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RESUMO  
O termo customização em massa se refere à habilidade de fornecer produtos diferenciados aos 
consumidores através da integração e flexibilidade dos processos de produção. Essa estratégia vem 
sendo adotada com sucesso por um crescente número de empresas, principalmente do setor de 
manufatura. No contexto de produção habitacional brasileiro, a crescente demanda por habitações 
customizadas aliada à falta de processos gerenciais eficazes, vem contribuindo para um aumento de 
desperdícios e queda de produtividade no canteiro. O objetivo desse estudo, no entanto, foi investigar 
oportunidades de adoção da customização em massa no setor de produção habitacional através de 
táticas semelhantes às utilizadas com sucesso pelo setor de manufatura. Para isso, primeiramente foi 
realizada uma revisão bibliográfica, na qual foram investigadas diferentes abordagens utilizadas pelas 
empresas de manufatura para colocar em prática a customização em massa de produtos. Um estudo 
empírico foi então realizado em uma empresa construtora que comercializa imóveis na planta e 
oferece certa flexibilidade aos clientes. Através de uma análise do Processo de Desenvolvimento do 
Produto (PDP) dessa empresa, foi possível identificar as principais características e dificuldades 
enfrentadas durante o processo de customização. Assim, o confronto do que foi observado no estudo 
empírico com o referencial teórico, contribuiu para um melhor entendimento de como a customização 
em massa pode ser adotada no contexto brasileiro de produção habitacional, visando à melhoria das 
práticas de customização realizadas nesse setor.  
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ABSTRACT 
Mass customization refers to the ability of delivering customized products to final costumers through 
highly integrated and flexible production systems. This strategy has been successfully adopted in 
manufacturing. However, in Brazil the lack of efficiency in delivering customized homes associated 
with an increase in market demand has caused many managerial problems in construction sites, related 
to excessive waste of materials and low rates of productivity. The aim of this study was to identify 
practical approaches to adopt a mass customization strategy in the Brazilian housing building sector. 
Firstly, a literature review was done to investigate the diversity of successful approaches that have 
been used by manufacturing companies. Then, an empirical study was carried out in a local company 
that commercializes housing projects and offers some product flexibility to final costumers. By 
analyzing the company’s product development process, it was possible to identify main characteristics 
of the customization process and difficulties related to it. An assessment of these findings against the 
theoretical framework contributed to a better understanding of how a mass customization strategy can 
be adopted to improve customization practices in the Brazilian housing building sector. 
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1 INTRODUÇÃO 
No Brasil, a customização dos projetos habitacionais vem ganhando espaço como parte da estratégia 
competitiva de muitas empresas (BRANDÃO, 2002). Segundo o autor, cada vez mais estudos vêm 
sendo realizados com o objetivo de melhorar essas práticas, que devido a um mau planejamento, 
apresentam inúmeros problemas relacionados a desperdício de materiais e queda de produtividade. 

Através de uma ampla revisão de literatura e longo período de análise do mercado habitacional 
Brasileiro, Brandão (1997; 2002) constata que a oferta de habitações customizadas é realizada tanto de 
uma maneira pró-ativa, onde as empresas oferecem uma flexibilidade planejada, apresentando 
produtos com diferentes layouts; ou de uma forma reativa, quando um produto padrão é oferecido, 
porém com a possibilidade de alterações pelo consumidor, ou seja, uma flexibilidade permitida. Para 
Brandão (1997), o segundo caso muitas vezes é resultante de pressões do mercado que geram atitudes 
reativas e geralmente desorganizadas por parte das construtoras. 

As dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras que oferecem a customização de habitações 
estão relacionadas principalmente a processos gerenciais, como aponta Brandão (1997). Pode-se citar, 
por exemplo, a falta de procedimentos para gerenciar o processo de customização; a falta de normas 
internas para a orientação dos clientes e da própria equipe da empresa; a dificuldade de tratar as 
modificações como algo previsto e controlável; a indefinição de responsabilidades no processo; e a 
falta de uma apropriada gestão de informações e comunicação. A ineficiência desse processo, que 
acarreta em uma elevação dos custos de produção, torna a customização de habitações proibitivas para 
camadas menos privilegiadas da sociedade, restringindo-se a uma faixa da população com maior poder 
aquisitivo a qual pode arcar com os elevados custos dos meios utilizados para operacionalizar a 
customização (BRANDÃO, 2002).   

Entretanto, os avanços nas teorias de produção e a emergente filosofia enxuta trazem uma nova 
perspectiva para essas práticas de customização habitacional. Esses avanços têm contribuído para uma 
crescente substituição da estratégia de produção em massa pela da customização em massa no setor de 
manufatura (PINE, 1994; BARLOW, 1999). Acredita-se que essa nova estratégia, que traz a promessa 
de produzir bens diferenciados a um custo relativamente baixo, possa finalmente atender a diversidade 
das necessidades habitacionais com eficiência, viabilizando a customização das habitações 
(BARLOW, 1999; LEITE, 2005). 

O termo “customização em massa” (CM) foi cunhado em 1987, por Stan Davis, que se referia a essa 
estratégia quando um grande número de consumidores (como nos mercados em massa) recebe um 
tratamento individual semelhante ao existente no mercado de produtos personalizados da economia 
pré-industrial (DAVIS, 1987). Esse termo vem sendo explorado sob diversas perspectivas, em áreas 
como marketing, desenvolvimento de produtos, estratégia de negócios, tecnologia de informação entre 
outras (JIAO, MA e TSENG, 2003). Segundo esses autores, uma área em que a CM tem predominado 
nos últimos anos é a gestão estratégica que aborda o tema como uma nova estratégia competitiva. 

De acordo com diversos autores, a CM vem sendo adotada por empresas que decidem competir no 
mercado por preço e diferenciação simultaneamente (STALK E HOUT, 1990; PAIVA, CARVALHO, 
E FENSTERSEIFER, 2004; PINE, 1994). Esses pesquisadores colocam que a vantagem competitiva é 
garantida pela habilidade de responder rapidamente aos consumidores com produtos que 
correspondem à diversidade de necessidades e demanda dos clientes. Essa capacidade de aumentar a 
variedade e a personalização sem aumentos paralelos nos custos é decorrente de uma maior 
flexibilidade, agilidade e integração nos sistemas de produção (BARLOW, 1999; DAVIS, 1987; 
PAIVA, CARVALHO e FENSTERSEIFER, 2004). Segundo esses autores, tais princípios estão 
enraizados nos novos paradigmas de produção enxuta e produção ágil. Foi, portanto, graças ao 
desenvolvimento dessas novas filosofias que surgiu a estratégia de customização em massa. 

A literatura ressalta que a CM deve ser vista como um conceito sistêmico, que engloba o Processo de 
Desenvolvimento de Produtos (PDP) como um todo (PILLER, 2003; DURAY, 2002; PINE, 1994). 
Segundo Mullens, Hoekstra e Nahmens (2005) é na intersecção entre o design do produto, a relação 



com fornecedores e o planejamento do sistema de produção que está a chave para o sucesso dessa 
estratégia.  

Com relação às formas como esse conceito é abordado na prática, Duray, et al. (2000), em um estudo 
empírico, constatou que a operacionalização da CM gira em torno de dois pontos chaves, o 
envolvimento do cliente no PDP que permite a customização do produto e a modularidade que 
viabiliza a produção de componentes padronizados e a redução dos custos de produção. Os autores 
colocam que o grau de customização do produto será determinado pelo momento de inserção do 
cliente no processo, ou seja, quanto antes ele for inserido, maior será o grau de customização do 
produto.  

Há um consenso na literatura que a modularidade é um importante aspecto a ser considerado no design 
dos produtos. Através da produção de componentes padronizados pode-se obter uma redução 
significativa nos custos da produção, além disso, através da intercambiabilidade das partes 
proporcionada por um design modular, pode-se obter uma alta variedade de produtos. Os tipos de 
modularidade propostos por Ulrich e Tung (1991)1 são, portanto, amplamente mencionados nos 
trabalhos sobre CM.   

O momento de inserção do cliente no processo corresponde ao momento a partir do qual suas 
necessidades são consideradas. Com base nisso, a cadeia de valor pode tomar várias configurações 
conforme a localização do ponto de decouple, um marco de separação que distingue a parte da cadeia 
orientada a satisfazer as necessidades dos consumidores e outra parte, baseada no planejamento 
logístico dos fornecedores. Este, na verdade, é o ponto onde a produção deixa de ser empurrada e 
passa a ser puxada, objetivando o atendimento das especificações do consumidor (HOEKSTRA e 
ROMME, 19922 apud NAIM e BARLOW, 2003).  

A partir dessas possíveis configurações da cadeia, a literatura apresenta um spectrum de diferentes 
táticas, ou maneiras utilizadas pelas empresas de manufatura para a customização de produtos em 
massa. Duray et al. (2000), por exemplo, com base nos princípios de envolvimento do cliente e 
modularização criam uma classificação dos tipos de implementação encontrados na manufatura. Pine 
(1994) apresenta uma série de exemplos práticos de empresas que adotam a CM. O autor coloca que a 
customização pode ocorrer desde um simples ajuste realizado pelos consumidores durante o uso do 
produto, até uma customização que envolva todas as fases do PDP, desde o projeto, a fabricação, a 
montagem, e o marketing e distribuição do produto. Outro trabalho relevante é o de Silveira et al. 
(2001), que com base vários trabalhos, como o de Pine (1993)3, Lampel e Mintzberg (1996)4, Gilmore 
e Pine (1997)5 e Spira (1996)6 apresentam uma compilação das estratégias, abordagens, estágios e 
tipos de customização, gerando uma classificação em oito níveis de CM.  

O quadro a seguir apresenta uma síntese das classificações propostas na literatura. À essa classificação 
foram adicionados alguns conceitos relacionados e exemplos que ilustram e podem contribuir para 
uma melhor compreensão dessa classificação. 

                                                      
1 ULRICH, K; TUNG, K. Fundamentals of product modularity. In: ASME Winter Annual Meeting Symposium on Issues in 
Design/Manufacturing Integration, 1991, Atlanta. Proceedings… Atlanta: [s.n.], 1991. 
2 HOEKSTRA, S.; ROMME, J. Integral Logistics Structures: Developing Customer-oriented Goods Flow. Londres: 
McGraw-Hill, 1992. 
3 J. PINE. Mass customizing products and services, Planning Review. vol. 21, n.4, pp 6-13, 1993. 
4 LAMPEL J.; MINTZBERG, H. Customizing customization. Sloan Management Review. vol. 38 n.1, pp. 21-30, 1996.  
5 J. GILMORE, J. PINE. The four faces of mass customization. Harvard Business Review. vol. 75 n.1, pp. 91-101, 1997. 
6 SPIRA, J. Mass Customization Through Training at Lutron Electronics. Computers in Industry. v.30, n.3, p. 171-174, 
1996. 
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Figura 1 – Síntese dos níveis de CM e conceitos relacionados 

 

2 OBJETIVOS 
Visando a melhoria da qualidade das habitações produzidas no Brasil e das práticas de customização 
até então adotadas no país, o objetivo desse estudo foi explorar a possibilidade de adoção, no setor de 
produção habitacional, de uma estratégia de customização em massa, amplamente utilizada no setor de 
manufatura. Esse estudo delimitou-se porém à investigação das abordagens práticas, ou seja, das 
diferentes táticas utilizadas pela manufatura para a implementação dessa estratégia, identificando-se a 
possibilidade de adoção de táticas similares no setor da construção civil. 

 

3 MÉTODOS 
Este artigo descreve os principais resultados de um estudo de caso sobre a adoção de uma estratégia de 
customização em massa no setor de produção habitacional brasileiro. Esta investigação foi baseada em 
um confronto do referencial teórico sobre as diversas maneiras utilizadas pelo setor de manufatura 
para operacionalizar a CM e as observações práticas de um estudo empírico realizado em uma empresa 
construtora brasileira que comercializa imóveis na planta. A fim de compreender o PDP da empresa 
construtora e investigar a possibilidade de adoção de táticas de CM semelhantes às utilizadas pela 
manufatura, foram realizadas uma série de entrevistas semi-estruturadas com os profissionais 
envolvidos nesse processo, bem como a equipe de projeto e de produção da empresa. Além disso, 
outras fontes de evidência foram consultadas, como documentos contendo procedimentos da empresa, 
documentação referente a aspectos legais do contexto do PDP e visitas ao canteiro de obra. 

 



3.1 Caracterização da Empresa analisada 
A empresa escolhida para o estudo de caso foi uma empresa da cidade de canoas (RS), que nos 
últimos anos tem se dedicado principalmente a obras residenciais compatíveis com o programa de 
financiamento Carta de Crédito Associativo (CCA) da Caixa Econômica Federal (CEF). Tais 
empreendimentos habitacionais são desenvolvidos para atender a um público de classe média baixa, 
com renda mensal de até R$ 3.900,00 e que estão à procura de um imóvel para ser financiado em até 
30 anos. O valor máximo do financiamento concedido pela CEF é de R$ 80.000,00 para essa 
modalidade, podendo o consumidor optar por arcar com os custos extras caso o imóvel escolhido 
ultrapasse essa quantia. 

O Programa Carta de Crédito Associativo tem por objetivo conceder financiamentos a pessoas físicas, 
associadas em grupos formados por condomínios, sindicatos, cooperativas, associações, Companhias 
de Habitação (COHAB) ou empresas do setor da construção civil, permitindo a produção de lote 
urbanizado, construção de unidade habitacional ou aquisição de unidade nova produzida no âmbito do 
próprio programa. A CEF concede um financiamento para o projeto do empreendimento, garantindo o 
repasse de recursos de acordo com o cronograma de obras, e recebendo, posteriormente, o retorno do 
investimento através do pagamento efetuado pelos beneficiários finais. 

As empresas construtoras participam do Programa como uma Entidade Organizadora, 
responsabilizando-se pela formação e apresentação, ao agente financeiro, do grupo associativo. Além 
disso, também lhes cabe a responsabilidade de, através de um trabalho social, orientar os beneficiários 
finais com relação aos seus direitos e obrigações decorrentes dos financiamentos contratados. O 
processo de formação dos grupos é realizado após o lançamento do produto no mercado. Os 
interessados cadastram-se com a construtora, que repassa os dados para a análise de crédito da CEF. 
Após a aprovação do crédito, os clientes podem então assinar o contrato de compra do imóvel com a 
construtora. O produto comercializado pela empresa é na verdade o imóvel em planta, pois a CEF 
realiza o repasse dos recursos para a produção do empreendimento somente após a apresentação do 
grupo associativo.  

Os empreendimentos desenvolvidos pela empresa caracterizam-se por conjuntos habitacionais 
horizontais com aproximadamente 100 casas de 2 ou 3 dormitórios (térreas ou sobrados). O 
empreendimento é dividido em blocos, compostos por aproximadamente 10 unidades geminadas cada, 
e que são construídas com alvenaria estrutural de blocos de concreto, sendo cobertas por um telhado 
cerâmico contínuo. 

 
Figura 2 – Perspectiva de um dos empreendimentos da empresa 

 

4 PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO 

4.1 Configuração do PDP da empresa 

O PDP da empresa inicia-se com a concepção e o projeto do empreendimento. Após a aprovação 
desses projetos pelos órgãos competentes, a empresa lança o produto, ou seja, a planta do imóvel, no 
mercado. A partir desse momento é que ocorre a inserção do cliente no processo. 

Após a formação de um grupo de pelo menos 10 clientes com crédito aprovado, a empresa recebe os 



recursos da CEF e pode começar a produção da primeira etapa do empreendimento. Os 
empreendimentos são construídos por blocos com aproximadamente 10 unidades cada, e o ritmo de 
produção é ditado pela liberação dos recursos pela CEF, que depende da formação e apresentação dos 
grupos associativos pela empresa construtora.  

Com o objetivo de facilitar as vendas das unidades através da oferta de habitações para a pronta 
entrega, a empresa passou a adotar uma estratégia mista nos últimos empreendimentos, dando 
continuidade à produção com recursos próprios. Parte dos imóveis passou então a ser produzidos de 
forma padronizada. Devido a essa estratégia mista de produção puxada e empurrada, os materiais 
necessários para a produção dos imóveis são negociados antes do início da produção do 
empreendimento para garantir o andamento da obra. A compra é realizada em grandes lotes 
negociados com fornecedores locais e de outros estados e que são fixos da empresa.  

Com relação às alterações permitidas, quando os blocos são comercializados em planta, a empresa 
oferece aos clientes uma lista com as possíveis alterações que podem ser solicitadas em um prazo de 
30 dias pelo cliente, após a assinatura do contrato. Porém, nem sempre os imóveis são vendidos em 
planta. Muitas vezes o cliente entra no processo ao longo da produção do imóvel ou mesmo depois de 
sua conclusão. De fato, de acordo com os dados da empresa, a maior parte das vendas ocorre durante a 
fase de produção do empreendimento, em um período que corresponde a aproximadamente 6 meses. A 
capacidade de customização do imóvel depende, portanto, desse momento de inserção do cliente. 

Constatou-se, entretanto, que um aspecto determinante do grau de customização oferecido pela 
empresa é o risco percebido no momento do fechamento do negócio. A customização do imóvel é uma 
estratégia utilizada pela empresa para convencer os clientes indecisos a fechar o negócio de compra do 
imóvel. Muitas vezes, para conquistar o cliente, a empresa ultrapassa os limites das possíveis 
alterações impostas por seus procedimentos, além de estender o prazo de aceitação de solicitação de 
alterações até o final da obra. A figura 2 apresenta uma síntese da configuração do PDP da empresa. 

PROJETO PRODUÇÃO USO

VENDAS

Lançamento do 
produto Entrega

Período de inserção do cliente

Período de customização

 
Figura 2 - Representação esquemática do PDP da empresa 

 
4.2 Principais dificuldades associadas ao processo de customização 

Com relação às principais dificuldades enfrentadas pela empresa para customizar o produto, são de 
três naturezas: aspectos gerenciais, restrições construtivas ou de projeto e restrições legais do contexto 
de produção dessas habitações.   

Aspectos gerenciais: Apesar de a empresa possuir procedimentos para auxiliar o processo de 
customização, muitas vezes eles eram negligenciados. As solicitações realizadas pelos clientes 
extrapolavam os limites impostos pela empresa, gerando uma expressiva quantidade de solicitações de 
diversos tipos. Essas informações, carentes de uma padronização, eram repassadas de forma 
ineficiente para o canteiro de obras, ocasionando inúmeros re-trabalhos, um desperdício excessivo de 
materiais e queda de produtividade. A raiz dos problemas gerenciais da empresa está na verdade 
associado a falta de um planejamento estratégico da empresa que inclua esse processo de 
customização. O negócio da empresa na verdade, é produzir habitações em massa e há um custo 
razoável, sendo a customização das habitações vista principalmente como uma estratégia de 
convencimento dos clientes. Assim, as solicitações de alteração são recebidas pela equipe de produção 
como um problema difícil de ser gerenciado e resolvido.  



Restrições construtivas e de projeto: Muitas das alterações desejadas pelos clientes esbarram em 
problemas relacionados à técnica construtiva utilizada pela empresa. Como a empresa utiliza alvenaria 
estrutural, o deslocamento de paredes implica na colocação de vigas para o reforço da estrutura, o que 
onera os custos da produção além de dificultar o fluxo contínuo do processo de produção pela 
necessidade de confeccionar elementos construtivos não previstos anteriormente. As alterações 
relacionadas às instalações elétricas e hidrossanitárias também dependem da previsão de esperas para 
acomodar alternativas, pois rasgos na alvenaria poderiam comprometer a capacidade estrutural da 
mesma. Outra barreira, relacionada com as decisões tomadas na etapa de concepção do produto, diz 
respeito à tipologia arquitetônica das unidades e a forma como são implantadas no lote. Constatou-se 
que, além das unidades habitacionais serem geminadas e com pouco espaço para contemplar 
alterações, por razões econômicas, o projeto das habitações é desenvolvido visando um alto índice de 
compacidade e qualquer alteração causasse uma redução nesse índice acarretaria em um aumento dos 
custos do empreendimento como um todo. 

Restrições legais: Um grande entrave que a construtora enfrenta para customizar as residências é o 
acompanhamento da CEF, que fiscaliza periodicamente se o que esta sendo construído corresponde ao 
projeto original. A negociação das modificações com a CEF nem sempre é fácil, e gera alguns re-
trabalhos para a construtora, como por exemplo, a colocação de revestimentos cerâmicos visando à 
aprovação da CEF e a posterior retirada dos mesmos para atender as especificações do cliente. Outro 
entrave relacionado às restrições legais diz respeito à impossibilidade de modificar alguns aspectos da 
edificação em decorrência do cumprimento de exigências necessárias para a obtenção do habite-se. 
Além disso, a legislação urbanística também impõe uma taxa de ocupação máxima para o terreno, 
contatou-se que os projetos da empresa já apresentavam uma taxa muito próxima a máxima permitida, 
o que inviabilizaria alterações que ultrapassassem essa taxa. E durante a fase de uso, por sua vez, as 
alterações irão esbarrar nas restrições legais ditadas pelo regimento do condomínio.   

A partir dessa análise do PDP da empresa, identificando-se como esse se configura, bem como 
constatando as principais dificuldades enfrentadas pela empresa para customizar as habitações, partiu-
se para uma análise das possíveis táticas que poderiam ser adotadas para melhorar as práticas de 
customização no setor, e especificamente do caso estudado.  

 
4.3 Proposta de possíveis táticas de CM para a produção habitacional 

Com base na revisão bibliográfica e nas constatações do estudo empírico, foram identificadas quatro 
possíveis táticas de CM a serem adotadas no setor de produção habitacional. Os termos aqui utilizados 
foram adaptados dos termos encontrados na literatura sobre CM no setor de manufatura, buscando-se 
adotar os que melhor caracterizam as diferentes táticas: 

1. Customização sob medida 
Na manufatura, esse tipo de customização é realizada ainda na etapa de projeto, garantindo um alto 
grau de customização para os clientes. O produto, que geralmente é modularizado, pode ter seus 
módulos alterados pelos clientes. Um projeto base é realizado, sendo modificado no momento de 
inserção do cliente, a produção só irá iniciar após a inclusão das especificações do cliente nesse 
projeto base. Pode-se citar como exemplo a confecção de armários de cozinhas Ikea. Através de um 
software da empresa o cliente pode visualizar sua cozinha e os módulos básicos dos armários 
oferecidos pela empresa, além de possíveis revestimentos. O cliente pode então modificar as 
dimensões desses módulos e visualizar os armários na sua cozinha virtual, escolhendo as cores e 
texturas que lhe convém. A partir desse projeto do cliente a empresa começará a produção do armário 
customizado. 

Na produção de habitações a adoção dessa tática implicaria na participação dos clientes no projeto do 
produto. Partindo de um projeto modular, ajustes dimensionais e de organização espacial poderiam ser 
realizados. Porém, o tempo necessário para gerenciar as intervenções do cliente e as mudanças nos 
projetos complementares aumentaria muito o lead time do empreendimento. Essa tática se assemelha a 
flexibilidade permitida, constatada por Brandão (1997), e identificada no estudo de caso, onde o 
cliente tem um alto grau de liberdade quanto às alterações que podem ser realizadas. Porém no 



contexto habitacional observou-se que os clientes nem sempre se inserem na etapa de projeto. Essa 
inserção tardia aliada a um excessivo grau de liberdade ao cliente são os principais motivos pelos 
quais essa prática é constatada como ineficiente, gerando desperdícios e re-trabalhos no canteiro de 
obras.   

No estudo empírico alguns aspectos constatados tornam inviável a adoção dessa tática. Esses aspectos 
dizem respeito, principalmente ao elevado número de clientes inseridos no processo por vez (no 
mínimo 10) aliado ao alto grau de liberdade de customização que essa prática permite o que 
representaria uma dificuldade maior para gerenciar as alterações pelo grande volume de informações.  
Além disso, os clientes entram em um momento do PDP no qual o projeto já está pronto e oferecer tal 
grau de liberdade para os mesmos acarretaria em um longo período de ajustes no projeto e seus 
complementares.  

2. Padronização customizada (por gama de opções) 
Essa tática tem permitido as empresas de manufatura atingir grande diversidade de produtos através de 
diferentes combinações entre as peças, componentes ou módulos do produto. Na indústria 
automobilística ou de computadores, por exemplo, as peças e componentes são fabricados e estocados. 
O cliente entra então no processo, e o carro ou o computador é montado a partir de suas 
especificações.   

Provavelmente a produção de módulos ou peças para estoque seria um problema para o contexto de 
produção habitacional Brasileiro. Porém, a idéia de ter um leque de opções de projetos e materiais a 
serem empregados seria extremamente adequada. A padronização, no entanto, não deve ser de 
componentes, e sim de projetos, que combinados de maneiras diferentes garantiriam a diversidade do 
produto. O lead time do processo de customização seria reduzido, pois não se gastaria tempo com 
projeto, resumindo-se a uma escolha entre opções pré-estabelecidas pela empresa. Já com relação aos 
materiais, parcerias com fornecedores poderiam ser formadas para aumentar a gama de opções ao 
cliente. Com um número restrito de alternativas, a produção se tornaria repetitiva, favorecendo a curva 
de aprendizagem da equipe de produção e evitando erros. Essa tática assemelha-se à flexibilidade 
planejada constatada por Brandão (1997) como uma alternativa já utilizada por empresas brasileiras do 
setor habitacional direcionadas a um público com elevado poder aquisitivo. 

Essa tática poderia ser adotada pela empresa estudada, fazendo-se necessário a reformulação de alguns 
aspectos, principalmente um esforço maior é necessário para elaborar diferentes opções aos clientes, o 
que foi constatado que em parte esse processo é realizado pela empresa para gerar a lista de alterações 
possíveis. Além disso, é necessária uma mudança com relação a compra de materiais em grandes lotes 
para negociações mais flexíveis. Para o sucesso dessa tática, as informações devem ser devidamente 
gerenciadas, garantindo uma boa comunicação entre a equipe de interface com os clientes e a equipe 
de produção. Essas informações, bem como os materiais necessários devem estar disponíveis a tempo 
no canteiro de obras para que a equipe saiba qual o tipo de residência devem construir.  

3. Customização por trabalhos adicionais 
Nessa tática, os produtos são fabricados e estocados, sendo customizados somente na hora da entrega 
para o cliente, através de trabalhos adicionais. Dentre esses produtos pode-se citar, por exemplo, as 
raquetes de tênis, que ficam estocadas na loja e somente quando o consumidor vai adquiri-las é que se 
faz o ajuste na tensão das cordas. 

Na produção de habitações essa tática implicaria em uma postergação das etapas da obra referentes a 
customização do produto. Alguns prédios comerciais seguem essa lógica, nos quais as plantas livres 
são comercializadas e através de divisórias leves o cliente que compra os espaços comerciais pode 
adequá-los as suas necessidades. O mesmo poderia ocorrer para a produção habitacional, com 
divisórias leves e rápidas de serem colocadas, pode-se fazer a customização de um produto padrão 
assim que o cliente fechar o negócio. 

Devido às características do sistema construtivo adotado pela empresa analisada, essa tática poderia 
ser adotada para alterar os espaços da habitação, se outra técnica construtiva fosse utilizada. Porém, há 
a possibilidade de customizar os acabamentos da habitação e adicionar acessórios, ou seja, elementos 
fáceis de serem acoplados à habitação, como telas, grades, persianas, pequenas coberturas, 



churrasqueiras, etc. Assim, as habitações poderiam ser construídas de forma padronizada e 
rapidamente customizadas no momento de entrega ao cliente.  

4. Configuração tardia (produto ajustável durante o uso) 

Essa é uma tática utilizada quando o produto é previamente planejado para permitir a customização 
após a compra e pode então ser ajustado durante o uso de acordo com as preferências de seus 
consumidores. Um exemplo desse tipo de customização são as cadeiras giratórias, que possuem 
mecanismos para ajustar a altura e inclinação do encosto e acento de acordo, ou os celulares que 
possuem frentes móveis e que podem ser substituídas pelo próprio cliente.  

No contexto habitacional essa customização está associada à capacidade das habitações se 
modificarem para suprir novas necessidades dos moradores que surgem ao longo do uso. Essas 
necessidades deveriam ser supridas sem grandes reformas no espaço habitacional. O uso de divisórias 
leves, e elementos como shafts, que tem um alto grau de independência com a estrutura da edificação 
podem ser uma maneira de facilitar tais alterações durante o uso. 

No caso estudado, existem duas principais restrições. Uma diz respeito a técnica construtiva, devendo 
ser previstas esperas, vigas, e vergas extras para possibilitar as alterações dos ambientes. A outra diz 
respeito ao regimento interno do condomínio que também pode impedir a realização de modificações 
nas habitações.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na revisão bibliográfica e nas constatações do estudo empírico, puderam ser identificadas 
quatro principais táticas de CM possíveis de serem adotadas no setor habitacional. A escolha pela 
tática mais adequada dependerá da configuração do PDP da empresa, do momento de inserção do 
cliente nesse processo e do tipo de customização que a empresa pretende oferecer. Além disso, o 
contexto no qual a empresa está inserida, e que traz consigo uma série de restrições legais também 
pode influenciar bastante na escolha pela tática mais adequada. 

Com relação ao estudo empírico, contatou-se que apesar de algumas barreiras que possam dificultar a 
adoção de uma tática de CM, existe a possibilidade de adoção de pelo menos três das quatro 
estratégias propostas: a padronização customizada, a customização por trabalhos adicionais e a 
configuração tardia. Entretanto, uma re-estruturação do PDP seria necessária para viabilizar a adoção 
de qualquer uma delas ou até mesmo na escolha por uma opção híbrida. O ponto de partida dessa re-
estruturação é o reconhecimento por parte da alta direção da empresa que as chamadas solicitações de 
alteração de projeto dos clientes têm um potencial de se transformarem em uma estratégia de negócios 
para a empresa. Essas alterações, que comumente são tratadas somente a nível operacional, como 
observado no estudo empírico, se bem sistematizadas e gerenciadas podem tornar-se a principal 
vantagem competitiva da empresa sobre as demais. 

Através deste estudo puderam-se obter insights iniciais de como as empresas brasileiras poderiam 
melhorar suas práticas de customização adotando táticas semelhantes às utilizadas por empresas de 
outro setor. Essas táticas por sua vez apresentam uma série de princípios, cuja discussão foge do 
escopo desse artigo. Esse foi um estudo exploratório delimitado a identificar possíveis táticas para a 
adoção desses princípios. A continuidade desse estudo se faz necessária para a investigação das reais 
possibilidades de adoção das táticas propostas, bem como avaliar o impacto e as reais contribuições 
que elas podem trazer para o setor de produção habitacional no Brasil.  
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