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RESUMO 

A fim de manter-se em um mercado cada vez mais globalizado, o setor da construção civil 
tem se empenhado na adoção de novas sistemáticas com vistas a atender aos anseios e 
expectativas dos seus consumidores cada vez menos padronizados e mais subjetivos. Como 
destaque, pode-se mencionar o sistema de personalização de imóveis residenciais, que tem se 
tornado uma realidade em grandes centros e uma tendência inevitável. As construtoras devem 
estar cada vez mais preparadas para trabalharem com a personalização de imóveis, para que 
os espaços sejam compatíveis com características pessoais dos clientes. A partir dos dados 
coletados foi identificado que a adesão ao sistema de personalização de imóveis, por parte das 
construtoras, deu-se devido às exigências dos consumidores, trazendo como benefício a 
satisfação do cliente. Por outro lado, identificou-se como principal aspecto negativo o atraso 
na finalização das etapas construtivas das edificações que adotam o sistema. 
(SANTANA/OLIVEIRA/MEIRA, 2008). 

Este trabalho tem como objetivo contrapor os prejuízos financeiros causados pelos processos 
de personalização de unidades a partir dos valores praticados no mercado de Goiânia, com o 
que é cobrado do cliente para se realizar as modificações, verificando, assim, o resultado 
financeiro desses processos do ponto de vista da construtora, além de propor melhorias ao 
processo. 

Palavras-chave: Personalização; imóveis; construtoras; desembolso; modificação. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é realizada uma abordagem a respeito da discussão que trata este trabalho, 

apresentando o que motivou a escolha do tema, os principais objetivos e a estruturação do 

trabalho. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA 

O sistema de personalização de imóveis residenciais tem sido objeto de estudo recente entre 

os estudiosos da área de habitação. Isto porque a prática de personalização de imóveis, que 

consiste em atribuir aos imóveis características individuais do cliente, é um estágio que vem 

se intensificando atualmente devido, principalmente, ao aumento das exigências dos 

consumidores e a acirrada concorrência do mercado imobiliário (SANTANA; OLIVEIRA; 

MEIRA, 2008). 

Segundo Brandão e Heineck (2002), um dos motivos que levaram à adoção dos processos de 

personalização foi o aumento do padrão sócio-econômico de setores da população que 

passaram a demandar anseios individualizados, sendo estimulada também pela tendência de 

customizar. No Brasil, segundo os mesmos autores, a personalização de imóveis se 

intensificou na década de 1990, com o fim do Sistema Financeiro de Habitação, quando os 

financiamentos deixaram de ser feitos por terceiros (agentes financeiros) e passaram a ser 

negociados de forma direta entre construtoras e cliente.  

Essa mudança gerou um estreitamento das relações entre os agentes, sobretudo no ato de 

compra/venda de imóveis na planta, inlcuindo solicitações e acordos para modificações de 

projetos e memoriais descritivos. Assim, surgiu um novo condicionante do processo 

comercial sobre o processo construtivo: a personalização. 

A personalização é um elemento de coesão entre as necessidades dos clientes e o que as 

construtoras podem oferecer. No entanto, é uma estratégia que traz dificuldades para o 

sistema de produção, na medida em que o produto (unidade habitacional) deixa de ser 

padronizado. A personalização acaba por permitir modificações que não são definidas no 

projeto original, exigindo maior capacidade de resposta e maior integração entre os diferentes 
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setores ou departamentos da empresa, além da necessidade de manter qualidade e prazos de 

entrega (FALCONI; BRANDÃO, 2014). 

Além de ser instrumento usado para satisfazer os clientes, a personalização também é uma 

estratégia de marketing, por se tratar ainda de um diferencial mercadológico. Contudo, é uma 

prática muito complexa, que exige, entre outros fatores, o emprego de mão-de-obra 

qualificada, bom planejamento e controle construtivo, além da adoção de técnicas que 

facilitem sua aplicação, pois, quando mal administrado, o sistema de personalização pode 

proporcionar, entre outros problemas, gastos desnecessários, retrabalhos e atrasos na 

finalização da obra (SANTANA; OLIVEIRA; MEIRA, 2008).  

As construtoras ao adotarem um processo de personalização para seus imóveis devem levar 

em consideração suas próprias necessidades, interesses e características, desenvolvendo um 

planejamento adaptado à sua realidade e buscando a melhoria contínua no gerenciamento de 

seus processos (FALCONI; BRANDÃO, 2014). 

A troca de informações entre o cliente e a construtora é muito importante para a garantia no 

atendimento das necessidades e expectativas dos mesmos, mas ainda costuma ser um ponto 

falho no processo. A comunicação eficiente entre os setores internos da empresa é também 

fundamental. Muitas vezes, cada departamento desenvolve seu serviço isoladamente, de 

maneira fácil e rápida, deixando lacunas e fazendo com que o processo não funcione 

adequadamente (FALCONI; BRANDÃO, 2014). 

Somado aos atrasos das etapas construtivas já destacadas, que podem ser identificados como 

potenciais prejuízos referentes ao cronograma, destaca-se também uma oneração relacionada 

ao orçamento, fruto das dificuldades em logística, planejamento e execução dos serviços 

causados pela pluralidade e complexidade de projetos. 

Diante do exposto, onde a personalização e o planejamento devem caminhar juntos, é 

extremamente importante ressaltar que o cumprimento do cronograma, qualidade final do 

produto e baixo custo são essenciais para a garantia da produtividade, e principalmente, a 

satisfação do cliente. Logo, deve-se avaliar a viabilidade econômica das ações de 

personalização. 
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1.2     OBJETIVO 

Analisar as personalizações de projeto não previstas no planejamento da obra em 03 frentes 

de serviços distintas, para verificar o resultado econômico junto à obra e propor melhorias ao 

processo. 

1.3     DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

O comparativo será feito considerando a receita extraída do processo de personalização, 

cobrada do cliente, e os prejuízos para a construção, desconsiderando a influência do processo 

na venda de imóveis e/ou outras formas que venham a impactar  o fluxo de caixa da empresa 

de forma secundária. 

1.4     ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho foi estruturado em três capítulos, da seguinte maneira: 

· Capítulo 1 – Introdução. Apresenta-se a contextualização do tema, os objetivos do 

trabalho e ainda a estrutura do trabalho; 

· Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica. Abrange os temas relacionados à personalização 

de unidades residenciais; 

· Capítulo 3 – Metodologia. Define-se a metodologia de pesquisa aplicada no trabalho, 

através da classificação da pesquisa e da instrumentação da coleta de dados. 

· Capítulo 4 – Análise e discussão de resultados.  

· Capítulo 5 – Conclusão e proposta de melhoria. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo trata a respeito dos conceitos referentes à personalização de unidades 

residenciais, caracterizando essa atividade, através de estudos realizados anteriormente e 

também conceitos práticos e teóricos aplicados na construção civil. 

2.1 DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DE PERSONALIZAÇÕES 

A personalização pode ser descrita como a liberdade de reformular a organização do espaço 

interno, definido rigidamente por um vedo perimetral (BRANDÃO; HEINECK, 1997).  

Diante de um mercado  competitivo, o setor da construção civil incluiu como estratégia 

comercial, a oferta da personalização de projetos, procurando atender um público mais 

exigente e que procura produtos diferenciados ( FALCONI; BRANDÃO, 2014). 

A personalização de unidades tem se tornado uma prática comum em grandes construtoras e 

incorporadoras, com a finalidade principal de satisfazer as exigências dos clientes. Com a 

grande concorrência e disponibilidade de imóveis de alto padrão, é necessário buscar 

diferenciais para que se consiga conquistar o consumidor e se destacar em um mercado tão 

concorrido. Atualmente, para o cliente que busca adquirir uma nova unidade residencial, a 

flexibilização de projetos de acordo com o seu gosto pessoal, é um grande atrativo que auxilia 

na sua escolha. 

Sendo assim, as moradias atualmente são construídas para satisfazer famílias determinadas, 

com estilos de vida bem definidos e necessidades específicas, onde estes estilos de vida 

tornam-se cada vez mais individualizados e, por essa razão, cada vez mais um número maior 

de clientes deseja ver seus projetos desenvolvidos sobre bases individuais (BRANDÃO; 

HEINECK, 2008). 

Ao cliente  é dada a possibilidade de adaptar, adequar e ajustar o projeto às suas necessidades 

individuais. Os projetos podem ser flexíveis quando possibilitam mais de um arranjo espacial, 

diferentes usos e ampliações, mas pode existir flexibilidade também a partir de uma planta 
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única, quando são permitidas alterações durante a fase de vendas e de execução de obra 

(FALCONI; BRANDÃO, 2014).  

De acordo com Brandão e Heineck (2002), quanto à estratégia de negócio utilizada no setor 

imobiliário, a flexibilidade (personalização) pode ser de dois tipos: a flexibilidade planejada e 

a flexibilidade permitida.   

A flexibilidade permitida consiste na possiblidade de alterar ou personalizar o projeto quando 

uma só opção é oferecida inicialmente. Pode efetivar-se através de posturas reativas ou 

proativas por parte das empresas. Em muitos casos, esse tipo de flexibilidade é resultante de 

pressões do mercado e geram atitudes reativas e desorganizadas por parte das construtoras 

(BRANDÃO, 1997). 

Já na flexibilidade planejada, de acordo com Brandão (1997), é a empresa quem elabora todos 

os leiautes alternativos. Torna-se cada vez mais comum as empresas oferecerem várias opções 

de planta e acabamentos para um mesmo imóvel. Um comparativo entre os conceitos é 

apresentado no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 - Equivalência de conceitos sobre a forma de atuação das empresas do setor visando à oferta de 

imóveis personalizados

Fonte: Brandão (2002). 

2.2 PERDAS NAS PERSONALIZAÇÕES 

A classificação de perdas pode ser segundo seu controle, que são divididas entre as perdas 

evitáveis e inevitáveis diferenciadas pela comparação entre os custos de investimento 

necessário para redução da perda e a economia gerada por ela (FORMOSO, 1997).  
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2.2.1 Classificação das potenciais perdas na personalização  

Formoso (1997) adaptou para a construção civil e classificou as perdas segundo sua natureza, 

sendo elas: 

1. Perda por superprodução: perdas de material devido à produção ou aquisição superior 

ao necessário; 

2. Perda por substituição: utilização de materiais com desempenho superior ao 

necessário; 

3. Perda por espera: relacionadas à má sincronização dos fluxos de materiais ou 

equipamentos e as atividades das equipes; 

4. Perda por transporte: ligadas ao transporte excessivo ou inadequado de materiais 

devido à má organização do canteiro de obras ou ineficiência no planejamento das 

atividades; 

5. Perda no processamento em si: ocorre em virtude do próprio processo ou execução 

inadequada do mesmo, devido à falta de detalhamento de projetos específicos, mão de 

obra desqualificada ou falta de padronização dos processos interdependentes; 

6. Perda no estoque: acontece com a ocorrência de estoques excessivos, devido ao 

planejamento inadequado ou erro no orçamento. Esse excesso causa armazenagens 

inadequadas do material; 

7. Perda na movimentação: movimentos excessivos e desnecessários por parte dos 

trabalhadores. A perda ocorre devido ao layout inadequado do canteiro de obras, falta 

de equipamentos apropriados, frentes de trabalho de difícil acesso ou muito distantes; 

8. Perda pela elaboração de produtos defeituosos: fabricação de elementos defeituosos, 

ou seja, não atendem aos critérios de qualidade normatizados ou em relação ao 

projeto. 

2.2.2 Impacto na Produtividade  

Um empreendimento personalizado é um produto mais complexo que o convencional, 

portanto requer maior atenção na administração de sua execução (CARVALHO, 2004). 

Saldanha e Solto (1998) apontam a personalização como principal causa das frequentes 

modificações de projetos durante a obra, resultando em execução de forma desordenada. 
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É necessário traçar diretrizes em empreendimentos personalizados para que a partir de uma 

administração adequada sejam evitados problemas com atrasos no cronograma e custos 

adicionais advindos de retrabalhos desnecessários (BRANDÃO, 1997). 

De acordo com Brandão (1997), a maioria dos casos de personalizações gera atitudes reativas 

e desorganizadas por parte das empresas, como: 

· A falta de sistemática e procedimentos específicos para a gestão do processo de 

personalização; 

· O tratamento dos pedidos de alteração como algo imprevisto; 

· A precária coordenação de projetos e a inexistência de projetos executivos 

necessários à personalização ou a desatualização de projetos; 

· Indefinição de responsabilidades no processo; 

· Retenção do conhecimento sobre as modificações por um único membro da 

equipe; 

· A falta de assessoria do cliente, além de um apropriado local para diálogo com 

o mesmo e para a mostra de materiais de acabamento; 

· Falta de normas internas tanto para a adequada orientação dos clientes como da 

própria equipe da empresa responsável pela realização da personalização. 

Santana, Oliveira e Meira (2008) reforçam as dificuldades e problemas advindos da 

personalização, dizendo que esta é uma pratica muito complexa, pois exige mão de obra 

qualificada, ótimo planejamento e controle da construção. Isto porque, quando mal 

administrada, a personalização pode proporcionar gastos desnecessários, retrabalhos, atrasos 

no cronogramada da obra, e gerar um produto de baixa qualidade. 

Sendo assim, um dos grande gargalos gerados pela personalização é a alteração de projetos 

solicitada pelos clientes em fases mais adiantadas da obra, ocasionando impactos diretos nos 

custos e prazos, com alto grau de desperdício de materiais e retrabalhos relacionados à mão de 

obra. De acordo com Pagliaroni (2013), este problema é explicado destacando o atraso dos 

clientes com o retorno das informações necessárias para a continuação dos processos de 

personalização, e assim, atrasam-se os aceites, projetos, aprovações e orçamentos. 

Ainda segundo Pagliaroni, outra falha destacada está no alinhamento do fluxo de informações 

entre a obra, departamento de suprimentos e fornecedores. Quando não há a programação de 
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datas para recebimento de materiais referentes à personalização, as obras não se preparam 

para este recebimento, ocasionando falhas na cadeia de suprimentos, tais como a geração de 

estoques inadequados, falta de locais de armazenamento, perdas de material e retrabalhos. 

Souza (1995) diz que o conceito de qualidade coerente com os objetivos de uma empresa e o 

estabelecimento de estratégias para a melhoria da qualidade é fundamental para a geração de 

indicadores. Esses indicadores, classificados como gerenciais e operacionais, servem de base 

para atingir os objetivos da empresa e devem indicar os resultados gerenciais do processo de 

modo a possibilitar a melhoria contínua da empresa. 

Souza (1996) faz a medição da produtividade da mão-de-obra por meio de um indicador 

parcial denominado razão unitária de produção (RUP), que relaciona os homens-hora 

despendidos (entradas) à quantidade de serviços executada (saídas). 

Desta forma, conhecer a produtividade dos insumos nesse serviço é muito importante para 

auxiliar na gestão do processo, permitindo inclusive redução de custos (PINI, 1999; 

PALIARI, 1998). 

A interação dos envolvidos no processo de personalização é muito importante para a 

qualidade final do produto,  porém muitas vezes isso não acontece ou acontece de maneira 

inadequada. Logo, a deficiência no fluxo de informações entre os participantes constitui falha 

que acaba gerando prejuízos de planejamento da construção, e consequentemente, 

ocasionando perda de produtividade. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Neste tópico será apresentada a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa por 

meio de um estudo de caso, expondo a forma como foram coletados os dados necessários para 

a obtenção dos resultados e ainda mostrando de que maneira serão feitas as análises diante dos 

dados adquiridos. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa realizada, de acordo com as categorias estabelecidas pelo método científico, 

consiste em um estudo de caso, sendo a coleta de dados baseada em contratos firmados pela 

empresa e documentos cotidianos de controle da obra, capazes de identificar e registrar 

divergências do processo construtivo planejado.  

Com relação à abordagem, a pesquisa se classifica como quantitativa, por analisar os dados de 

maneira a convertê-los em resultados financeiros provenientes dos processos de 

personalização em estudo. 

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, pois tem como um dos objetivos principais a 

produção de conhecimento a ser utilizado na gestão financeira voltada à construção civil e 

sugerir mudanças práticas na logística de execução do processo. 

Com relação aos objetivos e procedimentos, a pesquisa é classificada como exploratória.  

3.2 DELINEAMENTO  

A pesquisa apresenta o delineamento representado na Figura 3.1 abaixo: 
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                      Figura 3.1 - Delineamento 

 

                            Fonte: Autoria própria. 

                                                                    

3.3 CARACTERIZAÇÕES DA ESCOLHA DO CASO   

Para o estudo, foi escolhida uma incorporadora atuante no mercado imobiliário há 17 anos, 

tendo atuado predominantemente em Goiânia-GO. O critério de escolha da empresa foi a 

acessibilidade aos dados e a prática do processo de personalização de suas unidades 

residenciais. Essa empresa tem como foco empreendimentos de alto padrão, em sua maioria 

residenciais, tendo entregue ao longo de sua existência cerca de 3500 unidades, equivalentes a 

338.000 m² construídos. Desde 2010, oferece processos de personalizações de unidades 

residenciais a seus clientes, como forma de diferenciação mercadológica. 

Lançado em 2016 pela empresa descrita, o empreendimento objeto desta análise está situado 

no Setor Marista, na cidade de Goiânia-GO. O projeto inclui 37 pavimentos residenciais de 

alto padrão, sendo 2 unidades de 150 m² por andar (72 unidades), com orçamento estimado 
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em 30 milhões de reais, em um prazo de 34 meses. Do total de 72 apartamentos construídos, 

26 foram objetos de personalizações. 

3.4 INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi baseada em visitas feita à obra, onde foram disponibilizadas 

informações dos processos de modificações através de entrevistas com os gestores e 

funcionários envolvidos nesse processo e acesso ao sistema de registros da empresa.  

3.4.1 Levantamento das receitas e custos das alterações por frente de 

serviço 

Para coleta e análise de dados, foram obtidos contratos firmados pela construtora com os 

clientes e equipes terceirizadas responsáveis pela execução dos serviços, tanto padrões quanto 

modificados. Esses contratos foram baseados nos seguintes parâmetros:  

· Contrato construtora/cliente: quantitativos e composição de custos segundo o 

orçamento da obra, acrescidos de taxas administrativas, taxas de revisões de projetos e 

controle de materiais; 

· Contrato construtora/terceirizadas: perda de produtividade dos funcionários 

terceirizados no ato de execução dos projetos alterados, tendo como referência o 

projeto tipo da obra. Em caso de simples alteração de quantitativo, o contrato é 

aditivado (ou distratado) proporcionalmente.  

Para validar os contratos acima como fontes de pesquisa,  foram analisados os registros de 

controle de obra que os deram origem (fichas de verificação de serviço e curvas de 

produtividade), juntamente com os funcionários envolvidos no processo de controle. Estas 

entrevistas foram fundamentais para identicação dos dados disponibilizados pela obra que 

apresentavam maior confiabilidade. A partir destes dados identificados como mais confiáveis, 

foi possível selecionar as frentes de serviço que apresentariam maior confiabilidade e 

melhores resultados como objeto de pesquisa. Então, foram escolhidas as três que 

apresentaram menor impacto em projetos complementares, de forma a simplificar o 

levantamento de dados e compatibiliza-lo com o cronograma proposto, além de minimizar 

distorções e obter resultados mais concretos. 
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As três frentes de serviços são:  

· Forro de gesso; 

· Revestimento de piso em porcelanato; 

· Assentamento de pedras e bancadas. 

3.4.2 Definição de critérios de classificação e leitura de dados 

As três frentes de serviço citadas no item 3.4.1 foram analisadas em todos os apartamentos 

com alterações de projeto, segundo os custos e receitas de personalização.  

A receita do processo cobrada do cliente pela construtora, é o somatório das seguintes 

variáveis: 

· Débito do cliente: previsão de todos os gastos extras que a empresa vai ter com 

alteração de projeto no ato de assinatura do contrato, que são repassadas ao cliente; 

· Crédito do cliente: previsão de economias que a empresa vai ter com alteração de 

projeto no ato de assinatura do contrato, que são repassadas ao cliente; 

· Taxas administrativas: taxa constante de 50% sobre a diferença entre débito e crédito 

do cliente se essa for favorável à empresa. Se não seja, o valor de acerto entre cliente e 

construtora será zerado; 

· Taxa de alterações e validações de projeto: taxa constante de R$ 2.000,00 para acerto 

junto aos projetistas envolvidos e despesas relacionadas. 

· Taxa de controle de materiais: taxa para armazenar materiais adquiridos diretamente 

pelo cliente para seguro contra danos e possibilidade de reposição desse material. 

Para desenvolvimento da pesquisa, a taxa de projeto será desconsiderada, uma vez que ela 

está vinculada a acertos da alçada do departamento de projetos (taxas de revisão e validação 

de projetos e ARTs). Não está, portanto, vinculado ao objetivo geral desta pesquisa, centrada 

nos custo e receitas à obra. 

3.4.3 Mapeamento do processo interno de personalização 

Para possibilitar a futura proposta de melhoria, foi realizado um mapeamento do processo 

interno de personalização a partir do procedimento geral estabelecido pela empresa. O intuito 



 

D.B. CRUVINEL; F.A.E. R. FILHO 

 

é identificar as causas raízes das divergências detectadas durante o processo de coleta de 

dados. 

3.4.4 Parametrização de Resultados 

O objetivo da empresa é utilizar as personalizações como estratégia comercial de 

diferenciação de produto e consequentemente obter melhores resultados em vendas. Em 

nenhum momento os processos de modificação são vistos internamente como fonte de receita 

direta. Assim, o resultado financeiro ideal para uma modificação seria a cobrança exata junto 

ao cliente, do valor extra que irá ser gasto com os novos projetos. A partir dessa lógica, os 

resultados serão classificados e julgados segundo a porcentagem de custos à construtora em 

relação à receita do processo, sendo o resultado de 100% considerado ideal, conforme Tabela 

3.1 abaixo: 

Tabela 3.1 - Parametrização

 

Fonte: Autoria própria. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

4.1 FORRO DE GESSO 

Foi analisado um espaço amostral de 100% das unidades personalizadas a partir de seus 
custos e receitas do ponto de vista da construtora. Os dados coletados em obra estão contidos 
na Tabela 4.1: 

         Tabela 4.1 – Custos e receitas de unidades personalizadas 

 

     Fonte: Autoria própria. 

Sendo as colunas: 

· Apartamento: identificação da unidade modificada sob análise; 

· Custo execução: valor total pago em mão-de-obra para execução de serviço; 

· Custo material: valor total pago em material para execução do serviço; 

· Custo padrão: valor acertado em contrato para mão-de-obra e fornecimento de 

material, conforme orçamento presente na Tabela 4.2; 

· Custos extras =  (Custo execução) + (Custo material) – (Custo padrão); 

· Crédito cliente: previsão de economias que são repassadas ao cliente; 

· Débito cliente: previsão de desembolsos que são repassadas ao cliente; 

· Receita cliente = (Débito cliente) – (Crédito cliente); 

· Receita x BDI = (Receita cliente) x (BDI (Taxa administrativa: 50%)); 
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· Resultado = (Receita x BDI) – (Custos extras); 

· Acumulado: somatório da coluna ‘‘Resultado’’. 

 

Como parâmetro, foram usados os valores do custo de execução e fornecimento de 

material do forro de gesso do apartamento padrão, conforme orçamento abaixo: 

 

Tabela 4.2 – Custos apartamento padrão 

                                                                                                       Fonte: Autoria própria. 
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É possível extrair dos dados coletados, que não há uma proporcionalidade dos valores 

cobrados pela construtora com os custos de cada processo, uma vez feita a comparação entre 

diferentes apartamentos, conforme mostra o desvio percentual contido na figura 4.1 abaixo: 

Figura 4.1 – Desvios, Custos e Receitas

 

Fonte: Autoria própria. 

A variação de 0% a 260% do desvio entre custos e receitas comprova a ineficiência do 

sistema adotado na previsão de desembolso, e consequente orçamento de personalização. É 

perceptível, inclusive, que o resultado final da construtora, analisando todas as modificações 

simultaneamente foi negativo, conforme Figura 4.2 abaixo: 
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                                 Figura 4.2 – Resultado Final e Acumulado

                Fonte: Autoria própria. 

A classificação e resumo dos resultados seguem conforme Tabela 4.3 e Tabela 4.4 abaixo: 

Tabela 4.3 – Classificação dos resultados 

 

                                                                           Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 4.4 – Resumo dos resultados 
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Fonte: Autoria própria. 

4.2 REVESTIMENTO DE PISO 

O revestimento de piso foi analisado como o somatório de três partes executadas 

simultaneamente, sendo elas: revestimento de pisos, rodapés e assentamento de soleiras. 

Foi analisado um espaço amostral de 100% das unidades personalizadas a partir de seus 

custos e receitas do ponto de vista da construtora. Os dados coletados em obra estão contidos 

na Tabela 4.5 abaixo: 

Tabela 4.5 – Custos e receitas de unidades personalizadas 

 

            Fonte: Autoria própria. 

Sendo as colunas: 
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· Apartamento: identificação da unidade modificada sob análise; 

· Custo execução: valor total pago em mão-de-obra para execução de serviço; 

· Custo material: valor total pago em material para execução do serviço; 

· Custo padrão: valor acertado em contrato para mão-de-obra e fornecimento de 

material, conforme orçamento presente na Tabela 4.7 e Tabela 4.8, respectivamente; 

· Custos extras =  (Custo execução) + (Custo material) – (Custo padrão); 

· Crédito cliente: previsão de economias que são repassadas ao cliente; 

· Débito cliente: previsão de desembolsos que são repassadas ao cliente; 

· Receita cliente = (Débito cliente) – (Crédito cliente); 

· Receita x BDI = (Receita cliente) x (BDI (Taxa administrativa: 50%)); 

· Resultado = (Receita x BDI) – (Custos extras); 

· Acumulado: somatório da coluna ‘‘Resultado’’. 

A descrição de créditos e débitos do clientes de cada unidade segue conforme Tabela 4.6 

abaixo: 

Tabela 4.6 – Créditos e débitos do cliente 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Como parâmetro, foram usados os valores do custo de execução e fornecimento de material 

do revestimento de piso do apartamento padrão, conforme orçamentos abaixo: 

Tabela 4.7 – Custo de mão de obra do apartamento padrão 

 

                  Fonte: Autoria própria.  

Tabela 4.8 – Custo de material do apartamento padrão 

 

                     Fonte: Autoria própria.  

É possível extrair dos dados coletados, que não há uma proporcionalidade dos valores 

cobrados pela construtora com os custos de cada processo, uma vez feita a comparação entre 

diferentes apartamentos, conforme mostra o desvio percentual contido no gráfico abaixo:  
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                     Figura 4.3 – Desvios, Custos e Receitas

                              Fonte: Autoria própria.  

A variação de 0% a 168% do desvio entre custos e receitas comprova a ineficiência do 

sistema adotado na previsão de desembolso, e consequente orçamento de personalização. É 

perceptível, inclusive, que o resultado final da construtora, analisando todas as modificações 

simultaneamente foi negativo, conforme Figura 4.4 abaixo: 

         Figura 4.4 – Resultado Final e Acumulado

              Fonte: Autoria própria.  

A classificação e resumo dos resultados seguem conforme Tabela 4.9 e Tabela 4.10 abaixo: 



34                                                                      Análise de viabilidade da personalização de unidades residenciais 

                                                                                                                             D.B. CRUVINEL; F.A.E.R. FILHO 

Tabela 4.9 – Classificação dos resultados 

 

Fonte: Autoria própria.  

Tabela 4.10 – Resumo dos resultados 

 

Fonte: Autoria própria.  

4.3 INSTALAÇÃO DE BANCADAS 

Foi analisado um espaço amostral de 100% das unidades personalizadas a partir de seus 

custos e receitas do ponto de vista da construtora. Os dados coletados em obra estão contidos 

na Tabela 4.11 abaixo: 

 

 

Tabela 4.11 – Custos e receitas de unidades personalizadas 
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        Fonte: Autoria própria.  

Sendo as colunas: 

· Apartamento: identificação da unidade modificada sob análise; 

· Custo execução: valor total pago em mão-de-obra para execução de serviço; 

· Custo material: valor total pago em material para execução do serviço; 

· Custo padrão: valor acertado em contrato para mão-de-obra e fornecimento de 

material, conforme orçamento presente nas Tabela 4.12 e Tabela 4.13; 

· Custos extras =  (Custo execução) + (Custo material) – (Custo padrão); 

· Crédito cliente: previsão de economias que são repassadas ao cliente; 

· Débito cliente: previsão de desembolsos que são repassadas ao cliente; 

· Receita cliente = (Débito cliente) – (Crédito cliente); 

· Receita x BDI = (Receita cliente) x (BDI (Taxa administrativa: 50%)); 

· Resultado = (Receita x BDI) – (Custos extras); 

· Acumulado: somatório da coluna ‘‘Resultado’’. 

 

Como parâmetro, foram usados os valores do custo de execução e fornecimento de material 

de bancadas do apartamento padrão, conforme orçamento abaixo: 
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           Tabela 4.12 – Custo de mão de obra do apartamento padrão

 

                                                                       Fonte: Autoria própria.  

Tabela 4.13 – Custo de material do apartamento padrão 

 

Fonte: Autoria própria. 

É possível extrair dos dados coletados, que não há uma proporcionalidade dos valores 

cobrados pela construtora com os custos de cada processo, uma vez feita a comparação entre 

diferentes apartamentos, conforme mostra o desvio percentual contido no gráfico abaixo:  

 

                                          Figura 4.5 – Desvios, Custos e Receitas 
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Fonte: Autoria própria. 

A variação de 0% a 216% do desvio entre custos e receitas comprova a ineficiência do 

sistema adotado na previsão de desembolso, e consequente orçamento de personalização, 

mesmo que o resultado final da construtora, analisando todas as modificações dessa frente de 

serviço, tenha sido positivo, conforme gráfico da Figura 4.6 abaixo: 

Figura 4.6 – Resultado Final e Acumulado 

 

Fonte: Autoria própria. 

A classificação e resumo dos resultados seguem conforme Tabela 4.14 e Tabela 4.15 abaixo: 
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Tabela 4.14 – Classificação dos resultados 

 

Fonte: Autoria própria. 

Tabela 4.15 – Resumo dos resultados 

 

Fonte: Autoria própria. 

4.4 MAPEAMENTO DO PROCESSO INTERNO DE 

PERSONALIZAÇÃO 

As figuras 4.7 e 4.8 são a sequência do processo de personalização determinada em 

procedimento interno da empresa, para suas diferentes etapas e divisões de responsabilidades 

por departamento: 
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Figura 4.7 – Mapeamento do processo interno de personalização 01/02

 

                                                           Fonte: Autoria própria. 

                  Figura 4.8 – Mapeamento do processo interno de personalização 02/02 

 

                                                                  Fonte: Autoria própria. 
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Foi identificada a não participação de dois departamentos da construtora na elaboração, 

revisão e negociação do orçamento junto ao cliente: departamento de obra e de partamento de 

insumos; o primeiro sendo o gerido pelo engenheiro da obra, responsável por toda a 

administração da mão de obra local e acertos financeiros com ela e o segundo sendo o 

responsável por todas as aquisições e negociações de materiais da construtora. Há, portanto, 

um distanciamento entre as tratativas de custos da obra e das personalizações. Como os custos 

e receitas da obra são inceridos diretamente no fluxo financeiro da obra, este distanciamento 

aqui verificado tende a prejudicar os resultados das personalizações. 

Assim, esta etapa do processo, evidenciada na figura 4.8 em amarelo, foi identificada como 

ponto falho do procedimento e será aqui tratada como epicentro da problemática deste 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE MELHORIA 

Assim como retratado no item 3.4.4 deste trabalho, o objetivo da empresa é utilizar as 

personalizações como estratégia de marketing para alavancar as vendas, não sendo usadas 

como fonte de receita direta, uma vez que sobretaxas podem vir a prejudicar as negociações 

dos apartamentos, que representam um resultado bem mais significativo para a incorporadora. 

Assim, o resultado financeiro ideal para uma modificação seria a cobrança junto ao cliente do 

valor exato que vai ser gasto para se executar as alterações de projeto. 

No capítulo 4 – “Análise de Dados e Discussão de Resultados” há um claro predomínio de 

resultados considerados “péssimos” e “ruins”, o que indica que a construtora está assumindo 

custos das modificações que não estão sendo repassados aos respectivos clientes, ou que está 

ocorrendo cobrança excessiva deles, o que pode prejudicar a empresa comercialmente. 

Assume-se, portanto, que o procedimento adotado está apresentando resultados bastante 

insatisfatórios segundo os parâmetros de avaliação aqui adotados. 

Faz-se necessário revisar o procedimento com as atribuições e responsabilidades dos 

departamentos. A solução aqui proposta é a inclusão de dois departamentos no 

desenvolvimento do orçamento dos processos: Obra e Insumos, conforme retratado no item 

4.4. A mudança seria a necessidade da aprovação dos gestores desses departamentos no 

orçamento proposto ao cliente, de forma semelhante ao que ocorre com a aprovação técnica 

do projeto por parte da obra. Dessa maneira, é possível incluir os responsáveis pela 

contratação de mão de obra e por compra de materiais, respectivamente, na previsão de custos 

e assim minimizar as altas divergências entre receitas e desembolsos dos processos, conforme 

retratados neste trabalho. Assim, seria possível obter melhor controle de caixa e continuar 

utilizando o departamento de personalização como atrativo comercial, potencializando a 

comercialização de apartamentos à incorporadora e minimizando os prejuízos econômicos à 

obra. 

 

 

  



 

D.B. CRUVINEL; F.A.E.R. FILHO 

REFERÊNCIAS 

BRANDÃO, D. Q. A Personalização do Produto Habitacional e as Novas Tecnologias no 
Processo Construtivo. 2003. 9p. In: Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da 
Construção, 3, São Carlos. Anais... São Carlos, UFSCar, 2003. 

 

BRANDÃO, D. Q. Disposições técnicas e diretrizes para projeto de habitações sociais 
evolutivas. Ambiente Construído. Porto Alegre: 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-86212011000200006&script=sci_arttext>. 
Acesso em: 07 de abril de 2018. 

 

BRANDÃO, D. Q. Diversidade e potencial de flexibilidade de arranjos espaciais de 
apartamentos: uma análise do produto imobiliário do Brasil. 2002. 443 f. Tese (Doutorado 
em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopólis, 2002. 

 

BRANDÃO, D. Q. Flexibilidade, variabilidade e participação do cliente em projetos 
residenciais multifamiliares: conceitos e formas de aplicação em incorporações. 1997. 245 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil)  - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 1997. 

 

BRANDÃO, D. Q. Personalização do produto habitacional: novas demandas e resposta das 
tecnologias de construção. 2002. In: XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção - 
Curitiba. Anais... Curitiba, 2002. 

 

BRANDÃO, D. Q. Tipificação e aspectos morfológicos de arranjos espaciais de apartamentos 
no âmbito da análise do produto imobiliário brasileiro. Ambiente Construído, Porto Alegre: 
2008. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido/article/view/3441>. Acesso 
em: 07 de abril de 2018. 

 

BRANDÃO, D. Q.; HEINECK, L. F. M. Estratégias de Flexibilização de Projetos 
Residenciais Iniciadas na Década de 1990 no Brasil: tão Somente um Recurso 
Mercadológico?. Ambiente Contruído, Porto Alegre: 2008. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido/article/view/3755>. Acesso em: 07 de abril de 2018.  

 

BRANDÃO, D. Q.; HEINECK, L. F. M. Formas de Aplicação da Flexibilidade 
Arquitetônica em Projetos de Edifícios Residenciais Multifamiliares. In: Encontro 
Nacional de Engenharia de Produção, Porto Alegre. Anais....Porto Alegre: ABEPRO, 1997, 
8p. 

 

BRANDÃO, D. Q; HEINECK, L. F. M. Significado multidimensional e dinâmico do morar: 
compreendendo as modificações na fase de uso e propondo flexibilidade nas habitações 



 

D.B. CRUVINEL; F.A.E. R. FILHO 

 

sociais. Ambiente Construído, Porto Alegre: 2008. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido/article/view/3504>. Acesso em: 07 de abril de 2018. 

 

CAMPANHOLO, J. L. Construção personalizada: uma realidade do mercado. Téchne, São 
Paulo, v. 41, p. 63-66,1999. 

 

CARVALHO, L. O. Análise Qualitativa dos custos decorrentes da personalização de 
unidades habitacionais. 2004. 171 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 

 

FALCONI, T. M. A. Personalização de projetos e obras em construtora de edificações 
residenciais: estudo de caso. 2013. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Edificações e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2013. 

  

FORMOSO, C. T.; BERNARDES, M. M. S.; ALVES, T. C. L.; OLIVEIRA, K. A. 
Planejamento e Controle da Produção em Empresas de Construção. Porto Alegre: 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC), Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 2001. 

 

FRIEDMAN, A. Adaptable house: homes for change designing. New York: McGraw-Hill, 
2002. 

 

FRUTOS, J. D. Desenvolvimento de um sistema de informação para a interação ágil 
entre clientes e empresas incorporadoras e construtoras de condomínios residenciais. 
2000. 152 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2000. PMCid:PMC3333055. 

 

LIMMER, C. Planejamento, Orçamentação e Controle de projetos e Obras. Rio de 
Janeiro: Livros técnicos e Científicos Editora S.A., 1997. 

 

MATOS, P. R. F.; COSTA, G. S.; NETO, J. P. B. Estudo sobre a Implantação do 
Planejamento e Controle da Produção em uma Empresa Construtora a partir da 
Filosofia lean. In: XIII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2010, 
Canela, RS. 

 

MATTOS, A. D. Planejamento e Controle de Obras. São Paulo: PINI, 2010. 

 

MENDES, R.; AGUIAR, C. A.; AZUMA, F.; SANTI. M. R.; BEBER, M.; SILVA, M. B. 
Análise de Obras de Edificações Multifamiliares em Relação ao Planejamento de Curto 
Prazo. In: XII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2008, Fortaleza, 
CE.  



44                                                                      Análise de viabilidade da personalização de unidades residenciais 

                                                                                                                             D.B. CRUVINEL; F.A.E.R. FILHO 

 

MOSCHEN, P. D. C. Uma metodologia para personalização de unidades habitacionais 
em empreendimentos imobiliários multifamiliares. 2003. 161 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003. 

 

PAGLIARONI, M. A. P. Análise da gestão do processo de personalização de imóveis 
considerando os princípios da construção enxuta. 2013. 233 f. Dissertação (Mestrado em 
Estruturas e Construção Civil) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013. 

 

PAIVA, A. L. S. A. Habitação Flexível: análise de conceitos e soluções. 2002. 366 f. 
Dissertação (Mestrado em Arquitectura da Habitação) – Faculdade de Arquitectura, 
Universidade Técnica de Lisboa, 2002. 

 

RECK, R. H.; FORMOSO, C. T. Avaliação da Aplicação do Índice de Boas Práticas de 
Planejamento em Empresas Construtoras da Região Metropolitana de Porto Alegre. In: 
XIII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2010, Canela, RS. 

 

ROCHA, C. G. A conceptual framework for defining customisation strategies in the 
house-building sector. 2011. 222 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

 

SANTANA, C. L.; OLIVEIRA, D. N.; MEIRA, A. R. Caracterização de sistemas de 
personalização em construtoras de personalização em construtoras da cidade de João Pessoa. 
In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 12., 
2008, Fortaleza. Anais... ANTAC, 2008. 

 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

 


