho sobre a questão do
postponement, ela cita que o conceito baseia-se em verificar, na cadeia de
produção, quais são os focos de intervenção do cliente durante o processo de
personalização 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
personalizados. Uma empresa que não trabalha com este conceito, ou inicia o
processo de fabricação do produto apenas após a definição pelo cliente,
acarretando 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. Desta forma, o conceito 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. Ver figura 3:
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Figura 3: Fluxograma do processo de personalização
Início

Controle de Atividades e
Cronograma
Arquiteto / Coord. Modif.

Não

Personaliz.
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 modificação

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 modificadas /
opções de planta
Arquiteto

Fim
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Fonte: CARVALHO HAMANO (2015)

Segundo Cunha (2002), o postponement “baseia-se no retardo do
movimento ou formulação final de produtos até que se tenha informação da
demanda e visa a reduzir custos com perdas e manutenção de estoques”.
“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)

Algumas das vantagens da aplicação do postponement são a
diminuição dos diferentes produtos em estoque, e a agilidade da entrega final
ao proprietário. Trazendo este conceito para a construção civil, mais
precisamente para a construção de edifícios, é constatado que as vantagens
destacadas pela personalização 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 postponement será, portanto, o adiamento das etapas passíveis de
personalização para o último estágio possível na cadeia de suprimentos, mas
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de forma a garantir que não haverá atraso na entrega do produto final. E a
aplicação do postponement será tratada de forma única em cada um dos
diferentes empreendimentos oferecidos pela construtora.
Além do conceito de postponement, Carvalho Hamano (2015) cita
também o conceito do Ponto de Desacoplamento (PD) ou Decoupling Point
(DP), que 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.
Para Melo, Eulália e Bremer (2000), 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 customizado após a decisão do cliente.
Para Araújo Filho, “a postergação da diferenciação do pedido permite às
empresas serem mais eficientes em custo, mas à medida que o DP se
posiciona mais próximo dos estágios finais da produção, menor é o grau de
customização do produto oferecido ao cliente” (AECweb, 2014).
Desta forma, a localização do Ponto de Desacoplamento no cronograma
de produção determina o grau de personalização que será oferecido. Quanto
antes o PD estiver posicionado, maior o número de possibilidades de
personalização, mas também maior será o nível de complexidade do processo
de forma a administrar todas as possíveis intervenções do cliente. Sendo
assim, aliando os conceitos de Postponement e Ponto de Desacoplamento
para a implantação do processo de personalização, 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.
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,

82
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 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. E, um 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. 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.
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.
A

implantação

necessariamente

do

precisa

processo
ser

a

de

personalização,

mesma

para

todos

portanto,
os

tipos

não
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 postponement e a definição do Ponto de Desacoplamento devem ser
aplicados no cronograma da obra de forma a auxiliar que o objetivo final seja
alcançado.
5.2

Escopo de personalização
Existem

dois

aspectos

fundamentais

que

determinam

se

um

empreendimento terá elevado índice de personalização nas suas unidades ou
não. São fatores que devem ser analisados previamente para determinar qual
o modelo de personalização deseja-se implantar para alcançar o objetivo final.
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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
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de filtrar no primeiro contato algumas 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”. Porém pode haver exceção,
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
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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 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 mais uma vez 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).
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“A oferta de kit’s é o modelo mais amplamente utilizado nos
empreendimentos

desta

construtora

para

atendimento

dos

clientes.”(CARVALHO HAMANO, 2015)
Para exemplificar como podem ser feitas escolhas de tipos de
personalização no caso de edifícios, Carvalho Hamano (2015) ilustrou com a
descrição de kit’s previamente orçados, podendo ser oferecidos aos clientes de
forma que já estivesse previamente programada a possiblidade do uso destes
kit’s, como mostra a Tabela 2.
Tabela 2: Kit’s oferecidos para as unidades residenciais
Número de
Opções

Número de
variações

6

15

Troca do piso padrão do terraço

90

6
5
6
5
5

10
3
3
2
2

Inclusão de piso nas áreas secas
Troca do piso padrão do banho
Troca do piso padrão do lavabo (coberturas)
Troca do piso padrão da cozinha e área de serviço
Troca do revestimento padrão das paredes do banho

60
15
18
10
10

4

1

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

4

4
1
1

1
1
1

Troca do misturador padrão do banho
Inclusão de ducha higiência no banho
Inclusão de ducha (chuveiro) no banho

4
1
1

3
2
4
3

1
1
1
3

Troca da bacia sanitária padrão do banho
Troca da bacia sanitária padrão do lavabo (coberturas)
Troca do misturador padrão da cozinha
Inclusão de bancada, cuba e torneira no terraço

3
2
4
9

2

1

Troca do granito padrão da bancada do terraço
(coberturas)

2

15
2
2
3

3
3
2
3

Troca do mármore e da cuba padrão do banho
Troca do granito padrão da bancada da cozinha
Troca do granito padrão do balcão da cozinha
Troca do mármore padrão do lavabo (coberturas)

45
6
4
9

1

3

Infra estrutura para ar condicionado
Total:

Descrição do Kit

Fonte: Modificado de Carvalho-Hamano (2015)

Número de
kit's

3
300

Algumas escolhas limitam os itens de personalização que poderão ser
usados. Por exemplo, se o espaço do banho, bem como as instalações
elétricas e hidráulicas, não contemplarem a possibilidade de instalação de uma
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banheira, torna-se inviável tal modificação. São inúmeras as possibilidades de
personalização dentro do espaço do apartamento ou de uma residência, e a
decisão de escolher os itens de personalização é na fase de projeto, ou no
caso de um edifício, cabe a construtora oferecer ou não, porém deverá
previamente se programar para as opções de itens, pois é preciso conhecer
quais são as possibilidades de personalização, saber que dentro de cada um
deles existem inúmeras possibilidades de alteração, e em qual momento a
decisão deverá ser tomada. Como exemplo, segue na Tabela 3, uma lista com
50 itens passiveis de personalização
Tabela 3: Itens passíveis de personalização
Itens Personalizados
1
2
3
4

Acabamentos elétricos
Acréscimo de tomadas e interruptores
Adega climatizada
Água quente

26
27
28
29

Forros e Molduras
Iluminação
Junção de unidades vizinhas
Lareira

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Alteração da divisão interna
Alteração do uso do ambiente
Aspiração Central
Automação
Bacia Sanitária
Bancadas
Banheira ou ofurô
Box nos banhos
Churrasqueira
Chuveiro

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Louças
Luminárias
Metais
Móveis diversos
Móveis planejados
Painéis
Papel de Parede
Peças decorativas
Pia externa
Pintura

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Climatização
Complementos sanitários
Cortinas e Persianas
Decoração
Desembaçador de espelho
Design com grife
Desumidificador Closet
Eletrodomésticos
Espaço Verde

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Pintura decorativa
Piscina e spa
Piso aquecido
Pisos e Rodapés
Portas
Proteção acústica
Revestimentos de parede
Sauna
Toalheiro aquecido

24
25

Espelho
Ferragens

49
50

Vidro anti ruído
Wireless

Fonte: CARVALHO HAMANO (2015)
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Cada um dos itens listados possui uma interface diferente com a obra,
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 projeto, pois caso contrário a
personalização poderá ser inviável, no caso de um edifício. Para isso, os itens
listados foram divididos em duas categorias: definição do produto e obra. O
resultado está apresentado na Tabela 4, a seguir:
Tabela 4: Divisão dos itens personalizados: Produto e Obra
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Itens Personalizados
Definição do Produto
2
3
4
5
6
7
8
11
13
15
19
21
23
27
28
29
38
41
42
47
48
50

Acréscimo de tomadas e interruptores
Adega climatizada
Água quente
Alteração da divisão interna
Alteração do uso do ambiente
Aspiração Central
Automação
Banheira ou ofurô
Churrasqueira
Climatização
Desembaçador de espelho
Desumidificador Closet
Espaço Verde
Iluminação
Junção de unidades vizinhas
Lareira
Pia externa
Piscina e spa
Piso aquecido
Sauna
Toalheiro aquecido
Wireless

Obra
1
9
10
12
14
16
17
18
20
22
24
25
26
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
43
44
45
46
49

Acabamentos elétricos
Bacia Sanitária
Bancadas
Box nos banhos
Chuveiro
Complementos sanitários
Cortinas e Persianas
Decoração
Design com grife
Eletrodomésticos
Espelho
Ferragens
Forros e Molduras
Louças
Luminárias
Metais
Móveis diversos
Móveis planejados
Painéis
Papel de Parede
Peças decorativas
Pintura
Pintura decorativa
Pisos e Rodapés
Portas
Proteção acústica
Revestimentos de parede
Vidro anti ruído

Fonte: CARVALHO HAMANO (2015)

De acordo com a tabela 4, os itens listados em definição do produto são
aqueles que dependem da análise prévia, pois devem ser desenvolvido na
etapa de projeto, já os itens listados em obra são aqueles que poderão ser
definidos posteriormente, como possíveis ou não de serem executados ou
oferecidos de acordo com o que se espera do resultado final.
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6

APLICAÇÃO DO TURN KEY COMO APOIO NA PERSONALIZAÇÃO
O conceito de Turn Key – literalmente falando, “vire a chave”, refere-se

a algo que está pronto para uso imediato, termo geralmente utilizado na venda
ou fornecimento de bens ou serviços, originalmente utilizado no setor
imobiliário, para descrever uma casa pronta para morar, completa em
estrutura, mobiliário e decoração. Este termo também pode ser usado em
outras áreas de atuação, de empresa para empresa, oferecendo pacotes
completos de serviços e soluções para um projeto em todas as etapas:
consultoria, projeto, infraestrutura, implantação, treinamento, operação,
manutenção e reformas utilizando uma única empresa, evitando diversos
prestadores em uma só obra.
O Turn Key está integralmente ligado a operação final de um projeto. No
mercado, no ano de 1974 já se falava a respeito, e segundo os consultores de
serviços empresariais, Engenheiro Carlos AndresHerlotz e Engenheiro Julio C.
B. de Queiroz, o conceito de sistema Turn Key, era o conjunto de providências
conceituais, políticas, administrativas, financeiras e produtivas tomadas pelo
empreendedor, desde a fase de concepção de um empreendimento até a sua
colocação em operação normal, partindo de um sistema lógico de cronograma
(gráfico de Gant), era analiticamente dividido em 5 fases, sendo as seguintes:
- Fase 1: Concepção e estudos de viabilidade
 Identificação da necessidade
 Estudo de viabilidade econômico-financeiro
 Definições gerais de projeto
 Estimativa preliminar de custos
- Fase 2: Projeto básico
 Escolha de solução mais econômica
 Execução de desenhos com especificações
 Alocação de verbas e obtenção de recursos
- Fase 3: Engenharia de detalhamento e de suprimentos
 Contratação da empresa de engenharia
 Projeto executivo
 Compra de materiais e equipamentos
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 Controle de custos e prazos
- Fase 4: Engenharia de construção
 Contratação e execução de construção civil
 Testes mecânicos das instalações
 Controle de custos de construção
- Fase 5: Engenharia de operação
 Testes de performance
 Treinamento de pessoas "cliente"
 Colocação das instalações em operação
Naquele momento, em 1974, para o mercado, o Turn Key não era visto
de uma maneira satisfatória, a proposta era garantir vantagens clássicas como:
 Economia de prazos
 Preço determinado e competitivo
 Responsabilidade única
Mas na prática aplicada identificou-se que era um sistema em que as
empresas que o oferecessem incluiriam no valor agregado margens de
segurança suficientemente folgadas para cobrir os riscos, sendo evidenciados
ao longo das execuções, tais como incertezas quantitativas e qualitativa do
empreendimento, variações de mercado, inflação e a falta de controle de
custos adequado.
No mercado atual, a prática da personalização, representa uma
metodologia própria para o mercado da construção civil, visando o melhor
diferencial na capacidade de adicionar valor, visibilidade e velocidade as
operações imobiliárias. Porém para o cliente final, representa a transformação
de um imóvel em único, partindo da identidade da pessoa que irá habitá-lo,
adequá-lo e adaptá-lo de acordo com o seu gosto e necessidade.
As pessoas diante de um apartamento decorado idealizam a
necessidade de moradia. Porém não têm ferramentas de como executá-la de
forma tranquila com a correria que existe no mundo moderno, não tem como
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acompanhar uma obra sem ter problemas, nem mesmo como encontrar uma
decoração que se encaixe em seu gosto pessoal.
Partindo desta situação o objetivo é mostrar que é possível a
personalização total do imóvel, sem ter a preocupação direta com a execução
da obra e com a vantagem do uso da ferramenta turn key. Porém esta
ferramenta ainda é identificada no mercado com baixa aceitação e pouca
prática devido ao grande problema atual de mão de obra que não é qualificada,
mas é válida a implantação da ferramenta de forma efetiva. A vantagem da
personalização e da prática desta ferramenta são as seguintes:
 Atender de forma segura a realização de um sonho, partindo de uma
necessidade básica.
 Criar um projeto de arquitetura exclusivo e atender as necessidades
dando identidade ao imóvel.
 Execução dos serviços por apenas uma empresa, com confiança no
serviço e garantia pós-obra única.
 Acompanhamento por parte do cliente sendo criterioso, com reuniões
semanais e relatórios de execução.
 Contrato de prestação de serviços com garantia de prazo, cumprimento
de orçamento e cronograma podendo gerar multa por atraso de obra.
 O fornecimento de material feito através de empresas parceiras da
empresa contratada.
 Diferencial de projeto através do uso de tecnologias especificas de
aprimoramento do uso da edificação a ser executada.
 Compatibilização de forma precisa de todos os projetos antes da
execução para que não haja problemas durante a obra e nem no pós
obra.
 Concentrar em um único contrato todas as fases necessárias para
atingir objetivos em custo, prazo e qualidade, otimizando todo o
processo de criação e implantação do projeto.
 Parceria

com

especializados.

bons

fornecedores

de

materiais

e

profissionais
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Brandão (1997) destaca que a valorização da etapa de projeto é
fundamental para se obter qualidade e diminuir o risco de surgirem não
conformidades e problemas pós-ocupação.
Frutos(2000) enfatiza que o produto deve ser inicialmente projetado
para ser configurado pelo cliente. Ele ainda expõe que, em função das rápidas
mudanças tecnológicas atuais, o produto deve ter capacidade de ser
reconfigurado e adaptado pelo cliente no futuro para ter uma vida longa útil.
A literatura diz que a maioria das causas dos defeitos da construção
vem do projeto e que para corrigir estes erros de projeto durante o período de
construção custa 100 vezes mais do que custaria para modificar no estágio de
projeto.
“Uma modalidade de contratação que vem crescentemente
sendo utilizada no mercado é a contratação tipo turn key. Os
projetos tipo turn key englobam todas as partes de um projeto,
desde o escopo básico até a execução de obras civis,
montagem de equipamentos e instalação de redes hidráulicas
e elétricas. Quando há uma grande obra para execução em
modalidade turn key, geralmente forma-se um consórcio de
empresas de especialidades diferentes para assumi-la.”
(SOUZA, 2011).

Segundo o ITC (1994), o contrato turnkey é um contrato no qual uma
empresa de arquitetos ou engenheiros, contratantes de engenharia e
construtoras assumem o compromisso único quanto ao design, engenharia,
construção, edificação e o treinamento do pessoal para a operação e
manutenção dos mesmos, entregando o objeto contratado em pleno
funcionamento. Há diferentes nomenclaturas para tais contratos, podendo ser
classificados como contratos turn key, semi-turn key ou contrato de
componentes.
Ainda segundo o ITC (1994), o financiamento de projetos de engenharia
em países desenvolvidos e em desenvolvimento está adquirindo mais
importância do que o próprio design do projeto. Quanto maior e mais complexa
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for a obra, maior será a necessidade de se associar e buscar empresas
parceiras para a conclusão da mesma.
Normalmente, o contrato turn key exige um tipo de know-how técnico
bem avançado das empresas ou um processo para que sejam capazes de
fazer uma oferta, o que acaba limitando o número de competidores que podem
ofertar seus serviços.
As empresas brasileiras utilizam os contratos turn key conforme as
necessidades dos clientes e seus projetos. O estágio de levantamento de
dados, planejamento e preparação deve ser a etapa melhor elaborada para o
cliente, fornecendo uma análise concreta para a realização de um projeto
viável, evitando prejuízos e garantindo os lucros. Nesse estágio também
podem ser estabelecidas as garantias que serão oferecidas aos clientes,
dando certeza de execução da obra. Esta etapa do projeto também pode ser
identificada como PDR (Pre Design Research).
No entanto, cumpre ressaltar que o contrato de EPC, por sua
complexidade em relação ao seu objeto extenso e por envolver uma mistura de
conhecimentos técnicos de engenharia, arquitetura, direito, entre outros ramos,
não poderia ser executado por uma pessoa física, nem mesmo por um
empresário individual. Outra observação importante, é que o inciso II do Artigo
625 do Código Civil não se aplica ao contrato de EPC, no caso de grandes
obras, uma vez que o empreiteiro deveria ter realizado estudos e análises das
condições geológicas e hídricas do local do empreendimento antes de ter
celebrado contrato dessa natureza, global.
“Se

os

custos

aumentarem

bem

como

eventuais

dificuldades

imprevisíveis que sobrevierem no curso da execução deverão ser assumidos
pelo empreiteiro, em decorrência de sua expertise na construção de obras de
grande porte.” (CHEN, 2012).
No caso de grandes empreendimentos de engenharia, onde há
complexidade na execução se utilizam das técnicas de Gerenciamento de
Projetos e tendem a ser dirigidos por empresas de engenharia de projeto, ou
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companhias especializadas em serviços de gerenciamento que possa garantir
o sucesso e reduzir os impactos de atrasos e mudanças que ocorrem durante
a execução do empreendimento. Para a execução de um empreendimento o
cliente idealizador do projeto geralmente realiza a contratação de uma ou mais
empresas que irão planejar, projetar e executar as atividades necessárias para
conclusão do projeto. No mercado atual existem diferentes formas de
contratação para fornecimentos de bens de serviços e são aplicadas várias
modalidades de contratação, diferindo entre si principalmente pelo risco que
cada uma das partes assumem (contratante e contratado). Estas modalidades
são agrupadas em três categorias: contratação por Preço Global, contratação
por Reembolso de Custos e contratação por Tempo e Material. Dentro da
categoria de contratação por Preço Global, atualmente uma das modalidades
de contrato de engenharia procurada pelas empresas tem sido o contrato EPC
– Engineering, Procurement and Construction (engenharia, aquisições e
construção) na modalidade Turn key (chave na mão) para implantação de
obras.
Por envolver várias especialidades de engenharia, o gerenciamento de
projetos tipo Turn key exige um alto grau de planejamento e controle.
“O Gerenciamento de Projetos é realizado através de processos,
usando conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas de gerenciamento
de projetos que recebem entradas (insumos) e geram saídas (produto).” (Guia
PMBOK®,2008)
Segundo Prado (2001) a Gestão de Projetos ou Gerenciamento de
Projetos é um ramo das Ciências Gerenciais que trata do planejamento e
controle de projetos. No planejamento são estabelecidas as metas, tarefas a
serem realizadas e seu sequenciamento, recursos necessários (pessoas,
materiais e financeiro) e a qualidade esperada. Através do controle é verificado
o cumprimento das etapas e metas planejadas, bem como são realizadas as
correções para os desvios encontrados.
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“Um bom gerenciamento de projetos possibilita o atingir metas
estabelecidas dentro do prazo, custo e qualidade esperados. “As vantagens
advindas de um projeto bem gerenciado se, resumem, basicamente, em que a
execução não diferirá significativamente do planejamento” (Prado, 2001)
O gerenciamento de projetos desenvolve um esforço temporário para
alcançar um único objetivo. Já as aquisições são processos de compra ou
aquisição de produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto
necessários para realizar o trabalho. (PMBOK®, 2008)

6.1

Projeto e a personalização
Sobre a questão do projeto, para exemplificar existe o ciclo de projeto,

que se dá em etapas, assim como o mapa mental, para então haver a
personalização, execução e as instalações de forma que seja possível o
processo de turn key.
6.1.1 Ciclo de projeto
No processo de execução de um empreendimento, de qualquer
natureza que seja, sendo ele de grande porte ou de pequeno porte, o cliente
idealizador do projeto em geral realiza a contratação de uma ou mais
empresas que irão iniciar as atividades de execução, como planejar, projetar e
executar as tarefas necessárias para conclusão do projeto. Como os projetos
devem ser realizados detalhada e minuciosamente, necessitam de um
gerenciamento utilizando metodologias de gestão de projetos. Os projetos
costumam ser divididos em várias etapas para facilitar seu entendimento e sua
gestão e ligá-los a outras operações institucionais. No conjunto, as fases do
projeto são conhecidas como seu ciclo de vida.
Conforme

proposto

por

Romero

(2016)

o

ciclo

do

projeto,

personalização, execução e instalações para o processo de turn key pode ser
definido como podemos ver na Figura 4:
Figura 4: Ciclo de vida de um projeto
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Fonte: MARCELO ROMERO (2015)

A divisão em etapas do ciclo de vida de um projeto ajuda a estabelecer
metas cumulativas e a facilitar a coordenação de pessoas e processos.
Em linhas gerais, o ciclo de vida essencial de um projeto inclui:
1. Iniciação – Referente aos itens 1 e 2


Identificação das necessidades



Definição dos objetivos



Estudos de viabilidade



Busca de alternativas



Seleção do projeto



Identificação de restrições, premissas e riscos



Autorização do projeto



Designação das gerências de projeto

98
2. Planejamento – Referente aos itens 3, 4 e 5


Definição do escopo do projeto e atividades



Refinamento dos objetivos



Sequenciamento de atividades



Negociações políticas de apoio e patrocínio



Programação das competências necessárias e de recursos
operacionais e financeiros



Análise dos resultados



Desenvolvimento de orçamentos e cronogramas



Desenvolvimento de planos de gerenciamento de comunicação,
risco e de qualidade



Elaboração do plano de projeto

3. Execução – Referente aos itens 6 e 7


Cumprimento das atividades planejadas



Treinamento de pessoal operacional



Realizar as aquisições necessárias



Monitoramento e controle das atividades



Comunicação integrada entre participantes



Adaptação dos planos às mudanças



Entrega de produtos intermediários



Verificação da qualidade do projeto



Aprovação do resultado/produto final

4. Controle – Referente ao item 8


Acompanhamento paralelo das etapas para garantir que os
objetivos do projeto sejam alcançados

5. Final – Referente ao item 9


Entrega do resultado/produto final



Encerramento das atividades
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Avaliação



Comissionamento



Realocação da equipe



Preparo do material de trabalho para reutilização e consulta

Na concepção da gestão de projetos, os produtos de cada etapa do
projeto são, normalmente, aprovados antes do início da próxima, mas em
alguns casos, com risco sob controle, a etapa seguinte começa antes do final
da anterior em prática denominada “caminho acelerado” ou “fasttracking”. Os
resultados de cada etapa são revisados para confirmar a continuidade para a
próxima e para a verificação do uso adequado ou não dos recursos.
Os processos de cada etapa costumam indicar o nome dos produtos
das suas atividades, como “Definição do escopo do projeto”, “Projeto de
layout”, “Arquitetura da informação”, por exemplo. Os resultados de cada etapa
integram uma rede lógica sequencial construída para assegurar a correta
definição do produto final. Ver Figura 5:
Figura 5: Inter-relação entre as fases de um projeto

Fonte: VARGAS (2000)

"Em função das rápidas mudanças tecnológicas atuais, o produto deve
ter capacidade de ser reconfigurado e adaptado pelo cliente no futuro para ter
uma vida longa útil". (FRUTOS, 2000).
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6.2

Contratos e aquisições
A decisão de realizar uma contratação ou aquisição dentro de um

projeto é geralmente realizada na etapa de planejamento do projeto. Nesta
etapa vários fatores são levados em consideração, dentre eles o planejamento
estratégico da organização e as restrições orçamentárias e de prazo. Após a
fase de planejamento de aquisições, o gerenciamento de aquisições abrange a
gestão de um ou mais contratos emitidos por uma organização contratante
para a organização executora.
São aplicadas modalidades de contratação de serviços desde a fase de
definição de escopo até a execução do projeto. Essas modalidades de
contratação, diferem entre si principalmente pelo risco que cada uma das
partes assumem (contratante e contratada), podendo ser divididas em três
categorias: contratação de preço global, contratação por custos reembolsáveis
e contratação por serviço e material.
O Turn key se caracteriza dentro da categoria de contratação por preço
global.
Por envolver várias especialidades de engenharia, o gerenciamento de
projetos tipo Turnkey exigem um alto grau de planejamento e controle. O fluxo
bidirecional de informações entre o cliente e fornecedor torna-se fator decisivo
para o sucesso do empreendimento, de forma que se possa garantir um bom
andamento e satisfação das partes envolvidas.
“No mundo globalizado observa-se uma forte tendência a se utilizarem
fornecedores externos nos projetos. Isto se aplica tanto para equipamentos e
materiais quanto para consultorias.” (Prado, 2001).
O PMBOK® (2008) define contrato como um acordo que gera obrigações
para as partes envolvidas, e que obriga o fornecedor a oferecer o produto,
serviço ou resultado especificado e o comprador a pagar por ele.
Nos contratos são descritas as regras, prazos, formas de pagamento e
demais obrigações contratuais. Ao contrato são anexadas as especificações
técnicas que são o escopo do produto ou serviço que está sendo contratado.
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O contrato, portanto, deve ser formulado a partir dos objetivos das
partes, do objeto do mesmo e delineado a partir dos direitos e obrigações de
cada parte a fim de que se realizem as vontades primordialmente desejadas.
Desta forma os contratos são classificados em três categorias amplas:
1. Contratos de preço fixo ou preço global: Esta categoria de contrato
envolve um preço total fixo para um produto bem definido. Os contratos
de preço fixo podem também incluir incentivos para que objetivos
selecionados para o projeto, como metas de cronograma sejam
atingidos ou superados.
2. Contratos de custos reembolsáveis: Esta categoria de contrato envolve o
pagamento (reembolso) para o fornecedor pelos custos reais do
fornecedor

acrescidos

de

uma

remuneração

que

normalmente

representa o lucro do fornecedor.
3. Contratos por tempo e material: Os contratos por tempo e material são
um tipo híbrido de acordo contratual que contém aspectos dos acordos
de custos reembolsáveis e de preço fixo.
No caso do Turn Key, o contrato engloba todas as partes do projeto,
desde o escopo básico até a execução de obras civis, montagem de
equipamentos e instalação de redes hidráulicas e elétricas.
“Quando há uma grande obra para execução em modalidade Turnkey,
geralmente forma-se um consórcio de empresas de especialidades diferentes
para assumir a obra.” (SOUZA, 2011)
"No mercado de Engenharia e Construção – E&C, atualmente,
o investidor privado deseja contratar pacotes integrados de
serviços,

que

agreguem

engenharia,

procurement

(especificação, aquisição e fornecimento de equipamentos),
construção e montagem, ou seja, os contratos turn-key.
Nesses programas integrados, os empresários/parceiros não
agem como construtores individuais, mas como construtores
plenos, com a exigência de uma visão abrangente em relação
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a aspectos financeiros, cambiais e fiscais, conforme o
ambiente globalizado." (POLLERO, 2000, p.123)

"O cliente privado ou o consumidor final deseja a construção em pleno
funcionamento, ou seja, na modalidade turn key." (PESSÔA, 2004, p. 04)

7

PROPOSTA PARA A ADAPTAÇÃO AO CASO BRASILEIRO
O ciclo de trabalho proposto neste trabalho é composto por 33 passos

essenciais do ciclo de um projeto, que inicia com o PDR até a conclusão da
obra personalizada:
7.1

INICIAÇÃO (Passo 1 ao Passo 5)
Refere-se aos itens 1 e 2 do ciclo do projeto.

7.1.1 Identificação das necessidades
Para realização deste passo faz-se necessário uma entrevista objetiva
com todos os envolvidos com o processo projetual.
Pelo lado da empresa, em geral, as necessidades são mais fáceis de
identificar do que os desejos dos clientes. A identificação das necessidades
que tende a ser simples por parecer óbvia, muitas vezes atrapalha na
identificação dos desejos dos clientes. É importante conhecer o “não cliente”,
pelo fato de haver uma falsa impressão que um bom produto, serviço ou ideia
conseguirá atingir com o mesmo sucesso todos os clientes por igual. Portanto
é necessária a segmentação pelo público alvo, o que requer um profundo
entendimento do comportamento do tipo do cliente e uma cuidadosa análise
estratégica de marketing que deve incluir segmentação de mercado, seleção
dos mercados-alvo e o correto posicionamento de mercado baseado
fortemente nos benefícios e diferenciais competitivos. Uma vez identificado o
público e mercado alvo e definidos os benefícios e diferenciais competitivos, é
fundamental buscar entender de forma plena quais são não apenas as
necessidades dos clientes, mas principalmente os desejos e sonhos que o
movem em direção ao projeto e aos serviços que serão prestados. Para isso é
necessário perguntar, a partir de uma entrevista fazer o uso de perguntas
abertas que permitirão conhecer mais precisamente todas as necessidades,
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desejos, sonhos e expectativas dos clientes. Quão maior for o entendimento
sobre cada um destes pontos, melhor será o atendimento oferecido aos
clientes e maiores serão as chances de ganhar um cliente disposto a
compartilhar a experiência positiva. Anotar e sintetizar os pontos principais e,
colher as informações o tempo todo, pela possibilidade de surgirem novas
necessidades, novos desejos, novos sonhos e principalmente sobre melhorias
que podem ser incorporadas aos projetos e serviços.
Pelo lado do cliente, existem os diferentes níveis de clareza, pois
existem clientes que tem plena noção sobre o que precisam e sobre o que
esperam do arquiteto e da empresa em questão, fornecendo então suficiente
quantidade de informações para que o projeto seja desenvolvido dentro do seu
devido escopo. Enquanto isso, há outros que chegam ao profissional de
arquitetura ainda sem muita clareza sobre o que desejam e/ou necessitam.
7.1.2 Definição dos objetivos
São definidos a partir do foco principal do projeto
Para isso, o procedimento é estruturar um briefing com informações
básicas para servir de guia. E onde for necessário analisar caso a caso onde
precisa entrar em detalhes mais específicos.
1 – Dados do terreno: localização, dimensões, relevo, vegetação, clima
e entorno. Visita ao imóvel pessoalmente.
2 – Programa: usos e atividades, necessidades específicas, funções,
características, estimativa de dimensões, etc.
3 – Desejos e perfil do contratante: estilos de arquitetura preferidos
(caso tenha), gostos e hábitos pessoais, expectativas, perspectivas, imagem
que deseja passar (principalmente no caso de contratantes Pessoa Jurídica).
4 – Prazos de entrega: datas para entrega do projeto, início e finalização
da obra.
5 – Orçamento disponível: quanto o cliente deseja gastar com a obra.
6 – Desempenho: importante prever possíveis exigências quanto ao
conforto térmico e acústico, sustentabilidade e de performance em algum
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quesito peculiar. Observando que na hora de especificar materiais, importante
observar os padrões exigidos pela Norma de Desempenho.
A partir deste ponto inicia-se a parte do ciclo do projeto como o trabalho
do arquiteto na compreensão, interpretação e transformação dos dados do
problema arquitetônico, fundamentais ao seu trabalho e no processo de
projeto, a compreensão e interpretação de cada aspecto colocado como
premissa exigem por parte do arquiteto a tomada de sucessivas decisões.
7.1.3 Estudos de viabilidade – Estudo geológico, topográfico e estrutural.
Através do programa de Necessidades, especificando o objetivo do
cliente e as finalidades da obra, com os prazos e recursos disponíveis para o
projeto e a execução, com o critério das características funcionais da obra, em
especial a atividade que irá abrigar, que define a compartimentação e
dimensionamento preliminares, escala de proximidades espaciais, população
fixa e variável (por compartimento) e fluxos (de pessoas, veículos, materiais),
parte-se para os estudos de viabilidade.
Inicialmente deve se levar em consideração a questão da legislação e
as restrições de zoneamento existentes para verificar se é possível a execução
de um empreendimento para a finalidade que o mesmo irá abrigar, conceituar
o posicionamento da edificação em função dos dados analisados nas
atividades anteriores e dos parâmetros legais (recuos, taxas de ocupação,
etc.).
Em seguida são levantadas as informações, quando no caso de um
projeto de construção, sobre o terreno e seu entorno, em especial: escrituras e
matrículas, levantamento topográfico plani-altimétrico detalhado, em escala
adequada, indicando os limites do terreno (dimensões lineares e angulares), as
construções vizinhas e internas ao terreno, o arruamento e as calçadas
limítrofes, os acidentes naturais (rochas, cursos d’água, etc.), levantamento da
vegetação existente (locação e especificação de árvores e massas arbustivas),
o Norte verdadeiro, levantamento arquitetônico detalhado, em escala
adequada, de construções porventura existentes no interior do terreno, é
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necessário se fazer a sondagem geológica e obter dados sobre drenagem
visando subsidiar a concepção estrutural e o projeto de fundações da obra.
Quando no caso de uma reforma, deve-se verificar as regras aferidas
pela localização do imóvel. Cada caso vale a análise, pois algumas reformas
necessitam de aprovação do órgão regulador, como a prefeitura, ou no caso
de empreendimento predial que exigem a responsabilidade técnica de um
arquiteto ou engenheiro.
7.1.4 Busca de alternativas – Solução em projeto e executiva.
Através dos levantamentos realizados e constatadas as problemáticas
que envolvem o projeto e a localização do mesmo, busca-se alternativas e
recursos técnicos disponíveis para a execução: materiais, mão–de-obra,
sistemas construtivos, padrões de construção e acabamento, define-se
também a questão de mobiliário essencial e equipamentos básicos (por
compartimento), e, a modalidade de contratação de execução e porte do
construtor/montador/fabricante.
7.1.5 Seleção do projeto
Definição do estilo arquitetônico e dimensão do empreendimento.
Surge a questão do programa, da interpretação do programa, do
chamado “partido arquitetônico”, esse roteiro, de certa maneira, não acontece
com linearidade, talvez seja um pouco mais caóticos, um pouco menos
disciplinados. Não há como falar exatamente qual será o método de trabalho.
Não há uma sequência padronizada de ações. Não distinguindo programa e
projeto, transliterando que em arquitetura, programa é muito mais que uma
lista de áreas e de funções, é a interpretação daquilo que se deseja, é
imaginar, como uma antevisão, a relação entre os espaços e as pessoas.
Desta forma, incluindo outros fatores, e a partir das premissas estabelecidas e
elaboradas, são traduzidas em desenhos. De certa forma ao longo do projeto
reinventando o programa, o que pode ser um vai-e-vem constante, cada
decisão tomada no próprio projeto altera outras, volta atrás, se tornando
dinâmico, consequentemente nem sempre o “partido arquitetônico” adotado
inicialmente é usado. O termo “partido arquitetônico” é frequentemente

106
utilizado pelos arquitetos, porém no decorrer da série de mudanças no projeto
ele acaba se tornando um termo pesado e rígido, pois acaba se tornando uma
série de partidos ou de ideias, então entra a técnica, entra o material, é tudo
junto, não existe uma sequência, hipóteses experimentadas, transformadas e
abandonadas, certas decisões arbitrárias que ganham força e acabam se
sustentando. Então o projeto vai ganhando um monte de “regras”, que criam
unidade e personalidade.

7.2

PLANEJAMENTO (Passo 6 ao Passo 17)
Refere-se aos itens 3, 4 e 5 do ciclo do projeto.

7.2.1 Identificação de restrições, premissas e riscos – Necessidades
primordiais como acessibilidade.
Após a execução do estudo inicial onde constam todas as informações
do projeto, assim como as características e identidade do mesmo, inicia-se a
discussão acerca das necessidades primordiais, e se as mesmas podem ser
atendidas de forma eficiente. A partir desta fase o projeto pode ser alterado
diversas vezes para que possa atender a todas necessidades.
7.2.2 Autorização do projeto
Finalizando o processo de estudo do projeto, que é também chamado
de preliminar, parte-se para o projeto legal. É quando se dá a aprovação do
projeto por parte do cliente e parte para aprovação dos órgãos públicos.
O projeto legal é o projeto que contém as informações necessárias e
exigidas por parte dos órgãos públicos envolvidos no processo para
aprovação.
No geral é um processo bastante burocrático, devido as exigências não
só dos projetos atenderem a todas as restrições e necessidades, mas também
documental.
7.2.3 Designação das gerências de projeto – Definição dos projetos
complementares a serem executados
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Assim como citado anteriormente, para que haja uma organização maior
com relação aos projetos e que seja especifico, deve-se criar gerencias para
que as etapas do projeto sejam bem planejadas, como segue:
1. Gerência de integração: inclui os processos necessários para a
coordenação dos diversos elementos de um projeto;
2. Gerência de escopo: considera os processos necessários para
assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário e somente ele, de
forma a permitir sua execução e conclusão com sucesso;
3. Gerência de tempo: incorpora os processos necessários para a
garantia de planejamento e execução do projeto dentro dos prazos previstos;
4. Gerência de custos: estabelece os processos necessários para
assegurar que o projeto seja desenvolvido dentro dos orçamentos estipulados
originalmente;
5. Gerência da qualidade: inclui os processos necessários para
assegurar que os produtos e serviços do projeto atinjam os padrões de
qualidade segundo os quais o projeto foi concebido;
6. Gerência de recursos humanos: considera os processos necessários
para assegurar o melhor emprego do pessoal envolvido no projeto;
7. Gerência de comunicações: incorpora os processos necessários para
assegurar

o

adequado

planejamento,

geração,

armazenamento

e

disseminação de informações do projeto;
8. Gerência de riscos: estabelece os processos relacionados com a
identificação, quantificação e análise de riscos do projeto, bem como o
estabelecimento das contra-medidas a serem tomadas quando da ocorrência
de cada um dos fatores de risco levantados;
9. Gerência de suprimentos e contratação: envolve os processos
necessários para a aquisição de bens e serviços de fora da organização, no
que tange a parceiros e fornecedores de insumos para o projeto.
7.2.4 Definição do escopo do projeto e atividades – Gerenciamento de projeto
e compatibilização
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Nesta etapa o projeto já está desenvolvido e as personalização estão
sendo

realizados

conforme

o

cronograma

definido

de

entrega,

o

“postponement”.
O gerenciamento é realizado entre todas as partes envolvidas do projeto
para que haja compatibilização total entre o projeto, personalização e obra.

7.2.5 Refinamento dos objetivos – Definições dos projetos complementares
por meio da compatibilização
Após realizada a compatibilização, poderá haver algumas mudanças
devido ao próprio projeto
7.2.6 Sequenciamento de atividades – Após compatibilização de projeto, fazer
as modificações necessárias
As atividades são distribuídas pelo prazo da obra e pelo “postponement”.
7.2.7 Negociações políticas de apoio e patrocínio – No caso de consórcio de
obras grandes ou financiamento por bancos.
Após realizado o orçamento total da obra é ajustado um cronograma
físico-financeiro.
7.2.8 Programação das competências necessárias e de recursos operacionais
e financeiros – Distribuição de recurso por etapa do desenvolvimento do
projeto
Em função da aprovação de financiamento e do cronograma a ser
realizado, é definido o desembolso.
7.2.9 Análise dos resultados
empreendimento.

–

viabilidade

e

desenvolvimento

do

Definição dos pontos de verificação, financeiros, técnicos ou de
personalização.
7.2.10 Desenvolvimento de orçamentos e cronogramas – Gerenciamento da
obra, seleção de fornecedores
Esta etapa se dá pelo contato com fornecedores e prestadores de
serviços para negociação de custos e entrega.
7.2.11 Desenvolvimento de planos de gerenciamento de comunicação, risco e
de qualidade – Desenvolver forma de comunicação com o cliente e
fornecedores
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Criação de um canal direto com o cliente para acompanhamento da obre
referente ao cronograma e a qualidade dos serviços realizados na obra.
7.2.12 Elaboração do plano de projeto - Contratações
Realizar as contratações para início da obra.
7.3

EXECUÇÃO (Passo 18 ao Passo 26)
Refere-se aos itens 6 e 7 do ciclo do projeto.

7.3.1 Cumprimento das atividades planejadas – Execução de obra de acordo
com cronograma físico financeiro
Início da obra com acompanhamento total pelo cronograma adotado,
supervisão pelos profissionais responsáveis para cumprimento das etapas
através de medições.
7.3.2 Treinamento de pessoal operacional – Mão de obra
Os profissionais, prestadores de serviço deverão ter qualificação ou
serem qualificados para realização dos serviços, instalação dos componentes
de sistema, e quaisquer itens referente a personalização, pois os mesmos
possuem um valor agregado importante, inclusive podem se referir a peças
exclusivas, não passiveis de reposição e até reparo.
7.3.3 Realizar as aquisições necessárias – Compras
De acordo com o cronograma e respeitando os pontos do postponent,
as compras devem ser realizadas sempre de acordo com as especificações de
qualidade, marca e acabamento indicadas no memorial aprovado na fase de
projeto.
7.3.4 Monitoramento e controle das atividades – Fiscalização de obra
A fiscalização da obra deve ser realizada diariamente. Verificando as
questões técnicas, reposição de materiais, controle de estoque, controle de
qualidade, e de execução, e quando necessário realizando ajustes no
cronograma, bem como os impactos financeiros dessas alterações.
7.3.5 Comunicação integrada entre participantes – Reuniões
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Realização

de

reuniões

periódicas

para

homogeneização

das

informações e tomadas de decisões.
7.3.6 Adaptação dos planos às mudanças – Interveniência no decorrer da
obra
Em função das reuniões e das decisões tomadas, ajustar o andamento
da obra.
7.3.7 Entrega de produtos intermediários – Primeiras fases de obra pronta
De acordo com o cronograma, a obra pode ser entregue por partes.
7.3.8 Verificação da qualidade do projeto – Controle de qualidade da
execução de serviços, mão de obra e materiais.
Fiscalização

dos

pontos

da

obra

para

que

seja

realizada

a

personalização, de acordo com o cronograma e memorial.
7.3.9 Aprovação do resultado/produto final – Prazo final para qualquer
alteração de projeto de personalização
Definição final do postponement referente a personalização, para
integração com o cronograma da obra em geral.

7.4

CONTROLE (Passo 27)
Refere-se ao item 8 do ciclo do projeto.

7.4.1 Acompanhamento paralelo das etapas para garantir que os objetivos do
projeto sejam alcançados – Fiscalização dos serviços de personalização
Fiscalização dos serviços de personalização para que haja interação e
funcionamento de todas as instalações e para que esteja totalmente de acordo
com o projeto aprovado.

7.5

FINAL (Passo 28 a Passo 33)
Refere-se ao item 9 do ciclo do projeto.

7.5.1 Entrega do resultado/produto final – Entrega da personalização
Nesta etapa é realizada a entrega final dos produtos personalizados.

111
7.5.2 Encerramento das atividades – Finalização da obra
Nesta etapa é realizada a desmobilização da equipe de obra e a equipe
de pré-comissionamento junto com a equipe de pós-obra, começam as
avaliações das instalações realizadas.

7.5.3 Avaliação - Teste das instalações por parte do construtor
Deve ser realizado um pré-comissionamento antes da entrega da obra,
garantindo que todas as pendências sejam sanadas pela equipe de pós-obra
antes da entrega ao cliente.
7.5.4 Comissionamento – Entrega da obra e aceitação da obra por parte do
cliente
A metodologia aqui apresentada não acredita que as obras devem ser
abandonadas, mas deve-se ter a entrega do produto final, chave na mão,
realizada e as pós-obras concluídas.
7.5.5 Realocação da equipe – Nova obra do construtor
Conforme as atividades especificas vão sendo concluídas, a equipe é
realocada para uma nova obra. Não se espera que aconteçam re-trabalhos,
pois os mesmo gerariam atrasos nas novas obras. Os ajustes devem ser feitos
pelas equipes de acabamento e pós-obra.
7.5.6 Preparo do material de trabalho para reutilização e consulta – know how
da empresa
De posse do comissionamento, a empresa realiza uma reunião de
fechamento onde são apontados os pontos positivos e negativos da obra, que
devem ser incluídos no fluxograma do próximo empreendimento.
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8 CONCLUSÃO
Para que o processo como um todo tenha sucesso, inicialmente, facilita
se o cliente tem uma ideia clara e objetiva sobre o que ele tem necessidade e
deseja, por outro lado a empresa, ou o arquiteto deve realizar uma entrevista
de forma a conhecer os desejos e anseios do atual cliente (PDR), conhecer
seus gostos, seus costumes. A partir desta interação, com os objetivos
definidos, deve haver uma interação do projeto por maquete eletrônica, ou
realidade virtual ou até mesmo por maquete física, com o cliente, com as
definições projetuais, tanto de forma como de acabamento, de modo que o
cliente interaja não só visualmente, mas como também com os sentidos, como
definir texturas pelo tato, aconchego pelo conforto luminotécnico, com a
criação de ambientação assim como conforto térmico e acústico, paisagismo
aguçando o olfato por meio de seleção de plantas/árvores especificas,
Após aprovado o projeto em todas as instancias, tanto pelo cliente como
pelos órgãos reguladores, parte-se para o planejamento da execução dos
projetos complementares e programação das atividades para compor o
cronograma. Deve haver uma organização e conhecimento especifico para o
gerenciamento dos projetos.
Após

execução

dos

projetos

complementares

é

realizada

a

compatibilização entre todos os projetos para os ajustes que se fizerem
necessários para realização da obra. A partir deste processo há como alterar
alguns materiais e acabamentos para execução de um orçamento mais
preciso, gerando o cronograma físico-financeiro, o qual será o controle de
todas as etapas de execução dos serviços da obra com os aportes financeiros,
aliando com os pontos de “postponement”.
A partir deste ponto é muito importante que todas as atividades sejam
separadas e organizadas por departamentos e equipes para um melhor
gerenciamento da obra e das atividades a serem desenvolvidas.
Deve haver interação total entre a obra, os prestadores de serviço, os
fornecedores, empresa gerenciadora da obra, se for o caso, e o cliente.
Para que não haja problemas técnicos e de qualidade na execução da
obra, deve ser realizada a fiscalização do início ao fim, tomando sempre
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cuidado com a realização dos serviços, acompanhando fielmente ao projeto e
ao memorial de acabamentos propostos, ideal realizar uma visita periódica dos
clientes na obra, para ter uma segurança maior e interação satisfatória das
etapas e do andamento da obra, podendo sempre estar de acordo com o
cronograma e prazo final especificado para entrega, porém caso o cliente
solicite algum tipo de alteração, esta não poderá ser acatada imediatamente,
mas deve passar por analise envolvendo custo, prazo e a viabilidade da
execução para entrega final da obra.
Para atender todas as questões apresentadas, é necessário realizar
todas as 33 atividades aqui propostas, utilizando os conceitos de turn key:
1. Iniciação


Identificação das necessidades



Definição dos objetivos



Estudos de viabilidade



Busca de alternativas



Seleção do projeto



Identificação de restrições, premissas e riscos



Autorização do projeto



Designação das gerências de projeto

2. Planejamento


Definição do escopo do projeto e atividades



Refinamento dos objetivos



Sequenciamento de atividades



Negociações políticas de apoio e patrocínio



Programação das competências necessárias e de recursos
operacionais e financeiros



Análise dos resultados



Desenvolvimento de orçamentos e cronogramas



Desenvolvimento de planos de gerenciamento de comunicação,
risco e de qualidade
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Elaboração do plano de projeto

3. Execução


Cumprimento das atividades planejadas



Treinamento de pessoal operacional



Realizar as aquisições necessárias



Monitoramento e controle das atividades



Comunicação integrada entre participantes



Adaptação dos planos às mudanças



Entrega de produtos intermediários



Verificação da qualidade do projeto



Aprovação do resultado/produto final

4. Controle


Acompanhamento paralelo das etapas para garantir que os
objetivos do projeto sejam alcançados

5. Final


Entrega do resultado/produto final



Encerramento das atividades



Avaliação



Comissionamento



Realocação da equipe



Preparo do material de trabalho para reutilização e consulta
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