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RESUMO 

 A importância e o crescimento da Construção Civil no Estado Pernambuco, em 

contraposição aos desperdícios existentes no setor, indicam a necessidade de ações para 

melhorar o desempenho das construtoras. Como os recursos de uma organização são 

limitados, os gestores devem identificar as áreas-chave que garantam o desempenho adequado 

da organização. Esta dissertação analisou o ambiente de construção civil no Estado de 

Pernambuco através de Fatores Críticos de Sucesso (ROCKART, 1979) em 7 (sete) 

Construtoras certificadas na norma NBR ISO 9001:2008. A metodologia utilizada 

compreendeu uma revisão bibliográfica dos principais conceitos utilizados. E baseado nessa 

fundamentação teórica, dois questionários foram elaborados, esses procuraram analisar os 

Fatores Críticos de Sucesso na construção civil, de forma a avaliar o desempenho desses 

fatores, segundo os profissionais, e a importância dos mesmos, segundo os clientes. Os dados 

dos profissionais foram analisados de forma individual e comparativa. Uma matriz 

importância - desempenho foi construída para inter-relacionar os dados entre cliente e 

profissionais. Um total de 7 (sete) empresas e 2 (dois) clientes de uma mesma empresa 

participaram da pesquisa. Foi identificada uma variação de desempenho das empresas nos 

diferentes fatores e a importância da adequação dos fatores sugeridos à realidade local. Como 

conclusão, sugere-se a necessidade de identificar e acompanhar quais são os fatores que 

podem trazer benefícios competitivos para as construtoras analisadas, através da satisfação do 

cliente.  
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ABSTRACT 

 The importance and the growth of Construction in Pernambuco, a brazilian northeast 

state, conducts the necessity to improve the performance of building companies to avoid the 

waste of the sector. As the companie‟s resources are limited, managers should identify key 

areas to ensure proper performances. This dissertation examined the environment of 

constructions building companies certified in ISO 9001:2008 in the State of Pernambuco 

using the Critical Success Factors (Rockart, 1979).  The methodology included a literature 

review of concepts, theorical basis and two questionnaires. These were developed to analyze 

the existence of Critical Success Factors in construction sector. The questionnaires evaluate 

the performance of these Factors according either to manager‟s and customer‟s reviews. The 

manager‟s data were analyzed individual and comparatively. An array basis importance – 

performance was built to link data from client and professional. Seven companies and two 

customers of the same company replayed the data of the research. It identified a range of 

corporate performance on the various factors and the importance of the adequacy of the 

factors suggested the local reality. In conclusion, it was suggest the importance of identifying 

and monitor factors which may bring competitive benefits to satisfy customer needs. 
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1 INTRODUÇÃO 

O nível de atividade da indústria de construção civil brasileira historicamente 

acompanha o desempenho econômico do país e as iniciativas do poder público. Assim, a 

partir de 1950, quando o país entrou em um ciclo de desenvolvimento econômico, o setor de 

construção civil começou a se destacar como uma atividade industrial de importância (CBIC, 

1998). 

Na década de 1970 ocorreu um elevado crescimento na economia brasileira, com o PIB 

(Produto Interno Bruto) crescendo, em termos reais, entre 6% e 14%, e a taxa de investimento 

atingindo patamares de 22%. Naquela época, o crescimento no nível de atividades na 

construção civil foi de 10,3%, e sua participação no PIB passou de 5,77% em 1970 para 

7,34% em 1980 (CEE/CBIC, 1998). 

Após aquela década de grande expansão, houve um processo de desaceleração nas 

atividades da construção civil no período de 1981 a 1992, que só foi brevemente interrompido 

pelo reflexo da euforia gerada pelo Plano Cruzado no ano de 1985. Entre 1993 a 1997 ocorreu 

um crescimento de 21,39% atribuído à estabilidade econômica trazida pelo Plano Real 

(CEE/CBIC, 1998). 

Porém, argumenta se que esse crescimento ocorreu apenas no segmento de construção 

habitacional e comercial com a melhoria de renda trazida pelo Plano Real, já que o segmento 

de construção civil pesada, de 1994 a 2003, sofreu com a queda de capacidade de 

investimento público, por causa dos problemas existentes nas finanças do governo 

(TREVISAN CONSULTORES, 2007). 

De acordo com Oliveira et al. (2004), o desempenho do setor de construção civil não 

estava favorável no ano de 2004, devido à situação econômica e política do país, e uma das 

alternativas para combater essa situação de crise seria investir nas áreas gerenciais para 

reduzir os desperdícios do setor. 

Pode-se dizer que, antes de 2003, um dos problemas do setor de construção civil eram 

períodos de grandes variações, cujas características foram a ausência de incentivos constantes, 

a disponibilidade de recursos limitada e os tímidos financiamentos imobiliários (CBIC, 2010). 

De acordo com IBGE (2007) apud Mello & Amorim (2009), no ano de 2005 o setor de 

construção civil era responsável por gastos salariais de R$15,5 milhões, sendo responsável 

por 9% do pessoal ocupado no país. 
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No período de 2000 a 2007 os financiamentos para o setor imobiliário tiveram um 

crescimento de 430%, essa foi considerada uma alta na captação de recursos, realizada em 

grande parte por oferta pública de ações (DECONCIC, 2008). 

Para Camatti (2008), um fator que era determinante para o desenvolvimento da indústria 

de construção civil habitacional era a manutenção da estabilidade econômica acompanhada do 

fortalecimento econômico das famílias brasileiras e da continuação de queda das taxas de 

juros. 

No ano de 2008, se esperava que o aumento da taxa do PIB fosse continuar a estimular a 

demanda interna pela construção civil, porém ocorreu uma crise mundial principalmente no 

ano de 2009 a qual resultou em baixos investimentos para o setor (CONSTRUCARTA, 2011). 

De 2004 a 2009, a taxa de crescimento do PIB do Brasil e da construção civil sofreu 

variações similares, tendo momentos de baixa, como reflexos de crises sofridas pela 

economia, como no ano de 2009, conforme a Tabela 1.1, a seguir. 

Tabela 1. 1 – Evolução na taxa do PIB brasileiro e no setor de Construção Civil 

 PIB (Taxa acumulada no ano) 

ANO TOTAL C. CIVIL 

2003 2,66 -2,16 

2004 5,71 6,58 

2005 3,16 1,77 

2006 3,96 4,68 

2007 6,09 4,87 

2008 5,14 8,23 

2009 -0,19 -6,26 

Fonte: Adaptado de Construcarta (2010) 

Em 2010, o crescimento do PIB setorial foi de 11% e esse foi o melhor resultado nos 

últimos 24 meses, pois foram geradas 340 mil novas vagas formais apenas nos primeiros 10 

meses do ano. Ainda nesse ano foram batidos recordes de trabalhadores com carteira assinada 

com relação aos anos anteriores (CBIC, 2010). 

De acordo com Yeo & Ning (2006) os projetos de construção civil são importantes para 

o desenvolvimento da economia de uma nação, porém, o setor geralmente apresenta um 

desempenho insatisfatório e baixa margem de lucro. As razões para esses problemas são 

variadas como, por exemplo: risco e incertezas associadas à execução do projeto, relações 
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complicadas entre as partes interessadas e, em muitos casos, conflitantes, variações nos 

resultados dos projetos, entre outras. 

Segundo Nogueira (2007), mesmo com sua importância na economia brasileira, o setor 

de construção civil ainda demonstra problemas para atingir uma boa produtividade e, por 

possuir tantas peculiaridades, necessita de um gerenciamento mais eficiente, com empregos 

de técnicas e metodologias que colaborem para melhoria da eficiência na realização de suas 

atividades. 

Esse cenário de baixo desenvolvimento tende a se modificar, já que as empresas para 

sobreviverem precisam se tornar dinâmicas e utilizar melhor os recursos, tanto profissionais 

quanto estratégicos, e, assim, tomar decisões eficazes e superar a concorrência 

(NASCIMENTO & SANTOS, 2003). 

Para auxiliar na gestão das empresas, um dos recursos disponíveis utilizados é o 

Planejamento Estratégico (PE) que, mesmo quando não está sendo bem utilizado, como 

ocorre em alguns casos, segundo Kaplan & Beinhocker (2003) pode servir de apoio para 

contribuir no processo de aprendizagem e para capacitar aos executivos tomarem decisões 

diárias nas suas atribuições.  

Segundo Akao (1997), as organizações devem desenvolver seu PE visando orientar suas 

atividades em relação a seus clientes e, principalmente, obter ferramentas que contribuam 

para a sua manutenção no mercado a curto, médio e longo prazo. 

Para alcance dos objetivos definidos no PE, o gerente deve procurar focar sua atenção e 

recursos nas áreas que podem contribuir para atingir o desempenho desejado (ROCKART, 

1979). 

Uma forma de auxiliar no PE é a utilização dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) que 

fazem os gerentes focarem sua atenção em alguns processos e problemas que podem garantir 

o desempenho satisfatório da organização (FULAN, 1997). 

1.1 Justificativa 

O setor de Construção Civil, de acordo com Krüger et al. (1996, p.1), “representa 

inegável parcela da economia nacional”, isso pode ser constatado pela mão de obra 

empregada no setor, ou com a parcela significativa do PIB, ou pela demanda por habitações 

do país. 
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O crescimento do PIB brasileiro de 2009 para 2010 foi de 8,88%, e, nesse mesmo 

período, o crescimento do PIB do setor de construção civil foi de 15,71%. Através dessas 

taxas, avalia-se que o setor de construção civil contribuim para elevar o PIB brasileiro nesse 

período (CONSTRUCARTA, 2011). 

Das atividades industriais contribuintes para o aumento do PIB brasileiro, foi esse setor 

que apresentou maior expansão no último trimestre de 2010. Assim, a importância da 

indústria da construção civil vem crescendo na economia brasileira, e alguns aspectos como o 

PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) sugerem que o setor irá continuar a crescer 

(CONSTRUBUSINESS, 2010). 

No estado de Pernambuco a variação de vendas de construção civil pode ser sugerida na 

Tabela 1.2 que mostra a evolução do ano 2003 até 2011 das vendas de áreas úteis/privativas 

de imóveis residenciais no mercado imobiliário do grande recife (SIDUSCON/PE, 2011). 

Tabela 1. 2 – Vendas de área úteis/privativas de imóveis residenciais no mercado imobiliário do grande recife 

Total de vendas Unidades m
2
 m

2
/unidade 

2003 2.380 247.766 104,1 

2004 1.896 183.945 97 

2005 2.315 229.758 99,2 

2006 2.347 220.475 93,9 

2007 2.922 264.507 90,5 

2008 4.507 369.718 82 

2009 5.912 432.704 73,2 

2010 8.458 606.822 71,7 

2011 5.176 379.738 73,4 

 Fonte: Adaptado de SIDUSCON/PE (2011) 

 

Até o ano 2008 as vendas não passaram de 5.000 (cinco mil) unidades a partir desse ano 

ocorreu um acréscimo nas vendas de unidades e redução nos m
2 

por unidade.  

Vários autores relatam baixa produtividade, além de desperdícios e perdas que ocorrem 

no sistema produtivo desse setor. Sendo assim, surge a necessidade de utilização de técnicas e 

ferramentas para melhorar o desempenho e aumentar a eficiência dessas organizações 

(NASCIMENTO, 2003; NOGUEIRA, 2007; YEO & NING, 2006; FREJ & ALENCAR, 

2010). 

Segundo Holanda (2007), a qualidade é ultimamente utilizada pelas empresas e 

entidades da construção civil como um fator de competitividade, e isso contribui para que 
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ocorra uma avaliação de desempenho e para que sejam obtidas informações que contribuam 

na gestão da organização. 

A certificação na norma NBR ISO 9001:2008 contribui para a eficiência do Sistema de 

Gestão de Qualidade (SGQ) da empresa, e capacita a organização para reduzir os 

desperdícios. Mas é a adoção de um Planejamento Estratégico (PE) que pode auxiliar o SGQ 

a direcionar a organização para o alcance de seus objetivos.   

A determinação dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) permite aos gestores 

visualizarem quais são os processos essenciais para o funcionamento adequado do negócio. 

Isso auxilia a organização a não perder o foco, e a priorizar os investimentos nas áreas que 

necessitam de mais atenção. 

De acordo com Colauto et al. (2008), a identificação dos fatores críticos de qualidade é 

informação estratégica e pode auxiliar na tomada de decisão dos gerentes. Assim, a tarefa de 

identificação se torna um importante instrumento para auxílio na gestão da organização. 

Portanto, evidencia-se a relevância deste trabalho, que procura identificar quais são os 

fatores críticos de sucesso de um grupo de construtoras de Pernambuco, no subsetor de 

edificações, certificadas na norma NBR ISO 9001:2008, na visão dos seus clientes, assim 

como comparar com a visão dos profissionais da área. 

1.2 Objetivos 

Neste item, estão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho. 

Objetivo Geral 

Analisar os Fatores Críticos de Sucesso para um grupo de Construtoras em Pernambuco 

certificadas na norma NBR ISO 9001:2008 do setor de edificações.  

Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 analisar a importância de se utilizar ferramentas de gestão para melhorar a 

produtividade do setor de construção civil no Estado de Pernambuco; 

 avaliar, na literatura, especializada quais são os FCS de construtoras de diferentes 

trabalhos analisando os métodos de coletá-los; 



Capítulo 1 Introdução 

6 

 

 enumerar a partir da literatura um grupo de FCS que possa representar as opiniões dos 

profissionais da área; 

 coletar dados que representem a opinião de profissionais do setor de edificações; 

 interpretar, através dos dados obtidos, quais são, na opinião desses clientes e 

profissionais, os FCS que devem ser priorizados para alcance dos objetivos da 

organização; 

 rever possíveis FCS, que não foram considerados, e que foram citados pelos clientes e 

pelos profissionais na coleta de dados; 

 comparar as opiniões dos clientes e dos profissionais para identificar possíveis 

diferenças e priorizações inadequadas de FCS. 

1.3 Estrutura da Dissertação  

A dissertação é composta de 5 (cinco) Capítulos, sendo que no Capítulo 1 (um) estão a 

introdução, onde o assunto da dissertação começa a ser abordado, a justificativa que traz 

algumas das motivações para a realização do trabalho e os objetivos geral e específicos. 

No Capítulo 2 (dois) está a fundamentação teórica, que aborda os principais assuntos 

que nortearam a realização do trabalho como: Planejamento estratégico, a importância do 

cliente, os concorrentes, o ciclo de vida dos produtos, os fatores críticos de sucesso, a 

certificação  NBR ISO 9001:2008, o setor de construção civil, o setor de edificações e os 

fatores críticos de sucesso no setor de construção civil. Nesse Capítulo foi feita uma 

conclusão parcial. 

O Capítulo 3 (três) descreve como a fundamentação teórica serviu para criar o 

questionário. Esse pretendia auxiliar para o alcance dos objetivos da dissertação e expor como 

foi selecionada a amostra onde os questionários foram aplicados. 

No Capítulo 4 (quatro) estão os resultados com os dados obtidos, sua análise e algumas 

conclusões. No primeiro subitem, são apresentadas 6 (seis) das empresas e seus resultados são 

comparados; no segundo subitem, é feita uma análise dos dados obtidos para a Empresa A e o 

cruzamento das opiniões dos clientes com os profissionais através de matrizes importância - 

desempenho. No final desse Capítulo, são apresentadas algumas conclusões parciais sobre ele. 

No Capítulo 5 (cinco), estão as conclusões do trabalho, bem como suas limitações e 

sugestões para novos trabalhos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste Capítulo, serão abordados os assuntos que irão nortear a realização deste trabalho 

como planejamento estratégico, fatores críticos de sucesso, os FCS nas organizações, uma 

visão geral sobre o setor de construção civil, a norma ISO 9001:2008, e os trabalhos que 

envolvem os FCS na construção civil. 

2.1 Planejamento Estratégico 

De acordo Mintzberg & Quinn (2001), desde tempos pré-históricos, antigos poetas e 

historiadores já coletavam informações militares de situações bem-sucedidas e mal-sucedidas 

e as transformava em sabedoria ou orientação para o futuro. Isso poderia ser considerado 

como estratégias diplomático-militares. 

A palavra “estratégia” foi utilizada pelos antigos gregos para definir uma espécie de 

graduação de cargo no exército, como um magistrado ou um comando-chefe militar, e, 

durante os dois milênios seguintes o termo continuou a possuir relação íntima com conceitos 

militares. Na segunda Revolução Industrial, na metade do século XIX, a estratégia começou a 

ser utilizada no contexto de negócios, para “moldar as forças do mercado e afetar o ambiente 

competitivo” (GHEMAWAT, 2000, p.16). 

Estratégia nesse aspecto empresarial pode ser definida como “o padrão global de 

decisões e ações que posicionam a organização em seu ambiente e têm o objetivo de fazê-la 

atingir seus objetivos de longo prazo (SLACK et al., 1996, p. 88). 

O mesmo autor explica que quem formulou de forma explícita para o ramo de negócios 

os primeiros pensamentos estratégicos foram gerentes de alto nível das organizações, dentre 

eles, Alfred Sloan, executivo que formulou estratégia para empresa General Motors baseada 

na análise de forças e fraquezas de sua maior concorrente. E outro alto executivo foi Chester 

Barnard, que ressaltou a importância dos gerentes estarem atentos aos “fatores estratégicos” 

relacionados às ações das pessoas ou das organizações (GHEMAWAT, 2000, p.17). 

A importância da utilização de estratégia para os negócios, da necessidade dos gerentes 

possuírem atitudes orientadas por ela, pode ser ratificada ao passar dos anos pela grande 

quantidade de trabalhos acadêmicos e pelas experiências que ocorrem em muitas 

organizações. Diferentes formas de elaborar o planejamento estratégico são citadas na 

literatura especializada. 
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De acordo com Oliveira (2004), o planejamento estratégico pode ser definido como 

conjunto de várias providências que o executivo deve tomar na situação em que o futuro será 

diferente do passado, e que a empresa possui meios de influenciar sobre as variáveis e fatores 

desse futuro. Esse processo é contínuo e está relacionado a processos decisórios, que podem 

ocorrer antes, durante ou depois da elaboração de um plano estratégico. 

Dentre outras ferramentas utilizadas para a realização de um Planejamento Estratégico, 

teve início na década de 1960 a utilização da análise SWOT (Strenght, Weakness, Oportunity, 

Threat) que buscava comparar o ambiente interno da organização através de suas forças e 

fraquezas com o ambiente externo, através das oportunidades e ameaças. Esse método foi 

difundido numa conferência realizada em Havard, o que disseminou sua teoria nos meios 

acadêmicos e sua utilização nos meios gerenciais (GHEMAWAT, 2000). 

De acordo com Oliveira (2004), a análise SWOT pode ser utilizada para realizar um 

diagnóstico estratégico, com a percepção dos ambientes interno e externo da organização 

através da utilização das suas variáveis: 

- Pontos fortes – internas e controláveis, que podem contribuir para uma situação 

favorável na organização com relação ao seu ambiente. 

- Pontos fracos – internas e controláveis, que levam a organização a situações 

desfavoráveis no seu ambiente. 

- Oportunidades – externas e não-controláveis, podem gerar condições favoráveis para a 

organização, caso essa deseje aproveitá-las. 

- Ameaças – externas e não-controláveis, e podem gerar situações desfavoráveis. 

 Corroborando com o conceito da análise SWOT, Porter (1986) explicou que a 

formulação de uma estratégia competitiva de organização consiste em relacionar ela com o 

seu ambiente; e mesmo que esse ambiente seja amplo e diversificado, o principal aspecto dele 

que deve ser focado é a indústria ou o conjunto de indústrias em que a empresa está inserida e 

compete. Esse nível de concorrência de uma indústria depende de cinco forças competitivas 

básicas, exibidas na Figura 2.1. 

- Ameaça de entrada – quando uma nova empresa entra em um mercado e essa pode 

trazer uma nova capacidade, o objetivo de ganhar uma fatia do mercado e recursos 

substanciais; isso pode reduzir a margem de lucro para as outras organizações.  

- Rivalidade entre as concorrentes existentes – entre as concorrentes são utilizadas 

diversas técnicas para disputar posição entre elas, como a disputa por preço, publicidade, 
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novos produtos ou serviços, elevações de garantias para os clientes, entre outras. Esse padrão 

pode contribuir para o aprimoramento de empresas e de toda a indústria. Mas esses processos 

podem levar uma organização para uma situação pior, quando comparada a um estágio inicial. 

- Pressão de produtos substitutos – a produção desses substitutos reduz o retorno de uma 

indústria, criando um limite de preço que pode ser colocado em determinado produto. Esse 

impacto pode ser classificado como a elasticidade global da demanda da indústria. 

- Poder de negociação dos compradores – eles podem forçar que os preços sejam 

reduzidos, barganhando por melhor qualidade e menores custos. O poder de um grupo de 

compradores depende de várias características como, por exemplo, se ele adquire grandes 

volumes quando comparado ao que é produzido, se o que ele consome representa uma parcela 

significativa dos recursos que ele possui, entre outros. 

 

Figura 2.1. – Forças que dirigem a concorrência na indústria  

Fonte: Adaptado de Porter (1986) 

 

- Poder de negociação dos fornecedores – os fornecedores podem exercer influência 

quando ameaçam aumentar os preços ou reduzir a qualidade de determinados insumos Assim 
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como os compradores, algumas características tornam os fornecedores poderosos: existem 

poucas companhias que fornecem aquele insumo, ou não existem muito insumos substitutos 

para aqueles que os fornecedores oferecem, a indústria não é configurada como importante 

para o fornecedor, o insumo é importante para a indústria que pretende adquiri-lo, o produto 

do fornecedor é diferenciado, entre outros. 

De acordo com Porter (1986), quando uma organização enfrenta essas forças 

competitivas existem três estratégias genéricas que podem ser bem sucedidas para enfrentar as 

concorrentes de uma mesma indústria:  

- Liderança no custo total – essa estratégia foca no custo total de produção, porém, 

outras áreas como qualidade e Assistência técnica não podem ser esquecidas. A empresa que 

pratica essa estratégia, normalmente obtém um retorno acima da média e fica protegida contra 

suas concorrentes, embora continue a enfrentar as forças competitivas. 

- Estratégia de diferenciação – cria algo diferente, único, dentro daquele grupo de 

empresas que pertencem a uma mesma indústria. Isso pode ser feito de diversas formas, por 

exemplo, investir na percepção dos clientes a respeito da marca através de seu projeto ou 

imagem (ex.: Brastemp – como marca de eletrodomésticos); utilizando tecnologia (ex.: novas 

tecnologias como: vídeo games de última geração (Wii), celulares com acesso à internet); 

peculiaridades (ex.: Amazon.com – quando dá para o cliente uma lista de opções de compras 

baseada nas suas aquisições anteriores); serviços sob encomenda (ex.: treinamentos em novos 

softwares empresariais); fornecedores (ex. sites de vendas que contam com fornecedores de 

serviços logísticos) ou outras dimensões. 

- Estratégia de enfoque – consiste em focar em um grupo de consumidores, em um 

segmento de linha de produtos ou em um determinado mercado localizado numa área 

geográfica. Enquanto as duas estratégias anteriores têm como objetivo toda a indústria, essa 

estratégia é bem direcionada. A motivação para essa prática é supor que, focada em um 

determinado segmento ou mercado, uma organização pode atender melhor que aquela que 

pretende atender ao mercado de forma mais ampla (PORTER, 1986). 

O mesmo autor ainda explica que, se a empresa ficar no meio termo dessas estratégias, 

ela pode estar numa situação estratégica pobre, e essa situação pode levar a uma baixa 

rentabilidade. 

Na análise do ambiente interno de uma organização, a função produção pode assumir 

três papéis: o de apoiar, de implementar ou de impulsionar a estratégia. No primeiro papel, 
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essa função apenas apóia a estratégia para permitir que a organização alcance seus objetivos 

estratégicos; no segundo, ela se modifica para permitir que a estratégia seja implementada; e 

no terceiro papel, as aptidões da função produção na empresa são utilizadas para analisar qual 

estratégia pode ser realizada, pois ela impulsiona a estratégia (SLACK et al., 2008). 

De acordo com Slack et al. (2008), a “função produção” pode dar para a organização 

vantagem competitiva através da priorização de objetivos de desempenho. E, da priorização 

adequada desses, as organizações podem orientar suas ações para satisfazer seus Stakeholders. 

Esses objetivos de desempenho são: 

- Qualidade – significa fazer as coisas certas, isso é, evitar erros e buscar a satisfação 

dos consumidores dos seus produtos ou dos seus serviços, para que esses possam ser 

adequados ao seu propósito. 

- Rapidez – seria a busca por reduzir o tempo que o cliente aguarda entre a solicitação 

de um produto ou serviço, e a sua entrega ou sua realização. Isso aumenta a disponibilidade 

de produtos e serviços para o consumidor 

- Confiabilidade – seria fazer as coisas em tempo de manter os compromissos 

assumidos com os consumidores, aumentando, assim, a disponibilidade dos produtos e 

serviços. 

- Flexibilidade – é estar preparado para modificar as coisas, isso pode estar relacionado 

com mix de produtos ou variações de demanda, inovações, entre outras coisas. 

- Custo – isso significa fazer as coisas o mais barato possível, e essa atitude 

disponibiliza seu produto ou serviço a um público maior, ou pode também aumentar sua 

margem de lucro. 

Conforme Slack et al. (1996), três variáveis são importantes no momento de levantar 

quais os objetivos de desempenho devem, em determinado momento, ser enfatizados: as 

necessidades dos grupos de clientes, as atividades que estão sendo realizadas pelos 

concorrentes e o estágio de vida do produto. 

2.1.1 A importância do cliente 

Na Idade Média, a relação entre o cliente e o produtor era estreita, assim, era fácil 

perceber suas necessidades e interesses. Com a evolução nos meios de produção, o cliente 

ficou distante dos meios produtivos e entre eles foi estabelecida uma grande rede de 

intermediários (ALMEIDA, 1995). 
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Após a Segunda Guerra, reduziu-se o foco no cliente, e esse passou a ser no produto, já 

que a demanda por consumo era muito alta e a qualidade não era importante, pois o cliente era 

considerado um “mal necessário”. Após essa fase, iniciou-se “a era do cliente”, já que, com a 

crise do petróleo, as empresas não vendiam tudo que produziam com a mesma facilidade de 

outrora. Dessa forma clientes foram ficando cada vez mais exigentes e disputados pelas 

empresas (ALMEIDA, 1995, p.62). 

De acordo com Slack (1993), a criação de um planejamento que possua objetivos e 

metas é a forma de a empresa traduzir as necessidades de seus clientes a fim de satisfazê-los. 

Determinados clientes podem valorizar mais um objetivo de desempenho do que outro, como 

o tempo de entrega quando comparado ao preço. Quando há uma percepção adequada das 

preferências do cliente, a manufatura pode contribuir para o desempenho da organização. 

Conforme Krüger et al. (1996), a total satisfação do cliente é o princípio de maior 

importância da Qualidade Total, a visão do cliente é a mais relevante no sistema, pois ela está 

ligada à manutenção da existência da organização. Quando um produto ou serviço atender as 

expectativas do cliente, melhor será considerada a empresa. Se o produto é capaz de 

maravilhar o cliente, superando suas expectativas, a possibilidade de retê-lo é maior. 

De acordo com Farias Filho et al. (1999), no subsetor de edificações existe uma falta da 

cultura que valoriza o cliente. Para isso, contribui a estrutura de engenharia e marketing 

limitada ou inexistente. 

Diante dessa deficiência do setor, deve existir uma busca por alternativas para garantir a 

percepção das necessidades dos clientes. Uma forma de fazer isso é através da implementação 

de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). E para implementar um SGQ, a norma NBR 

ISO 9001:2008 fornece instruções. 

Já que a busca pela satisfação do consumidor leva ao foco no cliente, isso significa 

assegurar que os seus requisitos estão sendo atendidos, e esse é um dos pilares da certificação 

ISO 9001:2008 (NBR ISO 9001:2008) 

De acordo com Slack et al. (1996) de todas as razões que influenciam na escolha de 

quais objetivos de desempenho priorizar, o mais urgente é a necessidade do consumidor. Se, 

por exemplo, um consumidor valoriza mais o preço baixo, a organização deve enfocar no 

objetivo custo; se o consumidor necessita de uma entrega rápida dos produtos, a organização 

prioriza a rapidez.  
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Assim, no Planejamento Estratégico de uma organização, no momento em que forem 

analisados quais os fatores competitivos que são valorizados, já existe a percepção de quais os 

objetivos de desempenho que devem ser priorizados pela organização (SLACK et al., 1996). 

A relação entre fatores competitivos e objetivos de desempenho é apresentada na figura 

2.2, a seguir. 

 

Figura 2.2 – Relação entre fatores competitivos e objetivos de desempenho 

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2008). 

 

Assim no momento de formular um Planejamento estratégico da organização devem ser 

levantados junto aos clientes quais os fatores competitivos que são valorizados por eles, com 

esses dados é feita uma associação aos objetivos de desempenhos que devem ser priorizados 

na função produção da organização. 

Conforme Porter (1986) existe diferentes tipos de estratégia de uma empresa por isso é 

importante considerar o que os concorrentes tem feito para satisfazer seus clientes, pois a 



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica 

14 

 

partir disso a empresa deve escolher entre utilizar a mesma estratégia de seus concorrentes ou 

buscar a diferenciação. 

2.1.2 Os concorrentes 

Conforme Slack et al. (1996), localizar o padrão de desempenho competitivo de uma 

organização significa observar como ela está nas suas operações quando comparada a suas 

concorrentes. 

Para priorizar objetivos de desempenho a partir dessa comparação, o autor define que 

deve haver uma avaliação de cada fator competitivo, sua importância e seu respectivo 

desempenho. Para isso é que pode ser utilizada a matriz importância-desempenho, que 

localiza os fatores de acordo com seus escores ou classificações. 

Um exemplo de uma matriz importância-desempenho é exibido na Figura 2.3, a seguir. 

 

Figura 2.3 – Matriz importância - desempenho e suas zonas 

Fonte: Adaptado de Slack et al. (1996) 
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No gráfico que representa uma matriz importância-desempenho, as abscissas 

representam a importância que um consumidor dá para certo fator. Quanto mais próximo de 1 

maior essa importância e a possibilidade de classificá-lo como um ganhador de pedido. Já nas 

ordenadas é feita a classificação que é atribuída para o desempenho de determinado fator, 

quanto mais próximo de 1, maior a possibilidade de esse fator possuir um desempenho 

superior a outros fatores. No gráfico são demarcadas áreas entre os segmentos de linha, são 

elas: 

- Zona “Adequada” – está localizada acima do segmento AB e abaixo do EF, e os 

fatores que estão localizados nessa área podem ser considerados como satisfatórios. 

- Zona de “Melhoramento” – está entre AB e CD, qualquer fator dessa área pode estar 

entre o grupo daqueles que serão melhorados. Eles precisam disso, mas não são os casos mais 

urgentes. 

- Zona de “Ação urgente” – abaixo do segmento CD, é a localização mais crítica de um 

fator nesse gráfico. Assim, dentre os objetivos a curto prazo da organização, deverá estar o 

aumento do desempenho desses fatores, que, provavelmente, devem estar causando perda de 

negócios já que o cliente os valoriza e seu desempenho tem sido insatisfatório. 

- Zona “Excessiva” – No quadrante esquerdo superior do gráfico, está a zona excessiva. 

Isso ocorre quando existe uso abusivo de recursos para elevar esse fator. Nesse caso pode ser 

feita uma análise com relação à possibilidade redirecionar os recursos excedentes para fatores 

que estejam necessitando de uma melhoria em seu desempenho (SLACK et al., 1996). 

Outra forma de realizar essa avaliação na situação vigente de uma organização é 

observar como ela está com relação às cinco forças competitivas de Porter (1986). Com 

relação às construtoras no subsetor de edificações, as cinco forças competitivas são: 

- Ameaças de novos entrantes – o mercado de construção civil no Estado de 

Pernambuco está com uma alta demanda e grande concorrência, a oferta de pequenas e 

médias construtoras vem aumentando inclusive aquelas que pertencem a outros Estados vêm 

oferecendo seus serviços em Pernambuco para aproveitar a fase de alta demanda. No subsetor 

de Edificações, são comuns tanto entradas quanto saídas das empresas. Já não existem muitas 

barreiras de entrada para novas entrantes, e uma das razões para isso é que não é necessário 

grande investimento inicial para entrar no mercado, como acontece, por exemplo, na indústria 

mecânica (ZEGARRA et al., 1999). 
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- Rivalidade entre empresas concorrentes – grande concorrência no setor eleva a disputa 

por fatias de mercado pelas pequenas e médias construtoras. Em Pernambuco são poucas as 

construtoras de grande porte, e essas possuem fatias de mercado bem definidas. 

- Poder de negociação dos fornecedores – os insumos e serviços consumidos em 

construção civil são diversos, na maioria dos casos, existem muitas opções de fornecedores. 

Isso reduz o poder dos fornecedores, porém, em alguns tipos específicos de materiais ou 

serviços, a oferta é limitada, e isso pode aumentar esse poder. 

- Poder dos compradores – O poder dos comprados no subsetor de edificações é grande, 

já que eles podem forçar os preços para baixo, exigir mais qualidade e mais serviços 

adicionais prestados pela construtora, pois a questão da alta concorrência ainda favorece esse 

poder (ZEGARRA et al., 1999). 

De acordo com Farias Filho et al. (1999), as empresas de construção civil no ramo de 

edificações possuem pouco ou nenhum controle sobre os seus clientes, principalmente quanto 

a compreender suas necessidades, tantos funcionais como com relação ao preço de venda dos 

seus produtos. 

- Ameaças de produtos substitutos – essa força quase não pode ser considerada, já que 

não existem produtos substitutos para habitação. A análise desse tipo de força competitiva só 

pode ser feita com relação a algum serviço específico que uma construtora faça, e quando 

surge outro que o torna obsoleto (ZEGARRA et al., 1999). 

2.1.3 Ciclo de vida  

Conforme Slack et al. (1996), uma maneira de generalizar o comportamento dos 

clientes com relação ao produto é associá-lo ao seu ciclo de vida, que vai do momento em que 

o produto é introduzido no mercado, até quando os clientes não possuem interesse em 

consumi-lo. O volume de vendas é diferenciado para cada uma das etapas: introdução, 

crescimento, maturidade e declínio. 

Como o produto gerado pelas construtoras é normalmente único e com características de 

projeto, não existe um ciclo de vida para esse tipo de produto. Alguns dos insumos de 

construção civil podem ter esse ciclo de vida associado, porém, a maioria é sempre o mesmo, 

como por exemplo: cimento, ferragens, cerâmica, entre outros. Ou ainda algumas técnicas 

construtivas podem ser mais utilizadas durante um período e deixar de ser utilizadas em 

outros. 
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Poderia então ser feita uma associação à evolução de uma obra específica, já que essa 

possui as fases de projeto, planejamento, execução, acabamento, entrega e pós-ocupação. 

Essas serão as fases consideradas nesse trabalho. 

De forma que, para cada etapa existam fatores críticos de sucesso que são mais 

importantes, como esse trabalho está relacionado à escolha da construtora pelo cliente, nem 

todas as etapas poderiam ser levadas em consideração. Porém, características relativas a essas 

fases podem ser consideradas dentro do processo decisório, já que podem ser observadas 

como pós-ocupação algumas características importantes como assistência técnica, ou 

qualidade de acabamento, qualidade dos materiais que foram utilizados na obra, entre outras 

características. 

Guerrini (1998) sugeriu etapas para um sistema de administração de produção para 

empresas de construção civil e relacionou com critérios competitivos essas fases de 

administração das obras:  

1. Encomenda 

2. Projeto do Produto (composto de lista de materiais, curva ABC e capacidade da 

empresa) 

3. Projeto da produção (compostos de estrutura do produto e programação),  

4. Execução 

5. Entrega 

No caso utilizado nesse trabalho as etapas representam: 

- Projeto – Levantamento das necessidades dos clientes, proposta de orçamento, 

planejamento e projeto. 

- Execução – Levantar insumos, materiais e ferramentas, contratar mão de obra 

necessária, iniciar a execução dos serviços. 

- Acabamento – Concluir a obra com os acabamentos necessários. 

- Entrega – Realizar inspeção final e entregar para o cliente 

- Pós-ocupação – assistência técnica 

O mesmo autor ainda diz que existem muitos problemas na realização de uma obra que 

poderiam ser evitados, caso houvesse uma estratégia de abordagem do processo de execução 

dos serviços, como, por exemplo, a coordenação entre necessidade de recursos com tempo 

disponível. 
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De acordo com Oliveira (1999), diferentes autores classificam as etapas das obras de 

diferentes formas. Na Tabela 2.1 acima, estão exibidas algumas dessas classificações e seus 

respectivos autores. 

Tabela 2. 1 – Etapas de Obras de diferentes autores 

Autores Helene (1988) Medeiros (1990) Meseguer (1991) Souza et al. (1994) 

  
  

  
  

E
ta

p
a

s 

Planejamento 
Concepção 

Planejamento 

Necessidade dos 

usuários 

Planejamento 

Projeto Projeto Projeto 

Fabricante 
Produção 

Fabricante 

Fabricação de 

materiais e 

componentes 

Execução Construção Execução de obras 

Uso Uso Uso e manutenção 
Uso operação e 

manutenção 

Fonte: Oliveira (1999) 

Essas fases que foram escolhidas para a realização deste trabalho estão exibidas na 

Figura 2.4, a seguir. 

 

Figura 2.4 – Fases de realização de uma Obra 

Fonte: Adaptado de Slack et al. (1996) 



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica 

19 

 

Na Figura 2.4, como ocorre em muitos casos, o nível de atividade é maior nas fases de 

projeto, execução e acabamento. Essa carga de trabalho é reduzida durante as fases de entrega 

e pós-ocupação. 

2.2 Os Fatores Críticos de Sucesso 

Segundo Rockart (1979) anterior ao conceito de FCS havia outras técnicas de levantar 

quais as necessidades de informação de uma organização: 

a) Técnica baseada no produto – teve sua eficiência questionada já que provia muito 

informação que não poderia ser utilizada de forma estratégica pelos executivos  

b) Abordagem nula – defendia que, como as atividades dos executivos de topo variam, 

muitos relatórios são inúteis e os executivos tomam suas decisões, normalmente, baseadas em 

informações mais relevantes que são adquiridas através de impressões especulativas, fofocas, 

entre outras. 

c) Indicador chave do sistema - Pensamento de grande crescimento baseado em três 

conceitos: 

1. Seleção de um conjunto de indicadores chave de saúde do negócio 

2. O segundo conceito é o relatório de exceção 

3. Expandir a disponibilidade de técnicas de display visuais – forma de visualizar 

melhor as necessidades de informação 

d) Estudo total do processo – abordagem dispendiosa e longa, na qual vários gestores 

são questionados a respeito das suas necessidades de informação. Esses resultados são 

comparados com o que o sistema fornece. Um estudo mais formal foi desenvolvido pela IBM 

e intitulado BSP (Business System Planning). 

Segundo o mesmo autor, o método FCS surgiu na tentativa de superar algumas das 

deficiências existentes em cada um das abordagens acima. Essa abordagem, pela experiência 

do grupo de pesquisa de MIT (Massachusetts Institute of Technology) da Sloan School, foi 

considerada eficiente em ajudar executivos a definir suas necessidades de informação 

significantes. Tão importante quanto isso foi a indicação de um curto tempo necessário para 

realizar entrevista para explicar o método e para focar as atenções nas necessidades de 

informação. 
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Foi Daniel (1961) quem levantou, pela primeira vez na literatura, a necessidade de 

identificar os fatores críticos de sucesso, como base para determinação das necessidades de 

informação de uma organização. 

Mas o conceito foi popularizado por Rockart (1979), que define fatores críticos de 

sucesso como as áreas do negócio, que quando apresentam um desempenho satisfatório, 

garantem um resultado competitivo positivo para a organização. Nesse artigo, o autor utilizou 

uma abordagem metodológica utilizando esse conceito para estabelecer as necessidades de 

informação junto à alta gerência das empresas. 

Outra definição dada por esse mesmo autor é que os FCS são as poucas áreas que 

necessitam ter um resultado favorável, de forma que o gerente ou administrador alcance seus 

objetivos, são aquelas áreas essenciais para o desempenho satisfatório do negócio 

(ROCKART, 1982). 

No processo produtivo, os diferentes problemas concorrem pela atenção do gerente ou 

proprietário; e como não é possível resolver todas as questões simultaneamente, é necessário 

priorizar os processos-chave, aqueles que garantem que a organização mantenha o foco nas 

suas principais competências (ROCKART, 1979). 

Se esses processos-chave forem focados, podem garantir o sucesso da organização; 

entretanto, se no meio de tantos problemas eles forem esquecidos, a organização estará fadada 

a fracassar (ROCKART, 1979). 

Slack et al. (2002) definem os FCS como os fatores competitivos, que são aqueles que 

definem as exigências dos consumidores. Por exemplo, caso o fator mais valorizado pelo 

cliente seja o preço, o objetivo de desempenho que deve ser focado é o de custo; ou se o 

consumidor dá prioridade à entrega rápida, o objetivo de desempenho que deve ser enfocado 

no planejamento estratégico da organização deverá ser a velocidade. 

Porter (1996) esclarece que, em uma organização, os FCS correspondem àquele número 

limitado de setores, áreas ou processos, nos quais os resultados satisfatórios asseguram um 

desempenho superior. 

O termo foi traduzido por Fulan (1997) como “fatores críticos de sucesso” ou “fatores 

chaves de sucesso”. Esses são critérios essenciais para alcançar a estratégia da organização e 

que garantem o bom desempenho competitivo dessa. 
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Segundo Colauto (2008, p.132) na literatura atual existem diferentes interpretações para 

conceituar esses atributos. Alguns autores optam por chamá-lo de „críticos de sucesso‟ 

enquanto que outros preferem o termo „fatores chaves‟, o que pode ser classificado como um 

“neologismo com divergências quanto ao sentido da palavra”. Porém, as diferenças são 

tênues, e, por isso, o conceito será abordado nesse texto como fatores críticos de sucesso. 

Segundo Costa et al. (2005), levantar os fatores críticos de qualidade é uma das etapas 

do planejamento estratégico que garantem que a organização identifique o que é importante, e 

o que ela é, ou o que ela deseja ser, entre mais benefícios dessa prática. 

E conforme Fulan (1997), os FCS devem ser priorizados de acordo com o PE 

(Planejamento Estratégico) para que auxiliem no alcance dos objetivos estratégicos, dessa 

forma, esses atributos necessitam de uma constante e cuidadosa atenção dos gestores. 

Slack et al. (2002) chama os FCS de fatores competitivos e sugere uma forma de 

determinar sua importância relativa através de uma distinção entre eles da seguinte forma: 

- Critérios ganhadores de pedido – são aqueles considerados pelos clientes como as 

principais razões para escolha daquele produto ou serviço. 

- Critérios qualificadores – qualificam os produtos a entrarem no grupo dos possíveis 

escolhidos do cliente. 

- Critérios menos importantes – não influenciam na escolha dos clientes, mas podem ser 

importantes em outras partes da atividade de produção. 

Os critérios em relação a sua utilidade ou valor para a competitividade das empresas são 

comparados na Figura 2.5. As curvas mostram como a competitividade cresce à medida que o 

desempenho da produção varia em cada um dos diferentes fatores (SLACK et al., 2002). 

Os gráficos de custeio comparativo desses fatores competitivos são representados na 

Figura 2.5, a seguir. 
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Figura 2.5 - Custeios competitivos ganhadores de pedidos, qualificadores e menos importantes 

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2002). 

Nos ganhadores de pedidos, ocorre um incremento constante e significativo na 

contribuição do desempenho para a competitividade; nos qualificadores pode ocorrer um 

prejuízo sério, no caso do critério estar abaixo de certo nível. Porém, a competitividade não 

cresce muito a partir de certo nível de investimento no desempenho desses critérios (SLACK 

et al., 2002). 

Já nos critérios menos importantes o impacto é pequeno na competitividade da 

organização sem importar o quanto o desempenho de produção esteja alto naquele critério 

(SLACK et al., 2002). 

A organização deve procurar saber das necessidades de seus clientes, e, dessa forma, 

poder priorizar adequadamente os objetivos de desempenho de acordo com os fatores 

competitivos adequados (SLACK et al., 2002). 

De acordo com Rockart (1979), o conceito de FCS é adaptável para qualquer empresa 

que trabalhe em uma indústria em particular, porém, deve haver uma adaptação 

independentemente de a qual indústria a organização pertence. Assim surge a percepção de 

que existem outros geradores de FCS além daqueles relacionados à indústria a qual a empresa 

pertence. Em seu trabalho, ele apresentou os seguintes geradores de FCS: 

1. A estrutura particular da indústria - Cada indústria possui um conjunto de FCS 

que são determinados pela característica da própria indústria, como, por 

exemplo, um gestor de supermercado não deve ignorar o mix de produtos que 

sua loja possui. 
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2. Estratégia competitiva, posição da indústria e localização geográfica – Cada 

empresa possui uma situação quando comparada às outras empresas de seu 

setor, isso faz que, quando uma organização líder realize alguma ação, isso 

possa gerar efeitos nas outras empresas da mesma indústria. Por exemplo, a 

criação de um novo nicho de mercado ou a redistribuição de recursos por 

outras áreas. 

3. Fatores do Ambiente – a variação da inflação ou flutuação na economia pode 

gerar impactos nas organizações. Assim, pode variar também o grupo mais 

adequado de FCS para determinada situação.  

4. Fatores Temporais – São áreas importantes para as organizações num 

determinado período de tempo, o exemplo dado pelo autor foi a perda de vários 

executivos da empresa num acidente de avião. O fator de maior relevância 

durante um período de tempo será, então, recuperar a equipe de executivos para 

que a organização não sofra com tantas perdas. 

2.3 Certificação na norma NBR ISO 9001:2008 

O termo ISO é um prefixo, e não uma sigla como pode parecer, derivada da palavra 

grega “isos” que significa igual. Porém, esse prefixo é utilizado pelo mundo inteiro para 

representar o termo International Organization for Standardization passando, assim, a ser 

considerada como a sigla da organização não-governamental: ISO (MÉLO, 2002).  

A mesma autora diz que a norma possui uma natureza genérica e por isso pode ser 

aplicada em diferentes ambientes, buscando a Garantia da Qualidade (forma de proteção para 

evitar os problemas da qualidade), com seus treinamentos e orientações necessárias. 

Conforme Santos & Medeiros (2008), a certificação na norma NBR ISO 9001:2000 

define exigências no SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) para que as empresas possam 

realizar os requisitos dos clientes, e, dessa forma, satisfazê-los. Esses requisitos são definidos 

em cinco seções: 

- Sistema de gestão da qualidade – está relacionado com toda documentação necessária 

para a qualidade e seus registros, como, por exemplo: a política e os objetivos da qualidade. 

- Comprometimento da Direção – trata-se da responsabilidade da direção em fornecer os 

recursos necessários. 
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- Gestão de recursos – possui relação com o ambiente, as pessoas, informações e 

materiais necessários. Com relação às pessoas a norma sugere que a constatação de sua 

competência deve ser feita através dos seguintes ítens: educação, treinamento, habilidade e 

experiência. 

- Realização do produto – determina como serão os modos de operação. 

- Medição, análise e melhoria - relaciona-se ao planejamento e condução dos processos 

de medição, correção, prevenção e melhorias. 

De acordo com Medeiros (2000), a demanda das empresas por um sistema de qualidade 

é proveniente da necessidade de possuir uma organização formal para implementar e manter a 

gestão da qualidade. 

Uma dos principais motivos para uma organização buscar a certificação na norma NBR 

ISO 9001:2008 é estabelecer, implementar e manter um sistema de gestão da qualidade.  

A norma ISO 9001 está sujeita a revisões periódicas para analisar a necessidade de 

mudanças estruturais na norma. A modificação da versão de 2000 para a versão de 2008 teve 

poucas modificações do tipo grande impacto. E nenhuma ou pouca modificação na 

documentação que já era requerida; nenhuma ou pouca modificações nos processos já 

existentes; e por fim, poucos ou nenhum treinamento adicional requerido (LAGES & 

FRANÇA, 2009). 

Os oito princípios foram mantidos: foco no cliente, liderança, envolvimento de pessoas, 

abordagem de processo, abordagem sistêmica para a gestão, melhoria contínua, abordagem 

factual para tomada de decisão e benefícios mútuos nas relações com os fornecedores 

(LAGES & FRANÇA, 2009). 

O princípio de abordagem de processo está representado na Figura 2.6, a seguir.  
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Figura 2.6 – Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo 

Fonte: Adaptado de NBR ISO 9001:2008. 

De acordo com a norma NBR ISO 9001:2008, a norma tem uma abordagem de processo 

que busca o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia do SGQ (Sistema de 

Gestão da Qualidade) para atendimento aos requisitos do cliente e para aumentar sua 

satisfação. 

Os requisitos do cliente atuam como a entrada na realização dos produtos, e a 

informação referente à sua satisfação é o que alimenta as medições, análises e melhorias. A 

direção deve estar comprometida para garantir a disponibilidade de recursos, e esse ciclo leva 

à melhoria contínua adequada com as necessidades dos clientes (NBR ISO 9001:2008). 

De acordo com Santos & Medeiros (2008), as empresas, para comprovar a melhoria 

contínua do seu sistema de gestão e as características de seus produtos e serviço, necessitam 

medir e avaliar seu desempenho constantemente; isso pode ser realizado através de uma 

análise referente às capacidades de seu sistema e ao acompanhamento do desempenho 

operacional dos seus processos.  
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2.4 Setor de Construção Civil 

De acordo com o CEE/CBIC (1998) o macro-setor de construção é subdividido no 

setor: de construção, dos fornecedores de materiais e equipamentos, de serviços e distribuição 

relacionados à construção civil. No setor de construção propriamente dito existem 

subconjuntos: o setor de edificações, obras viárias e construção pesada. 

Já Trevisan (2006) segmenta a construção civil em dois grandes grupos: edificações e 

construção pesada, dentro desse segundo grupo estariam classificadas também as obras 

viárias. De acordo com o Construbusiness (2010) (termo criado pela indústria brasileira com 

significado similar à cadeia de construção civil, esse envolve todo o sistema produtivo de 

Construção Civil), existem 42 (quarenta e duas) naturezas de atividades segregadas em 5 

(cinco) grandes grupos ou blocos: Insumos; infra-estrutura, equipamento e outros serviços 

relacionados; comércio de insumos, construção e incorporação e comercialização. 

De acordo com Farias Filho et al. (1999), os três setores que compõem a indústria da 

construção civil são: edificações, construção pesada e montagem industrial. O setor de 

edificações é composto, majoritariamente, por pequenas e médias empresas; outra 

característica do setor é a baixa qualificação da mão de obra empregada. 

O efeito multiplicador da construção civil sobre o processo produtivo da economia 

brasileira pode ser constatado através da sua capacidade de realizar investimento e de 

empregar mão de obra no país, além do seu efeito positivo na balança comercial e no nível de 

inflação (CBIC, 1998). 

Segundo Frej & Alencar (2010), algumas peculiaridades do setor contribuem para o 

nível insatisfatório de produtividade como: 

- o fato de ser inédito, feito sob encomenda com diversas singularidades, o que leva à 

impossibilidade de uma produção em série, 

- a influência que os fatores climáticos possuem diante da realização dessa atividade, 

- a duração para realização de grande parte dos projetos é longa, 

- uma complexa interação e influência dos mais diversos stakeholders (partes 

interessadas) no processo, 

- a divisão de responsabilidade entre diferentes empresas,  

- o processo de subcontratação que é uma prática comum nesse meio. 

Isso acontece apesar de alguns trabalhos serem feitos para aumentar a produtividade e a 

qualidade na Construção Civil, como em Oliveira et al. (2004). 
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Outras características que sugerem a particularidade do setor foram citadas por Holanda 

(2007) como a complexidade e variabilidade do produto final, sua longa vida útil, a variedade 

de insumos, entre outros. 

De acordo com Lourenço (2009), junto à aceleração de suas atividades econômicas, nos 

últimos cincos anos vêm surgindo alguns problemas como escassez de matéria-prima e mão 

de obra qualificada. Outro sinal de escassez foi a falta de cimento, em algumas capitais, 

constatada no ano de 2009. 

Nesse ambiente competitivo, as empresas precisam de organização e de buscar estarem 

atualizadas para conseguir manter ou ampliar sua faixa de mercado; e, sobretudo sobreviver 

diante da elevada competitividade do setor (HOLANDA, 2007). 

2.4.1 Edificações 

Segundo Oliveira (1999), no país existe um déficit habitacional gerado pelo atraso nas 

tecnologias do setor, falta de gestão adequada e pela falta de importância que é dada para o 

setor de edificações pela economia. 

Conforme Holanda (2007), o segmento de edificações possui uma série de 

particularidades que a diferenciam de outros setores industriais, dentre eles estão a natureza 

de seus produtos finais, já que eles são variáveis e complexos, com uma longa vida de 

duração do produto e as diferenciações no seu processo produtivo, como, em vários casos o 

alto número de pessoas e grupos envolvidos na realização do processo e a grande variedade de 

insumos. 

O mesmo autor explica que esse setor é o que possui o maior número de empresas, e 

uma grande diversidade por causa da suas necessidades tecnológicas e empresariais, dentro 

desse ambiente estão empresas de pequeno, médio e grande porte. 

Segundo Rosseto & Cunha (1999), a dinâmica de mercado é intensa e o setor deve 

realizar adaptações rapidamente para se adequar à situação do ambiente, se adequando às 

novas realidades. 

A localização do subsetor de edificações no ambiente construção civil está representada 

na Figura 2.7. Nela estão algumas das dificuldades encontradas em todo o setor industrial de 

construção civil. 
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Figura 2.7 – Localização do subsetor de edificações e problemas da construção civil 

Fonte: Adaptado de Oliveira (1999). 

Segundo Oliveira (1999), para fazer a avaliação de uma obra de edificações existem 

diferentes características que podem ser levadas em consideração, como: localização, 

tamanho, materiais de acabamento, entre outras. E é importante fazer uma distinção entre o 

padrão de uma obra (que está relacionado com a área construída e os materiais de 

acabamento), que define qual o faixa de mercado e clientes específicos, e qualidade da obra, 

por exemplo, determinada edificação pode ter um alto padrão, mas não apresentar qualidade 

de projeto por não atender às necessidades do cliente. 

2.5 Fatores Críticos de Sucesso no Setor de Construção Civil 

Existem diversos trabalhos que utilizam o conceito de Fatores Crítico de Sucesso para a 

indústria de construção civil, porém, Rockart (1979) explica que não existe apenas uma fonte 

de FCS. Assim, cada organização, em um determinado período de tempo, pode ter um grupo 

diferente de FCS que sejam importantes para aquela situação e momento. 

Levando em consideração que existe a fonte de FCS que está relacionada com a 

indústria a que a empresa pertence, pode haver fatores que possuam o mesmo significado ou 



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica 

29 

 

tenham uma forte relação. A seguir estão descritos alguns trabalhos que utilizaram os 

conceitos de FCS na indústria de construção civil. 

Em seu trabalho, Jefferies et al. (2002) desenvolveu um conjunto de fatores críticos de 

sucesso no esquema de negócio BOOT (Build-Own-Operate-Transfer). Esse conceito é 

utilizado quando uma empresa constrói, coloca em funcionamento e depois transfere para 

outra organização, podendo essa ser o governo. Esse tipo de negócio (BOOT) pertence a 

família BOT (Build- operate – transfer) porém sua flexibilidade de contrato permite mais para 

aquela empresa ou grupo de empresas que está construindo. Os FCS selecionados nesse 

trabalho foram: Impacto no meio ambiente, processo de aprovação / negociações, inovação 

técnica/ complexidade, desenvolvimento do quadro jurídico e econômico, estabilidade política 

e econômica, selecionar projeto certo, existência de JV (Joint ventures) e alianças 

estratégicas, gestão de recursos, confiança, suporte da comunidade, estudo de viabilidade, 

transferência de tecnologia, capacidade financeira, compatibilidade/ habilidades 

complementares e estrutura de consórcio. 

O único item que foi classificado como de importância para todas as partes interessadas 

menos o governo foi a inovação técnica, e para todos os stakeholders, a compatibilidades e 

habilidades complementares. 

Nesse trabalho, foi realizado um estudo de caso, na cidade de Sidney, na Austrália, 

utilizando os fatores levantados, no projeto do Estádio Austrália. De acordo com Rockart 

(1979), cada empresa possui diferentes fontes de FCS, e cada uma delas possui um grupo de 

fatores que representa sua situação no período no qual foi realizada a pesquisa.  

A preocupação maior do autor era estabelecer uma forma de reconhecer, no meio de 

tantos grupos de pessoas interessadas (stakeholders) e com tantos objetivos, quais os fatores 

que realmente interessavam para a maioria dos participantes e quais deles não poderiam ser 

esquecidos para garantir um bom desempenho do negócio. 

Isso foi feito através da revisão dos contratos existentes entre as diferentes partes 

interessadas, como por exemplo, participantes do projeto, representantes do governo, 

fornecedores de recursos, financiadores do projeto, entre outro. Aconteceram também as 

discussões com um grupo das principais pessoas para o projeto. Na Tabela 2.2 estão listados 

os FCS relacionados aos diferentes stakeholders para o caso específico do Estádio Austrália. 

Mesmo considerando os diferentes tipos de clientes desse tipo de empreendimento, 

pode-se constatar uma compatibilidade entre as partes interessadas e que as habilidades 



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica 

30 

 

complementares foram consideradas para todos os clientes. A inovação técnica e 

complexidade foi relevante para a maioria das partes interessadas, e outro fator que obteve 

alta importância para 3 (três) dos 5 (cinco) foi o que está relacionado com a eficiência do 

processo de aprovação com negociações complicadas. 

Já Qiao (2001) realizou um quadro dos FCS para os projetos BOT (Buid-operate-

transfer: similar ao conceito BOOT) da China, através de uma combinação de métodos 

qualitativos e quantitativos. Na metodologia do seu trabalho, o autor comenta que iniciou o 

trabalho através de entrevistas não estruturadas com profissionais da área, e pesquisa na 

literatura existente. A partir desses dados, foi realizado um questionário com os principais 

FCS selecionados, e, após a análise dos dados, foi sugerido um grupo com os principais FCS 

e seus resultados. 

Nesse trabalho, foram levantados diferentes fatores críticos de sucesso para diferentes 

fases do projeto de construção civil. Algumas dessas fases não existem em todos os tipos de 

projeto, apenas nos que estão relacionados a empreendimentos do tipo BOT: 

- Na Fase preliminar de avaliação de qualificação – identificação apropriada do projeto, 

situação política e econômica estável, regulamentações legais favoráveis, experiência com 

projetos BOOT pelo promotor e necessidade de fundos para a infra estrutura do projeto. 

- Na Fase da seleção – sistema competitivo, pacote econômico atrativo, nível aceitável 

de tarifas e pedágios, soluções técnicas avançadas e selecionar agências adequadas. 

- Na Fase de atribuição da concessão – Acordo concreto e preciso da concessão, 

alocação de risco razoável, garantias especiais do governo e garantias multilaterais das 

agências de seguro. 

- Na Fase de construção os fatores - controle da qualidade e supervisão, escolha 

adequada do subcontratado, padronização dos contratos de engenharia, um time 

multidisciplinar e multinacional e boa relação com o governo. As duas primeiras tiveram a 

primeira e segunda colocação no ranking da pesquisa, sugerindo sua importância na pesquisa 

realizada. 

- Na fase de operação – Controle do gerenciamento, treinamento do pessoal local, 

impacto ambiental sonoro e segurança pública. 

- Na fase de transferência – transferência de tecnologia, operação em boas condições e 

garantias de transferência. 
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No trabalho de Frej & Alencar (2010) foram estudados os FCS que contribuem para o 

gerenciamento de múltiplos projetos na construção civil na cidade do Recife, através de um 

levantamento de campo com entrevistas estruturadas e com a aplicação de um questionário 

enviado aos gerentes/supervisores de projetos da cidade. 

Para aquele artigo, foram definidos o problema de pesquisa, os objetivos e as questões. 

A partir dessas informações, foi realizado um questionário, que passou por um pré-teste, e, 

após esse, sofreu alguns ajustes para iniciar sua aplicação. A população-alvo da pesquisa 

foram os gerentes /supervisores de projetos das empresas de construção civil, e no 

questionário foram utilizados os seguintes fatores para se obter uma relação: 

- clareza dos objetivos de cada projeto, 

- ajuste entre o escopo do projeto e os objetivos que se pretende alcançar, 

- a forte relação de todos os projetos com a estrutura padrão da empresa; 

- a identificação e gestão adequada das potenciais dificuldades no início de um projeto,  

- manter uma eficaz equipe de execução do projeto que possua as competências 

necessárias para alcançar os objetivos, 

- disponibilidade e qualidade das informações, 

- relação entre os projetos e o processo estratégico da empresa. 

O trabalho obteve algumas conclusões, dentre elas que existem diferentes percepções do 

que se trata de sucesso de projeto para pessoas distintas, dificuldades do setor, necessidade de 

métodos para realizar planejamento e acompanhamento dos projetos (FREJ & ALENCAR, 

2010). 

No trabalho de Krüger et al. (1996), na avaliação da qualidade nas empresas de 

construção civil foi realizado um estudo de caso em um edifício residencial de 24 

apartamentos e neste foram selecionados ítens para os clientes expressarem sua opinião 

quanto a: receptividade no atendimento, cumprimento de prazos, assistência técnica, imagem 

da empresa, documentação fornecida, adequação das áreas de uso comum, localização do 

edifício, aparência externa do edifício, desempenho das fachadas, segurança do prédio, área 

de convívio e lazer, área de serviço, área íntima, banheiros, temperatura interna no inverno e 

no verão, iluminação, isolamento acústico, qualidade das instalações elétricas, tomadas, 

interruptores, ponto de luz, qualidade das instalações hidráulicas, quantidade e localização das 

esperas, estética dos azulejos, pisos, metais sanitários, louças sanitárias, estética das 

fechaduras e qualidade dos acabamentos. 
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Os fatores críticos de sucesso para as Join Ventures na percepção de contratantes da 

Malásia e estrangeiros, descritos no trabalho de Adnan & Morledge (2003) foram retirados da 

literatura e somaram um total de 21 fatores. Esses estão listados, em ordem do ranqueamento 

obtido na pesquisa:  

- Compreensão mútua 

- Confiança entre parceiros  

- Aceitação mútua do contrato 

- Comprometimento 

- Cooperação 

- Estabilidade financeira 

- Coordenação 

- Comunicação/ Informação 

- Controle da gestão 

- Lucro 

- Experiência dos parceiros 

- Existência de critério para seleção de parceiro 

- Estrutura organizacional 

- Compatibilidade de objetivos 

- controle acionário 

- Gerenciamento dos recursos humanos efetivo 

- Motivação para formar a JV 

- Transferência de conhecimento 

- Compreensão da cultura 

- Conflito 

No trabalho de Lantelme et al. (1994), foi proposto um grupo de indicadores de 

qualidade e produtividade em Construção Civil, esses foram divididos em indicadores de 

projeto, suprimentos, assistência técnica, produção, recursos humanos e administrativos. Em 

todos esses ítens foram mostrados os problemas, as possíveis causas e os indicadores que 

poderiam ser monitorados para evitar a insatisfação com os problemas. Nesse trabalho, não 

foram levantados fatores críticos de sucesso, porém, a maioria dos problemas pode se 

relacionar com fatores relevantes da construção civil. 
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Os indicadores de projeto foram divididos em arquitetônico, instalações, estruturais e 

gerenciamento de projeto; os de suprimentos foram: erros de entrega de materiais e atrasos 

nas entregas; com relação à Assistência técnica, o indicador escolhido foi o número de 

reclamações de clientes; no item de planejamento e vendas, levou-se em consideração 

indicadores de tempo médio de vendas e satisfação pós-ocupação; com relação ao item 

produção, os indicadores considerados foram perdas de aço, concreto e tijolo furado, 

espessura média de revestimentos, produtividade por serviço, produtividade global, tempos 

produtivos, improdutivos e auxiliares. Os indicadores de segurança foram: taxa de gravidade 

de acidentes, de frequência de acidentes, índice de rotatividade, índice de absenteísmo, 

número de reclamações trabalhistas e relação entre o número de horas de treinamento e 

número de operários (LANTELME et al., 1994). 

Quanto a projetos, os problemas poderiam ser resumidos em erros, modificações, 

incompatibilidades de materiais apresentadas nos projetos e os custos e tempos adicionais 

gerados por isso, além também, de insatisfações do cliente. 

Quanto a suprimentos, os problemas destacados foram: o atraso de materiais, erros nas 

documentações, perdas devido à qualidade dos materiais, inadequação de materiais adquiridos 

quando relacionados à execução do serviço e grandes volume de estoque. 

Com relação à assistência técnica os problemas encontrados foram insatisfação dos 

clientes, pequena aceitação do produto no mercado (dificuldade de vendas) e reclamação dos 

clientes. 

Na produção, as dificuldades citadas foram o não atendimento à qualidade da 

edificação, atrasos nos prazos de execução dos serviços, não atendimento ao orçamento e 

baixa produtividade. 

No item relacionado a recursos humanos, os problemas foram: falta de qualificação do 

trabalhador, falta de motivação do trabalhador, pequeno vínculo com a empresa, acidentes de 

trabalho e más relações empresa-empregado. 

No tópico organização e gestão, as dificuldades encontradas foram: baixa produtividade 

global, insatisfação do cliente, baixo desempenho financeiro, administração centralizadora 

(ineficiência da tomada de decisões), problemas de comunicação e integração entre 

intervenientes, baixa qualidade na administração das relações humanas na empresa, 

gerenciamento ineficiente e perda de competitividade. 
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Mota et al. (2007) realizaram um estudo de caso que analisou o nível de satisfação dos 

clientes no subsetor de edificações de uma construtora da região metropolitana do Recife, 

certificada na norma ISO 9001. Essa empresa possuía um questionário para verificação do 

grau de satisfação ou insatisfação de seus clientes, neles estavam presentes os seguintes grupo 

de fatores: Atendimento, Serviço, Competência, Recursos Utilizados e Imagem.  

No trabalho, foram medidos e avaliados apenas dois desses grupos: Atendimento e 

Imagem os fatores desses grupos e suas descrições estão representados na Tabela 2.3. 

Os fatores críticos desses trabalhos foram adaptados e alguns tiveram até a linguagem 

adaptada, ou para o trabalho onde foram levantados indicadores, foram utilizados fatores que 

apresentarão relação com esses indicadores. 

Tabela 2.3 – Ítens utilizados para avaliar a satisfação dos clientes no trabalho de Mota et al. (2007)  

ATENDIMENTO 

Cortesia Tem relação com educação e cordialidade 

Presteza Relaciona-se com ajuda permanente ao cliente 

Eficiência Relativo a solução ou esclarecimento do problema no primeiro 

contato 

Receptividade Busca responder a todas as solicitações, sugestões e 

reclamações. 

Personalização Relacionada com a recepção e atendimento de forma 

diferenciada. 

IMAGEM 

Divulgação O quanto o nome da empresa e seus serviços são conhecidos e 

respeitados 

Instruções de 

implementação 

Comunicações como relatórios, manuais, etc. são claros 

precisos e de fácil consulta 

Prestígio Possui ótimo conceito e respeito no meio 

Credibilidade Cumpre o que foi prometido e possui políticas confiáveis 

Segurança Transmite informações que são confiáveis e guarda aspectos 

confidenciais 

Fonte: Adaptado de Mota et al. (2002) 

O trabalho de Camatti (2008) buscou analisar a estratégia de uma construtora de 

interesse social e criar um mapeamento estratégico para ela. Para isso, a autora descreveu 

como foi a implementação do planejamento estratégico da organização, utilizando os 

conceitos do Balanced Scorecard (BSC). Foi avaliada essa ferramenta para acompanhar 

indicadores e nessa situação foram identificadas inovações que pudessem trazer ganho 

competitivo para a organização. Em sua metodologia, foi feita uma revisão documental, 
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visitas à empresa na qual foi realizado o estudo de caso e reuniões com diferentes grupos da 

organização. 

No estudo de caso realizado pela autora, no trecho que tratava da situação atual da 

organização, foi elaborado um quadro com os critérios competitivos e fatores críticos de 

sucesso relacionados. Na Tabela 2.4 estão representados esses resultados levantados junto à 

organização. 

Nesse trabalho, foram considerados fatores críticos de sucesso, o controle de custos e a 

produtividade dos recursos humanos, aplicação de conhecimento e tecnologia, controle de 

processos e equipe dinâmica. Dentre esses, apenas a aplicação de conhecimento e tecnologia 

não foi considerada como um fator diferenciador, isso é como se este não estivesse entre o 

grupo dos fatores que foram considerados como os ganhadores de pedidos. 

Para Guerrini (1998), existem alguns critérios competitivos, que estabelecem 

parâmetros de controle e ferramentas para implementar a estratégia de manufatura em 

construtoras. Esses são baseados em qualidade, custo, flexibilidade, gestão de rede de 

suprimentos e prazo de entrega. 

Dos trabalhos apresentados, é importante ressaltar algumas informações: na maioria 

deles, a definição inicial de quais os FCS relevantes para o setor eram feitas através de 

levantamento bibliográfico e entrevistas não-estruturadas com profissionais da área. 

Tabela 2.4 – Critérios Competitivos e Fatores Críticos de Sucesso do trabalho de Camatti (2008) 

Critérios Competitivos Diferenciadores Fatores Críticos de Sucesso 

Preço justo, Baixo X Controle de custos e produtividade dos recursos humanos 

Qualidade de produto  Aplicação de conhecimento e Tecnologia 

Pontualidade X Controle de processos 

Soluções Rápidas X Equipe dinâmica e criativa 

Fonte: Adaptado de Camatti (2011) 

Como cada trabalho possui diferentes características, alguns dos FCS levantados não 

deveriam ser utilizados nesse trabalho, como por exemplo, os FCS para empreendimentos do 

tipo BOT com relação às partes interessadas, quando não são os clientes. 

O trabalho de Mota et al. (2007) foi utilizado para agrupar a classificação dos FCS, por 

se tratar de informações de empresa localizada no Recife e de possuir ítens que são 

considerados importantes pelos clientes locais. 
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A norma NBR ISO 9001:2008 fornece informações relevantes sobre possíveis fatores 

que podem ser considerados como críticos de sucesso. 

Nas Tabelas 2.5 e 2.6, estão os FCS citados em diferentes trabalhos agrupados pelos 

ítens do trabalho de Mota et al., (2007). Alguns dos fatores levantados nos trabalhos não 

puderam ser enquadrados em nenhum dos grupos, e outros não foram inseridos por não 

apresentar identificação com esse trabalho. Nessas Tabelas, 2.5 e 2.6, é possível observar que 

muitos conceitos possuem similaridade de sentido, embora não tenha sido utilizada a mesma 

linguagem como Receptividade no atendimento e Receptividade. 

 Alguns dos fatores apresentados na Tabela 2.4 não são relacionados a toda indústria de 

construção civil, apenas aos casos específicos para os quais o trabalho foi formulado.  
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Tabela 2.5 – Comparação dos diferentes Fatores Críticos de Sucesso agrupados em atendimento e serviço. 

Autores 

Camatti, 2008 MOTA et al.2007 ADNAN & 

MORLEDGE, 

2003 

JEFFERIES, 2002 QUIAO et al. 2001 KRÜGER et al., 1996 LANTELME, 1994 

Descrição 

resumida 

dos 

trabalhos 

Trabalho que procurou 
analisar o PE de uma 

construtora de interesse 

social e desenvolveu seu 
mapa estratégico. 

Trabalho que 
comparou a percepção 

do cliente de uma 

construtora antes e 
depois de utilizar 

ferramentas da 

qualidade.  

Foram levantados 
FCS nos projetos de 

Joint Ventures de 

indústria de 
construção da Malásia 

e estrangeira  

Estudo de caso da construção do 
Estádio considerando FCS para a 

Joint Venture Austrália 

Criação de um grupo de 
FCS para Projetos BOT na 

China. 

Trabalho que buscou 
avaliar a qualidade de um 

edifício através da visão 

dos clientes e através do 
processo, após o edifício 

construído 

O trabalho propôs 
indicadores de qualidade 

e produtividade em 

construção civil.  

Localização 
Caxias do sul, Brasil Recife, Brasil Malásia Austrália, Sidney China Florianópolis, Brasil Porto Alegre, Brasil 

F
A

T
O

R
E

S
 

Atendimento Atendimento Atendimento Atendimento Atendimento Atendimento Atendimento 
  1. Cortesia  1. Compreensão 

Mútua 
1. Eficiência no processo de 
aprovação das decisões 

1. Contrato preciso de 
concessão 

1. Receptividade no 
atendimento 

1. Satisfação de clientes 

  2. Presteza 2. Confiança entre as 

partes 

       

  3. Eficiência 3. Cooperação 2. Suporte da comunidade      

  4. Receptividade 4. Comprometimento 3. Habilidades      

  5. Personalização 5. Comunicação Complementares      

Serviço Serviço Serviço Serviço Serviço Serviço Serviço 
1. Aplicação de 
conhecimentos e 

tecnologia 

 1. Comunicação 1. Inovação técnica 
complexidade                               

1. Controle da qualidade e 
supervisão 

1. Cumprimento de prazos 1. Qualidade de projeto 

2. Controle de processo  2. Controle de gestão 2. Impacto no meio ambiente   2. Controle da gestão 2. Assistência Técnica 2. Gerenciamento de 

projeto adequado  

         3. Documentação 
fornecida 

3. Perdas de materiais 

         4. Qualidade dos 

acabamentos 

4. Perda de tempo 

            5. Entrega das etapas no 

prazo combinado. 

Fonte: Esta Pesquisa (2012)   
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Tabela 2.6 – Comparação dos diferentes Fatores Críticos de Sucesso agrupados em competência, recursos utilizados e imagem. 

Autores 

 

Camatti, 2008 MOTA et al., 2007 

ADNAN & 

MORLEDGE, 2003 JEFFERIES, 2002 QUIAO et al., 2001 KRÜGER et al., 1996 LANTELME, 1994 

F
A

T
O

R
E

S
 

Competência Competência Competência Competência Competência Competência Competência 
1. Equipe dinâmica e 
criativa 

  1. Experiência dos parceiros 1. Compatibilidade e 
Habilidade 

1. Um time multidisciplinar 
e multinacional 

 1. Horas de treinamento 
dos funcionários 

2. Produtividade dos 

recursos humanos 

  2. Gerenciamento dos 

recursos humanos  

2. Inovação 

técnica/complexidade 

2. Identificação apropriada 

de projeto 

 2. Produtividade por 

serviço 

3. Controle de custos     3. Selecionar o projeto certo 3. Soluções técnicas 

avançadas 

 3. Produtividade Global 

na obra 

      4. Estudo de viabilidade 4. Treinamento do pessoal 
do local 

   

Recursos 

Utilizados 

Recursos 

Utilizados Recursos Utilizados Recursos Utilizados Recursos Utilizados Recursos Utilizados 

Recursos 

Utilizados 
1. Controle de custos    1. Gestão de 

recursos/capacidade 

1. Escolha adequada de 

subcontratados 

1. Estética e qualidade das 

instalações elétricas, dos 

azulejos, pisos, metais 
sanitários, louças 

sanitárias, fechaduras 

1. Gestão de suprimentos 

       2. Fundos necessários para 

infra estrutura 

  

       3. Preço aceitável das 
ferramentas  

  

Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem 
  1. Divulgação 1. Estabilidade Financeira 1. Desenvolvimento do 

quadro jurídico e econômico                       

1. Capacidade de promover 

o projeto 

 1. Gravidade de acidentes 

  2. Instruções de 

implementação 

2. Estrutura Organizacional 2. Confiança 2. Situação política e 

econômica estável 

 2. Freqüência de 

acidentes 

  3. Prestígio   3. Estabilidade Política e 
suporte 

3. Preocupação com a 
segurança pública 

 3. Reclamações 
trabalhistas 

  4. Credibilidade          

  5. Segurança           

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 
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2.6 Considerações sobre o Capítulo 2 

Neste Capítulo, foram apresentados os principais conceitos sobre Planejamento 

estratégico um breve histórico da evolução do conceito, algumas ferramentas que são 

utilizadas, e a metodologia de Slack (1996), que leva em consideração as variáveis: 

necessidades do cliente, atividades realizadas pelos concorrentes e ciclo de vida do produto 

quando está realizando um planejamento estratégico. 

Na parte relativa a importância do cliente foi realizada uma evolução histórica da 

capacidade do cliente definir suas necessidades e a importância que foi dado para isso ao nos 

diferentes momentos da história. 

No tópico relativo aos concorrentes entre outros conceitos foi apresentada a matriz 

importância – desempenho de Slack (1996) que localiza fatores em determinadas zona de 

acordo com a classificação do desempenho que um profissional atribui a ele e de acordo com 

a importância que um cliente indica para o mesmo. 

No ciclo de vida do produto foi citado o ciclo de vida das materiais de construção civil e 

a classificação das fases que ocorrem na realização de uma obra. 

No tópico que trata dos Fatores Críticos de Sucesso foi explicada a primeira vez que ele 

foi utilizado, e quando o autor Rockart (1979) trouxe o conceito para o ambiente de negócios, 

além de outras informações sobre o conceito. 

Na revisão dos conceitos da norma foi realizada uma breve discussão de seus requisitos 

entre outras de suas características. 

Já no item que tratou de construção civil foi estudada a divisão de seus setores, suas 

peculiariedades, localização e discussão a respeito do setor de edificações e uma revisão da 

literatura relativa a trabalhos que abordaram os conceitos de construção civil e fatores críticos 

de sucesso. 
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3 METODOLOGIA  

De acordo com Cervo (2007), o conhecimento científico ultrapassa o empirismo 

(conhecimento adquirido por uma pessoa no seu convívio com seu meio ambiente) e procura 

entender não apenas o objeto, mas todas suas características, como sua composição, sua 

organização, suas causas e leis. Esse tipo de conhecimento possui as seguintes características: 

- Certo – pois sabe como explicar os motivos de sua certeza, em muitos casos através de 

hipoteses 

- Geral – procurar conhecer o que é universal busca o que há de comum entre o 

individual e um grupo. 

- Metódico e sistemático – leva o cientista a compreender que os seres e fatos estão 

ligados entre si por diferentes relações, e um dos seus objetivos e compreender e reproduzir 

esse encadeamento (CERVO, 2007). 

Este trabalho, quanto à finalidade, de acordo com Trujillo (1974) apud Marconi & 

Lakatos (2007) pode ser classificado como prática,já que ela foi aplicada com um 

determinado objetivo prático como, por exemplo, procurou fornecer informações sobre FCS 

na construção civil, para que essas possam auxiliar gestores a tomarem decisões.O trabalho 

pode ser classificado como um estudo de múltiplos casos.  

Trata-se de um estudo com caráter exploratório, pois “enfatizam a descoberta de idéias e 

discernimentos” (MARCONI & LAKATOS, 2007, p.20). 

Uma definição dada para pesquisas exploratórias é que: 

“são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 

questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno para realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar 

ou clarificar conceitos” (MARCONI & LAKATOS, 2007, p.85). 

O trabalho levantou os Fatores Críticos de Sucesso de algumas construtoras de 

Pernambuco, do subsetor de edificações, certificadas na norma NBR ISO 9001:2008, a 

escolha desse tipo de construtora ocorreu por que as empresas que possuem esse tipo de 

certificação usualmente apresentam um sistema da gestão organizado e costumam possuir 

uma estratégia de diferenciação (PORTER, 1991 e COSTA, 2005). 

 As construtoras selecionadas pertencem ao subsetor de Edificações que consiste, 

basicamente, na construção de edifícios e casas, além de oferecimento de serviços 
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complementares. Os clientes alvo da pesquisa foram pessoas jurídicas, isto é, empresas ou 

organizações. 

 Foram selecionados os clientes corporativos por esses possuírem, na maioria dos 

casos, um poder de negociação maior com a empresa, já que seus empreendimentos ou obras 

normalmente custam mais. E trata-se também de uma população menor que os clientes pessoa 

física. 

3.1 Etapas da pesquisa 

A realização dessa pesquisa possuiu várias etapas, cada uma delas será explicada e seus 

resultados apresentados ao longo da dissertação. Na Figura 3.1 a seguir, é apresentado o 

fluxograma que representa cada uma das etapas desenvolvidas no trabalho. Na primeira etapa, 

o tema foi definido, assim como foi delimitado o escopo da pesquisa; na segunda etapa, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica que forneceu informações para a realização de um 

primeiro grupo de questionários, foi realizado o pré-teste e suas adequações, foi feita a 

pesquisa de campo com a aplicação dos questionários e, por fim, a organização e análise dos 

dados obtidos. 

 

Figura 3.1. – Fluxograma da  pesquisa 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 
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Abaixo está uma descrição das 6 (seis) etapas da pesquisa: 

a) Definição do tema e delimitação do escopo 

Para a realização de uma pesquisa, houve a definição clara de qual população seria 

escolhida, qual a justificativa, metodologia e os objetivos do trabalho. Essa descrição é parte 

fundamental para tornar possível a realização da pesquisa diante e recursos limitados. 

A indústria escolhida foi a de construção civil e o subsetor de edificações, com 

empresas que atendem a clientes corporativos e possuem certificação na norma NBR ISO 

9001:2008. Para fazer essa seleção, foram utilizadas informações contidas na internet no site 

do INMETRO e nos sites das construtoras. 

O conceito de Fatores Críticos de Sucesso foi selecionado por levar à priorização dos 

fatores realmente relevantes, e por se tratar de uma ferramenta bastante utilizada com sucesso, 

inclusive no setor em que a pesquisa foi aplicada. 

b) Revisão bibliográfica  

De acordo com Marconi & Lakatos (2007), antes da realização de uma pesquisa de 

campo deve-se realizar uma análise das fontes documentais que podem servir para dar suporte 

ao problema que se deseja investigar. 

O mesmo autor diz que toda pesquisa necessita de dados variados de diferentes fontes, 

independentemente de quais métodos ou técnicas sejam empregados e que esse material 

funciona como fonte para se obter uma base sobre o campo de interesse, assim como também 

pode evitar esforços desnecessários e ainda sugerir novos problemas e hipóteses para outras 

fontes de coleta. 

Nesse trabalho foram utilizadas fontes primárias que são: dados históricos, 

bibliográficos e estatísticos; informações, pesquisas, registros em geral, entre outros 

(MARCONI & LAKATOS, 2007). 

Dos órgãos de construção civil, como por exemplo, CBIC (Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção Civil), SIDUSCON/SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil 

do Estado de São Paulo) e SIDUSCON/PE (Sindicato da Indústria da Construção Civil do 

Estado de Pernambuco) foram levantados dados sobre a evolução e situação da construção 

civil no país para contextualizar o trabalho. Dos livros, revistas, periódicos, dissertações e 

teses, foram estudados os assuntos contidos no tema desse trabalho para definição de 

conceitos e análise de suas aplicações atuais. 

Dessa revisão foram obtidas informações para a realização da próxima etapa. 
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c) Questionário 

Nessa etapa, foram formulados dois tipos de questionários: um para os profissionais de 

construtoras pernambucanas certificadas na norma NBR ISO 9001:2008, que possuíam 

clientes pessoa jurídica, e outro questionário para os clientes das construtoras selecionadas. 

Os fatores críticos de sucesso foram retirados da revisão bibliográfica realizada e foi 

realizado um filtro e uma revisão dos fatores junto a um Engenheiro Civil com bastante 

experiência e contato com os clientes. Nos questionários dos clientes, na primeira secção foi 

solicitada a identificação do respondente; na segunda seção, o cliente classificou os FCS 

selecionados numa escala de 1 (um) a 9 (nove) a importância de cada um dos fatores, sendo 

1(um) a maior importância que poderia ser atribuída para um item e 9 (nove) a menor 

importância. 

Já no questionário para os profissionais da área, a classificação dos FCS que deveria ser 

realizada seria de acordo com o desempenho de cada um dos fatores em suas organizações. 

Nos dois questionários foi solicitado que os respondentes dessem sua opinião quanto à 

classificação dos fatores em ganhadores de pedidos, qualificadores e menos importantes, 

assim como que citassem fatores importantes que não foram considerados nos questionários. 

Uma das questões, em ambos, solicitou que o respondente classificasse os grupos de FCS 

(atendimento, serviço, competência, recursos utilizados e imagem) em ordem de importância. 

A elaboração do questionário será abordada mais detalhadamente no item 3.2. 

d) Pré-teste e adequação 

Essa etapa consiste na aplicação de alguns questionários numa pequena população 

escolhida, para melhorar a compreensão das questões, e, após sua aplicação, são realizadas as 

modificações necessárias (MARCONI & LAKATOS, 2007). 

De acordo com o mesmo autor, nessa etapa podem ser evidenciadas várias falhas como, 

por exemplo, inconsistência ou complexidade das questões, dificuldades na linguagem, 

perguntas supérfluas ou que causem constrangimento aos informantes, entre outras. 

O pré-teste foi realizado com uma Engenheira da construção civil e doutora e que é 

professora na área de Engenharia de Produção, possui experiência em formular e aplicar 

questionários. Que respondeu ao questionário e sugeriu modificações que serão explicadas no 

Subtítulo 3.3 desse trabalho. 

e) Aplicação do questionário 
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Segundo Marconi & Lakatos (2007), a pesquisa de campo pode ser utilizada para 

conseguir informações ou conhecimentos sobre o problema, para o qual busca uma resposta, 

ou a formulação de uma nova hipótese que se queira comprovar. Deve-se também descobrir 

fenômenos ou a relação entre eles. 

Num primeiro momento foi enviado aos profissionais um e-mail explicando sobre a 

pesquisa e convidando a participar dela, foi realizado contato telefônico para aquelas 

empresas que não responderam ao e-mail, os telefones cadastrados não estavam todos corretos 

por isso alguns contatos tiveram que ser levantado através de site da internet. 

Quando o profissional ou cliente não respondeu o questionário através da internet, era 

agendada uma visita para a resposta do questionário; e posteriormente alguma explicação ou 

dúvida a respeito da pesquisa. 

f) Análise e organização dos resultados 

Nessa etapa, foi realizada a análise dos dados e interpretação dos resultados obtidos, são 

as características da amostra e observadas às relações entre as variáveis.  

A análise dos dados foi feita em duas etapas uma que comparava as opiniões entre os 

profissionais e posteriormente um estudo com a Empresa A, para a qual foram obtidas 

respostas de dois profissionais. 

Na comparação entre as opiniões dos profissionais foi levantada a média de cada grupo 

e seu desvio padrão para cada empresa. Foi feita uma comparação entre as empresas 

pesquisadas para os mesmos grupos.  

Já na Empresa A foi feita a matriz importância- desempenho para quatro casos, média 

deos clientes com: Profissional 1, Profissional 2, Profissional 3 e Média dos 

profissionais.Cada uma das situações foi analisada e comentada. 

3.2 Elaboração do Questionário 

Para levantar essas informações, deve haver similaridade entre as questões formuladas 

para clientes e profissionais, isso foi alcançado através da formulação de questionários 

similares (Apêndices 1 e 2). A facilidade de aplicar esse recurso, como não necessitar de 

deslocamento dos entrevistadores e de grandes investimentos, contribuiu para sua escolha.  

A literatura estudada buscou que os principais FCS de edificações e construção civil 

estivessem presentes no trabalho apresentado, porém, nos dois questionários (Apêndice 1 e 2) 
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a questão final de cada um dos grupos foi dedicada mostrar fatores que são considerados 

importantes e não foram citados no questionário.  

Para a criação dos questionários de avaliação de importância de fatores críticos pelos 

clientes e de avaliação de desempenho de fatores pelos profissionais (apêndice 1 e 2, 

respectivamente) foram utilizadas informações de diferentes trabalhos que abordavam fatores 

críticos de sucesso no ambiente de construção civil. 

Do trabalho de Mota et al. (2007), foram retiradas as dimensões dos fatores que foram 

consideradas, por se tratar de um trabalho na área de construção civil que contou com a 

opinião de profissionais e especialistas da área, e por ter sido realizado na região 

metropolitana do Recife, área inclusa na região estudada nesse trabalho. As dimensões 

utilizadas foram: atendimento, serviço, competência, recursos utilizados e imagem. 

No item atendimento, após avaliar os trabalhos pesquisados e seus termos, verificou-se 

que o trabalho de Mota et al. (2007) oferecia fatores que foram citados nos outros trabalhos, 

com uma linguagem conhecida e utilizada na região. Então esses fatores foram considerados 

no trabalho: Cortesia, Presteza, Eficiência, Receptividade e Personalização. 

Da mesma forma ocorreu na dimensão imagem, cujos fatores utilizados foram: 

Divulgação, Instruções de implementação, Credibilidade e Segurança. 

Na dimensão serviço foram utilizadas informações de diferentes trabalhos e da opinião 

de um engenheiro de construção civil que trabalha em uma construtora, no departamento de 

qualidade e de obras. Os fatores levados em consideração nessa dimensão foram: Aparência e 

estética do serviço concluído, Capacidade de criar ou utilizar as inovações oferecidas no 

mercado, Documentação fornecida, Pontualidade e Sistemas de segurança. 

Com relação à competência, foram retirados os itens presentes na norma NBR ISO 

9001:2008 que forneceu os fatores Educação, Treinamento, Habilidade e Experiência. Estes 

fatores resumiram os citados nos outros trabalhos, e como as construtoras desse trabalho já 

são certificadas na norma, esses termos foram de fácil compreensão por parte dos 

profissionais e clientes. 

Nos recursos utilizados, além dos dados obtidos nos trabalhos e com o profissional da 

área, a norma NBR ISO 9001:2008 foi utilizada em seus requisitos relativos aos fornecedores 

de serviços e insumos. Os fatores selecionados para essa dimensão foram: Fornecedores de 

materiais, Fornecedores de serviços, Controle e gestão de recursos, Preço dos serviços 

terceirizado, Estética e qualidade dos materiais utilizados e Softwares adequados. 
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Após a identificação dos fatores, teve início a criação dos questionários (Apêndice 1 e 

2). No dos clientes, os FCS deveriam ser classificados quanto a sua importância, e no dos 

profissionais, quanto a seu desempenho, para que, após coletar os dados para cada 

construtora, pudesse ser desenhada uma matriz importância-desempenho sugerida por Slack et 

al. (1996), e, através de suas zonas, se observar qual a situação de cada um da FCS utilizados 

nesse trabalho. Assim se poderia verificar divergências entre a percepção dos profissionais 

com relação à opinião de seus clientes corporativos, através da utilização da matriz, podendo 

ser identificadas essas diferenças de opinião. 

3.3 Pré-teste 

O pré-teste foi aplicado junto a uma profissional da área de Engenharia Civil, que atua 

como professora, é doutora e já realizou outros trabalhos aplicando questionários. A 

profissional respondeu ao questionário e depois fez considerações sobre a linguagem, 

formatação, entre outros aspectos. Dentre algumas das modificações estão: 

O texto de apresentação dos questionários passou a informar que o respondente estava 

sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre qualidade na construção civil, que as 

informações concedidas seriam utilizadas para fins acadêmicos, e acrescentou quais as 

características que os respondentes deveriam ter para responder o questionário em questão. 

Para os profissionais a necessidade de ter conhecimento sobre os fatores sobre os quais as 

questões foram formuladas e sobre seu desempenho. 

Foi retirada a obrigatoriedade de se responder algumas questões nos questionários dos 

clientes e profissionais (Apêndices 1 e 2, respectivamente) como nome, nome da empresa, 

cargo, setor que trabalha classificação do setor, entre outros. 

A linguagem utilizada nas questões foi revisada, a ordem de contagem das questões foi 

alterada, e foram retiradas informações em excesso que poderiam levar o respondente a se 

sentir sem estímulo para ler e responder adequadamente as questões. 

3.4 Escolha da amostra 

Para esse trabalho a amostra selecionada é não probabilística por não seguir 

determinações matemáticas nem estatísticas. O critério de seleção utilizado pode ser 

considerado como intencional, por ser baseado em características que foram consideradas 

relevantes para a pesquisa. 
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No mês de janeiro de 2011, o site do INMETRO foi consultado e as empresas que 

possuíam as seguintes características foram consideradas como população para a pesquisa: 

1. Pertencer ao Estado de Pernambuco 

2. Ser certificada na norma NBR ISO 9001:2008 

3. Ser do setor de Construção Civil  

Desse filtro realizado na própria página do INMETRO foram identificadas 71 empresas, 

já que foram retiradas algumas das construtoras que apresentaram nomes, endereços ou 

contatos iguais ou similares. Como uma mesma empresa ou grupo de empresas pode possuir 

diferentes certificações, todas foram consideradas.  

Após o desenvolvimento das fases da pesquisa, foi feita uma nova busca no site do 

INMETRO no mês de outubro. O critério de seleção foi idêntico ao realizado no mês de 

janeiro, foram identificadas diferenças significativas na população selecionada: 

- O número de empresas de janeiro para outubro aumentou de 71 (setenta e um) para 74 

(setenta e quatro) empresas, 

- apenas 34 (trinta e quatro) empresas mantiveram a certificação, 

- surgiram 40 (quarenta) novas empresas na população, 

- 37 (trinta e sete) não renovaram a certificação. 

No período de 9 (nove) meses ocorreu uma modificação intensa na população 

selecionada e, por isso, a pesquisa utilizou os dados obtidos no mês de outubro. Assim pode-

se constatar que, para um total de 71 (setenta e uma) empresas apenas 40 (quarenta) 

mantiveram a certificação, apenas 57,74% das empresas. Isso pode indicar ou a dificuldade 

em manter a certificação, limitação de recursos ou a falta de interesse de algumas empresas 

em fazê-lo. Mesmo diante de muitas oportunidades na região de Pernambuco com as 

construções de vários novos empreendimentos, como por exemplo, a Refinaria Abreu e Lima, 

o novo Estaleiro Atlântico Sul, a fábrica da Fiat, entre outras que podem exigir das 

construtoras esse tipo de certificação. 

Das 74 (setenta e quatro) construtoras existentes na nova população selecionada no site 

do INMETRO apenas 25 (vinte e cinco) apresentaram as seguintes características: 

- possuíam site ou o site foi identificado através de buscas na internet, 

- no site mostraram atender a clientes corporativos,  

- no site mostraram atuar na área de edificações, entre outras 
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Durante a coleta de dados nas construtoras, foram levantadas informações de clientes 

respectivos que poderiam contribuir para responder os questionários de clientes corporativos. 

Do site do INMETRO foi identificado o contato dos profissionais, como e-mail e 

telefone. Por esses dados não estarem totalmente atualizados em várias empresas foi 

necessário levantar o número e entrar em contato para descobrir quais as pessoas que estariam 

aptas a responder o questionário e possuíam contato com a execução das obras e com o 

departamento da qualidade. 

Foi possível contato com 23 empresas das 25 selecionadas na amostra, e dessas 7 

mostraram disponibilidade em participar da pesquisa, após explicar melhor sobre essa e o 

sobre o questionário, através de troca de e-mails, telefonemas ou visitas às empresas. 

3.5 Considerações sobre o Capítulo 

A escolha da metodologia utilizada no trabalho foi norteada por vários aspectos: os 

fatores selecionados da revisão bibliográfica buscaram representar as características dos 

empreendimentos de Pernambuco, e posterior foi realizado um filtro e adequação de 

linguagem por um especialista do setor. 

As empresas tinham que possuir as seguintes características: ser certificada na norma 

ISO 9001:2008, atuar no ramo de edificações e atenderem a clientes corporativos. Das 74 

(setenta e quatro) empresas após a realização dessa seleção ficaram 25, dessas foi possível 

contato com 23 e 7 (sete) concordaram em participar da pesquisa. 

O motivo da coleta de dados ser delimitada apenas a clientes corporativos, foi que o 

volume de construtoras que atendem a clientes pessoa física é muito maior e as opiniões do 

cliente corporativo, em alguns casos, têm maior influência para as construtoras por se tratarem 

de obras que têm um custo maior. 

O pré-teste levou a poucas modificações no questionário para clientes e profissionais 

(Apêndice 1 e 2) indicando que a linguagem utilizada estava adequada.  

As considerações a respeito da variação ocorrida na população (empresas certificadas na 

norma NBR ISO 9001:2008), que ocorreu durante a realização da pesquisa do mês de janeiro 

até outubro de 2011, é um tópico que dificultou a coleta de dados e mostra uma grande 

mobilidade das empresas com essa característica. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

Já como 23 (vinte e três) empresas receberam o convite para participar da pesquisa e 

apenas 7 (sete) concordaram em participar o retorno foi de 30,43%. De acrodo com Marconi 

& Lakatos (2007) esse retorno de questionários costuma ser de 25%. 

Assim a análise foi realizada com dados de 7 (sete) construtoras que participaram da 

pesquisa; e com dois clientes da Empresa A. 

Nos subítens 4.1 a seguir, serão apresentadas a 7 (sete) empresas onde os questionários 

foram aplicados junto a profissionais. Seus resultados com relação a coleta de dados serão 

discutidos e comparados. 

No subitem 4.2, serão apresentados resultados relacionados aos clientes da Empresa A e 

serão realizadas as matrizes importância-desempenho cruzando a opinião dos profissionais e 

clientes dessa construtora. 

4.1 Empresas e opiniões dos Profissionais 

Nesse item, serão apresentadas as empresas que participaram da pesquisa, seus dados e 

será realizada uma comparação entre elas. Na Empresa A, os dados utilizados no momento da 

comparação entre empresas serão os do Diretor Administrativo que possui uma visibilidade 

maior do mercado e do desempenho da empresa. 

Na Tabela 4.1 são apresentadas características da amostra de profissionais que 

responderam aos questionários (Apêndice1). 

A faixa de funcionários que a empresa possui teve três grupos: de 50 a 99, de 200 a 499 

e mais de 1000 funcionários. Foi escolhida essa variável para dimensionar a empresa que 

outros dados como faturamento mensal, lucros anuais, entre outros usualmente são 

confidenciais. 

Os cargos dos profissionais são bastante variados, porém o contato foi feito a partir do 

site do INMETRO que forneceu nome, e-mail e telefone de profissionais que possuem relação 

com o Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa, os únicos casos que fogem a esse grupo 

são os profissionais auxiliar de engenharia e a estagiária da Empresa A. 

A quarta coluna da Tabela 2.7 trata do tempo de atuação do profissional entrevistado 

naquele determinado cargo. Esse grupo de menos de 3 meses até mais de 5 anos naquela 

função. 
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O mercado de construção civil no estado de Pernambuco está com uma grande demanda 

e por isso vem ocorrendo uma grande rotatividade de profissionais entre as construtoras do 

Estado. 

Tabela 4.1 - Caracterização da amostra de Profissionais que participaram da pesquisa. 

    Empresas     Funcionários        Cargo dos profissionais        Tempo de atuação 

A  200 a 499  

Diretor Administrativo  Mais de 5 anos  

Auxiliar de Engenharia  2 a 5 anos  

Estagiária  3 a 6 meses  

B  mais de 1000  Gerente  mais de 5 anos  

C  50 a 99  Gerente Comercial  de 2 a 5 anos  

D  50 a 99  RD-Qualidade  de 2 a 5 anos  

E  200 a 499  Coordenadora de Qualidade  menos de 3 meses  

F  mais de 1000  Engenheiro de Planejamento  de 3 a 6 meses  

G  50 a 99  Representante da Direção  de 1 ano a 2 anos  

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Observando a Tabela 4.1 pode-se constatar uma grande variação em todos os fatores o 

que pode sugerir um estudo detalhado de cada um dos casos para interpretar possíveis 

situações particulares. 

4.1.1 Empresa A 

A Empresa A emprega na faixa de 200 a 499 funcionários e atua no mercado de 

construção civil há 8 (oito) anos. Para essa construtora, ocorreu um retorno maior de dados, 

visto que 3 (três) questionários foram respondidos por profissionais da área: pelo Diretor 

Administrativo, por um auxiliar de engenharia e pela estagiária que atua no setor de 

qualidade. 

Foram obtidos 2 (dois) questionários dos clientes, sendo um relativo a uma obra de uma 

escola técnica, e o outro relativo a uma obra de outra escola para alfabetização de crianças. 



Capítulo 4                                                   Análise de Dados 

51 

 

O Diretor Administrativo atua na área administrativa nos setores de recursos humanos e 

financeiro, além de orientar o auxiliar de engenharia que participou da pesquisa nas duas 

obras que os clientes responderam aos questionários. A estagiária atua no setor da qualidade, 

visita e audita as obras das escolas cujos clientes participaram da pesquisa respondendo ao 

questionário (Apêndice 1) . 

No próximo subitem, há uma descrição das opiniões individuais de cada um dos 

profissionais que responderam ao questionário. 

4.1.1.1 Diretor Administrativo 

O questionário utilizado para coletar as opiniões dos profissionais (Apêndice 2) utilizou 

a escala proposta por Slack et al. (1996) para que fosse feita a matriz desempenho-

importância posteriormente.  

Na escala do questionário dos profissionais (Apêndice 2), quando é atribuído o valor 1 

(um) para um fator, ele é considerado como a melhor situação, e no caso do desempenho, ele 

seria altíssimo; quando é atribuído o valor 9 (nove), é a pior situação para aquele fator, o 

desempenho era péssimo.  

Os valores intermediários variam conforme a proximidade com esses valores, isso é, 

quanto mais próximo de 1 (um), melhor o desempenho naquele fator;  quanto mais próximo 

de 9 (nove) pior o desempenho. 

Para o grupo de fatores relacionado ao Atendimento, o Diretor Administrativo da 

Empresa A classificou os ítens conforme a Tabela 4.2, a seguir, que representa os dados das 

questões 1 (um) a 5 (cinco) da segunda seção. 

Tabela 4. 2 – Classificação do profissional 1 para os fatores do grupo relacionado ao Atendimento 

Fatores do Atendimento Classificação 

Cortesia 2 

Presteza 3 

Eficiência 2 

Receptividade 3 

Personalização 1 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

O fator Personalização possui, na opinião do Diretor Administrativo, a melhor posição 

dentre os outros fatores referentes ao grupo Atendimento; no segundo melhor desempenho, 
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estão os fatores Eficiência e Cortesia; e no terceiro desempenho, ficaram Receptividade e 

Presteza. A classificação sugere que a empresa possui um bom desempenho no grupo de 

fatores referente ao Atendimento, já que todos os fatores foram classificados como igual ou 

acima de 3 (três).Os ítens classificados pelo Diretor como ganhadores de pedidos foram: 

Presteza, Eficiência e Personalização. Já Cortesia e Receptividade foram classificadas como 

fatores qualificadores. 

Na segunda seção, para o grupo de fatores relacionados aos Serviços prestados 

(questões 1 a 6 no questionário no Apêndice 2), o Diretor Administrativo classificou 

conforme a Tabela 4.3. 

Tabela 4. 3 – Classificação do profissional 1 para os fatores do grupo relacionado ao Serviço  Prestado 

Fatores do Serviço Classificação 

Aparência e Estética 3 

Criar e/ou utilizar inovações 5 

Documentação fornecida 9 

Pontualidade 4 

Assistência Técnica 6 

Sistemas de segurança 5 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

O melhor desempenho foi atribuído ao fator Aparência e Estética do serviço concluído, 

e a pior classificação foi para o fator Documentação fornecida ao cliente (projetos, memoriais, 

orçamentos, documentos que auxiliam ao cliente comparar o que está sendo construído com 

relação ao que ele quer). Apenas 1 (um) dos fatores, a Aparência e Estética, obteve uma 

classificação 3; 2 (dois) obtiveram uma classificação igual a 5 (cinco) que pode ser 

considerada como neutra ou intermediária, pois está distante igualmente da pior e da melhor 

classificação. Os fatores nessa classificação (5) foram:  Capacidade de criar e/ou utilizar 

inovações e os Sistemas de segurança da empresa. 

Para o fator Assistência Técnica e Documentação fornecida, foram atribuídos 

respectivamente, os valores 6 (seis) e 9 (nove), que podem ser considerado como um baixo 

desempenho.  

Os fatores classificados como ganhador de pedidos foram: Assistência Técnica e 

Pontualidade; e como qualificadores: Sistemas de segurança e Aparência e Estética. Como 

menos importantes: Criar e\ou utilizar inovações e Documentação fornecida. 
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Observando esses dados, ocorre a sugestão de que o Diretor Administrativo acha que o 

serviço prestado, deveria melhorar em alguns aspectos, dentre eles, uma situação crítica seria 

da Assistência Técnica, que foi classificado como ganhador de pedido e apresenta um baixo 

desempenho. 

 Em comparação com grupo de fatores Atendimento, este grupo obteve uma 

classificação que indica um desempenho pior.  

Sua média da classificação atribuída para os ítens do grupo anterior foi 2,2 e o desvio 

padrão 0,83. Para o grupo relacionado ao serviço, a média foi 5,33 e o desvio padrão 2,06. 

Para o grupo de fatores relacionado à Competência dos funcionários (segunda seção, 

questões de 1 a 4 no questionário do Apêndice 2) o Diretor Administrativo classificou os 

Fatores conforme a Tabela 4.4. 

Tabela 4. 4 – Classificação do profissional 1 para o grupo de fatores relacionado à Competência 

Fatores do Serviço Classificação 

Educação 3 

Treinamento 4 

Habilidade 3 

Experiência 2 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

O fator classificado com o melhor desempenho (classificação 2) foi a Experiência. Com 

a classificação 3 ficaram a Educação e a Habilidade, e o pior desempenho foi o do 

Treinamento (classificação 4). 

A média dos ítens acima foi 3 e o desvio padrão 0,816. Assim, este obteve melhor 

média que o serviço prestado e pior que o atendimento, evidenciando uma variação menor que 

o atendimento e o serviço prestado. 

 O fator classificado como ganhador de pedido foi a Habilidade; como qualificador 

foram Educação e Experiência; e menos importante o Treinamento. 

 Esse resultado mostra que o classificado como ganhador de pedidos - Habilidade, 

obteve uma classificação 3 (três), isso pode indicar uma área para investimentos, e que 

treinamento foi classificado como um fator menos importante e obteve um desempenho 

classificado como 4 (quatro), considerada, uma situação favorável. 
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Para o grupo de fatores relacionado aos Recursos utilizados pela empresa (questionário 

do Apêndice 2, segunda seção, questões de 1 a 6) o Diretor Administrativo classificou os ítens 

conforme a Tabela 4.5. 

O pior desempenho foi atribuído para o fator Controle gestão de recursos (classificação 

– 5), e o melhor (classificação – 2) foi atribuído para os Fornecedores de serviços. Entre eles 

ficaram: os Fornecedores de materiais (3), Preço dos serviços terceirizados (4), Boa estética e 

qualidade dos materiais utilizados (3) e Softwares para gerenciamento das obras (3). 

Tabela 4. 5 – Classificação do profissional 1 para os fatores do grupo relacionado aos recursos utilizados pela 

empresa 

Fatores do Serviço Classificação 

Fornecedores de materiais 3 

Fornecedores de serviços 2 

Controle e gestão de recursos 5 

Preço dos serviços terceirizados 4 

Boa estética e qualidade dos materiais utilizados 3 

Software para gerenciamento das obras 3 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

A média obtida para o grupo foi 3,33; e o desvio padrão 1,03. Isso significa que 

considerando a média os fatores do grupo Serviço Fornecido ainda apresenta um desempenho 

considerado como bom já que a partir das classificações a partir de 5 o desempenho estaria 

mais próximo do péssimo desempenho. Já o desvio mostra uma grande variação no grupo de 

fatores o que pode ser constatado diante dos dados da Tabela 4.4 . 

Os fatores que foram classificados como ganhadores de pedido foram: Fornecedores de 

serviço e Estética e qualidade dos materiais utilizados - como qualificadores: Fornecedores de 

materiais - como menos importantes: Controle e gestão de recursos e Softwares utilizados 

para gerenciamento das obras. 

Para o grupo de fatores relacionado à Imagem da empresa no mercado (questionário do 

Apêndice 2, segunda seção, Grupo Imagem, questões de 1 a 5) o Diretor Administrativo 

classificou os ítens conforme a Tabela 4.6. 
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Tabela 4. 6 – Classificação do profissional 1 para os fatores do grupo relacionado à  Imagem da empresa 

Fatores do Serviço Classificação 

Divulgação 8 

Instruções de implementação 7 

Credibilidade 4 

Prestígio 3 

Segurança 3 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Os fatores que obtiveram a melhor classificação com relação ao desempenho foram: 

Prestígio e Segurança (3), seguidos pela Credibilidade (4); um baixo desempenho foi 

atribuído para as Instruções de implementação e a Divulgação da empresa. 

A média dos fatores foi de 5 e o desvio padrão de 2,34. 

Divulgação e Credibilidade foram classificadas como ganhadoras de pedidos; Prestígio 

e Segurança como qualificadores, e Instruções de implementação como menos importante. 

Na Tabela 4.7 a seguir, são exibidas as médias e os desvios padrão dos grupos de 

fatores. 

Pela classificação do Diretor Administrativo, as médias obtidas em ordem crescente 

tiveram a seguinte ordem: Atendimento, Competência, Recursos utilizados, Imagem e Serviço 

prestado. Com relação ao desvio padrão, ocorreu a seguinte ordenação: Competência, 

Atendimento, Recursos utilizados, Serviço prestado e Imagem. 

Tabela 4. 7 – Médias e desvios dos grupos de fatores na classificação do Profissional 1 

Grupo Média Desvio padrão 

Atendimento 2,20 0,84 

Serviço prestado 5,33 2,07 

Competência 3 0,82 

Recursos utilizados 3,33 1,03 

Imagem 5 2,35 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Para classificar os grupos quanto a sua importância, o Diretor Administrativo os 

classificou na seguinte ordem: Atendimento, Serviço prestado, Competência, Recursos 

utilizados e Imagem. 



Capítulo 4                                                   Análise de Dados 

56 

 

Essa classificação sugere uma defasagem no grupo de fatores Serviços prestados, já que 

sua média foi a mais alta isso indica classificações altas para os fatores de seu grupo, isso é 

um baixo desempenho nos fatores , levando apenas sua média em consideração, e em segundo 

lugar com relação a sua importância.  

4.1.1.2 Auxiliar de engenharia e Estagiária 

A partir desses profissionais, as informações serão dadas de maneira mais resumida, já 

que no caso anterior houve uma descrição detalhada de como foi realizada a classificação e o 

que pode ser analisado com cada uma das opiniões. 

A opinião do Diretor Administrativo possui mais relevância para esse trabalho, já que 

ele possui uma visibilidade do mercado e experiência maior que as dos outros profissionais. 

Além do seu cargo na empresa sua atuação não apenas nas áreas financeiras e de recursos 

humanos, mas por já ter atuado gerenciando obras, o coordenando equipes de obras. 

Tabela 4. 8 – Classificação do profissional 2 e 3 para os fatores do atendimento e do serviço prestado 

Profissionais Auxiliar de Engenharia Estagiária 

Fatores do atendimento Classificação Tipo 
Média 

Classificação Tipo 
Média 

Cortesia 1 Q 4 Q 

Presteza 1 GP 2,4 3 Q 4,2 

Eficiência  3 GP Desvio 

Padrão 
5 GP Desvio 

Padrão 
Receptividade 3 Q 5 GP 

Personalização 4 Q 1,34 4 Q 0,84 

Fatores do serviço Classificação Tipo 
Média 

Classificação Tipo 
Média 

Aparência e Estética 3 GP 3 Q 

Inovação 2 MI 4,5 3 Q 5,33 

Documentação  4 Q Desvio 

Padrão 
5 

 

Desvio 

Padrão 
Pontualidade 5 GP 7 GP 

Assistência técnica 6 Q 1,87 

 

7 GP 1,97 

 Sistemas de segurança 7 GP 7 Q 

Legenda: GP –Ganhadores de Pedidos, Q – Qualificadores e MI – Menos importantes 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

O auxiliar de engenharia já atua na empresa responsável por uma obra com a orientação 

de um Engenheiro Civil já formado, ele está cursando o último período de engenharia civil, 

dessa forma suas opiniões apresentam certa importância, já que ele possui bastante contato 

com um dos clientes que respondeu ao questionário. 
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Já a estagiária está no quinto período de engenharia e atua a pouco tempo no mercado e 

na empresa sendo essa sua primeira experiência na área, isso reduz um pouco a relevância de 

suas opiniões para a pesquisa, porém através do seu nível de exigência ter sido superior na 

maioria dos casos do que o dos outros profissionais pode demonstrar a diferença na percepção 

entre o que é feito na realidade e o que na teoria deveria ser feito, na opinião dessa 

profissional. 

Na Tabela 4.8 acima, o grupo de fatores relacionados ao Atendimento, na opinião de 

ambos profissionais, possui um desempenho melhor do que o grupo de fatores relacionados 

ao serviço prestado. A média para o atendimento foi próxima na classificação do Diretor 

Administrativo e do auxiliar de engenharia, porém, na visão da estagiária, o desempenho é um 

pouco pior. Já com relação ao serviço prestado, a estagiária chegou a uma classificação 

próxima à do Diretor Administrativo e do Auxiliar. 

Uma oportunidade de melhoria de satisfação do cliente pode ocorrer quando o fator é 

classificado como ganhador de pedido e seu desempenho não é máximo, isso ocorre, para os 

dois profissionais, com os seguintes fatores: Eficiência, Aparência e estética, Pontualidade e 

Sistemas de segurança. Como foi visto, um acréscimo num fator desses eleva o desempenho 

competitivo da organização, caso ele realmente seja um ganhador de pedidos (SLACK et 

al.,1996).  

Já os fatores considerados Qualificadores devem ter um desempenho que seja aceitável 

pelo cliente para garantir que a construtora permaneça entre as opções deste. Deve, então, ser 

feita uma avaliação junto ao cliente com relação a esses fatores.  

Com relação ao grupo de fatores Atendimento observa-se que a Estagiária classificou o 

desempenho desse grupo pior que o Auxiliar de Engenharia, a maior diferença que ocorreu foi 

para o fator Cortesia. Já com relação ao serviço as classificações foram mais próximas, a 

maior diferença entre os fatores desse segundo grupo foi para o fator Pontualidade, o restante 

dos fatores tiveram apenas a diferença de 1 (um) nas classificações do desempenho ou foram 

iguais entre os profissionais. 

Na Tabela 4.9 a seguir, são apresentadas as opiniões dos Profissionais 2 e 3, a média 

dos grupos fatores e o desvio padrão deles, dos grupos de fatores relacionados a Competência, 

Recursos prestados e Imagem.  

Na comparação dos valores da Tabela 4.9 com a Tabela 4.8, os fatores do grupo 

relacionado a Competência apresentaram 2 classificações iguais (Educação e Habilidade) e as 
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outras duas tiveram valores próximos. Já no grupo de fatores de Recursos, mesmo a média 

sendo igual para os dois Profissionais, ocorreram algumas divergências de opiniões, como por 

exemplo, em Fornecedores de materiais (diferença de 4) isso pode ter ocorrido pois o auxiliar 

está presente na obra e utiliza os materiais e reconhece seu melhor desempenho do que a 

estagiária que freqüenta a obra e não realiza o recebimento dos materiais nas obras. E no caso 

de Gestão de recursos (diferença de 4) o auxiliar deve estar insatisfeito com o desempenho do 

setor de compras com relação aos prazos de entrega de materiais nas obras enquanto, que a 

estagiária não visualiza essa dificuldade. 

 

Tabela 4. 9 – Classificação do profissional 2 e 3 para os grupos de fatores Competência, Recursos prestados e 

Imagem 

Profissionais Auxiliar de Engenharia Estagiária 

Fatores da competência Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Educação 2 Q 2,75 2 MI 2,75 

Treinamento 4 Q Desvio 

Padrão 
3 Q Desvio 

Padrão 
Habilidade 3 GP 3 Q 

Experiência 2 GP 0,96 3 GP 0,5 

Fatores dos recursos Classificação Tipo 
Média 

Classificação Tipo 
Média 

Fornecedores Materiais 1 GP 5 Q 

Fornecedores Serviços 7 GP 4,33 5 Q 4,33 

Gestão de recursos 7 GP Desvio 

Padrão 
3 GP Desvio 

Padrão 
Preço serviço terceirizado 5 GP 5 GP 

Materiais (Qualidade) 
4 GP 2,5 5 Q 1,03 

Softwares adequados 2 MI 

 

3 Q 

 
Fatores da imagem Classificação Tipo 

Média 
Classificação Tipo 

Média 

Divulgação 8 Q 8 

 Instruções 3 Q 4 7 MI 5,6 

Credibilidade 3 GP Desvio 

Padrão 
4 GP Desvio 

Padrão 
Prestígio 3 GP 4 Q 

Segurança 3 GP 2,24 5 

 

1,82 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

No Grupo de Fatores relativo à Imagem, ocorreram muitos valores próximos, havendo 

apenas uma divergência com relação a Instruções de implementação com uma diferença de 4 
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classificações entre os Profissionais 2 e 3. As médias são apresentadas na Tabela 4.10 a 

seguir, onde os valores das médias e desvios padrão dos três profissionais são comparados: 

Quando as médias são comparadas, pode ser observado que não ocorreram grandes 

divergências de opiniões e que a variação maior foi no grupo de fatores relacionado ao 

Atendimento, que alcançou um valor de desvio de 1,10. Uma das razões para a variação nesse 

tópico foi a opinião da Profissional 3 sobre o desempenho da empresa nesse grupo 

Atendimento. 

Entre os Profissionais, a opinião do desempenho intermediário do grupo de fatores 

relacionado ao Serviço pode ser constatada através da média de 5,05 e de um pequeno desvio 

padrão de 0,479. Nessas opiniões, vê-se a necessidade de orientar esforço da empresa para 

melhorar o desempenho desse grupo. Um exemplo de ação para o fator para os sistemas de 

segurança seria contratar equipe para treinar funcionários com relação a saúde e segurança 

dos funcionários na obra, e utilização de EPI (equipamentos de proteção individual), entre 

outros.  

Criando um ranking dos grupos de fatores e considerando apenas as médias obtidas de 

todas as respostas dos profissionais, os grupos estariam orientados do melhor desempenho 

para o pior, da seguinte forma: Competência, Atendimento, Recursos, Imagem e Serviço. 

 

Tabela 4. 10 – Médias e desvios padrão entre os grupos de fatores para diferentes profissionais da Empresa A 

  

Diretor Auxiliar de 

Engenharia 

Estagiária 

  
Grupo 

Média Desvio 

padrão 

Média Desvio 

padrão 

Média Desvio 

padrão 

Médias  Desvio 

Atendimento 2,2 0,84 2,4 1,3 4,2 0,84 2,93 1,10 

Serviço  5,33 2,07 4,5 1,87 5,33 1,97 5,05 0,48 

Competência 3 0,82 2,75 0,96 2,75 0,5 2,83 0,14 

Recursos  3,33 1,03 4,33 2,5 4,33 1,03 3,99 0,57 

Imagem 5 2,35 4 2,24 5,6 1,82 4,86 0,80 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

 Observando os desvios padrão identifica-se uma maior variação no grupo de fatores: 

da Imagem para o Diretor, dos Serviços prestados para o Auxiliar de engenharia e dos 

serviços prestado para a estagiária. O maior desvio padrão  geral foi para o grupo de fatores 
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do atendimento, que apresentou um maior variação entre as classificações dos diferentes 

profissionais. 

4.1.2 Empresa B 

A empresa B emprega mais do que mil funcionários e, de acordo com as respostas do 

Profissional, atende a várias áreas de construção civil e possui clientes fiéis. No seu site é 

dada a informação de que a empresa já construiu mais de setenta obras de diferentes tipos, e 

atua a mais de 30 anos. 

O profissional que respondeu o questionário trabalha há mais de 5 (cinco) anos na 

empresa, ocupa o cargo de gerente e é responsável pelas áreas de Qualidade, Tecnologia da 

informação e Segurança. 

As respostas do Profissional estão no Apêndice 5, e a partir dessas respostas serão feitas 

algumas considerações: 

- Grupo de fatores Atendimento - a média obtida foi de 1,2 e o desvio padrão foi de 

0,45. Os fatores que obtiveram a classificação 1 (altíssimo desempenho) foram Cortesia, 

Presteza, Eficiência e Personalização, e apenas em Receptividade ocorreu uma 

classificação 2. 

- Grupo de fatores Serviço Prestado – a média foi de 1,5 e o desvio de 0,84. A melhor 

classificação, 1 foi atribuída a Aparência e Estética, a Capacidade de criar/utilizar 

inovações, Documentação fornecida para os clientes e a Assistência Técnica; a pior 

classificação do desempenho foi 3 para a Pontualidade. 

- Grupo de fatores Competência – a média foi de 2,25 e o desvio padrão de 1,26, a 

melhor classificação 1 (um) foi dada para o fator Treinamento e a pior 4 (quatro) foi 

para o fator Educação. 

- Grupo de fatores relacionado aos Recursos – a média da classificação dos fatores foi 

de 1,5 e o desvio padrão de 0,84. A melhor classificação 1 (um) foi atribuída para os 

fatores: Fornecedores de serviço, Gestão de recursos, Preço dos serviços terceirizados e 

Boa estética e qualidade dos materiais utilizados - o pior desempenho foi atribuído para 

os Softwares para gerenciamento das obras. 

- Grupo de fatores relacionado à Imagem – a média das classificações foi 2,75 e o 

desvio padrão foi de 3,5. Os fatores que obtiveram a melhor classificação foram 

Credibilidade, Prestígio e Segurança; a pior classificação foi atribuída à Divulgação. 
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Os 9 (nove)  fatores que foram considerados como ganhadores de pedidos estão a 

seguir, com suas respectivas classificações quanto ao seu desempenho:  

-Eficiência (1) 

- Personalização (1) 

- Inovação (1) 

-Assistência Técnica (1) 

- Experiência (2) 

- Preço dos serviços terceirizados (1) 

- Credibilidade prestígio (1) 

- Segurança (1) 

A maioria dos fatores que foram considerados como Ganhadores de Pedidos apresentam 

um altíssimo desempenho, isso pode indicar a maturidade do sistema da gestão da empresa, 

que vem investindo naqueles fatores que a diferenciam, para continuar a fidelizar os seus 

clientes. 

A seguir estão os sete fatores que foram considerados como qualificadores e a 

classificação de seus respectivos desempenho foi: 

- Cortesia (1) 

- Receptividade (2) 

- Documentação fornecida (1) 

- Educação (4) 

- Habilidade (2) 

- Gestão de recursos (1) 

- Qualidade e estética de materiais (1) 

Seis dos sete obtiveram conceito igual a 1 ou 2, o que indica um ótimo desempenho. 

Apenas o fator Educação teve um conceito 4 (quatro), mesmo sendo um fator qualificador na 

opinião do profissional. 

O profissional acrescentou fatores para os grupos de fatores: 

- Atendimento: Conhecimento técnico;  

- Serviço prestado: Demonstração de parceria e Conhecimento técnico; 

- Recursos: administração de recursos financeiros, mão de obra e equipamentos;  

- Imagem: tempo de existência. 
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4.1.3 Empresa C 

A Empresa C emprega na faixa entre 50 e 99 funcionários, e o profissional que 

respondeu ao questionário é o Gerente Comercial, trabalha na empresa no intervalo de tempo 

entre 2 a 5 anos e atua na área comercial. 

As opiniões do profissional estão numa planilha no Apêndice 6, os grupos com relação 

às classificações quanto ao desempenho obtiveram as seguintes médias, desvio padrão e 

amplitudes das respostas dentro de cada grupo (maior classificação menos a menor 

classificação), conforme exposto a seguir na Tabela 4.11, a seguir. 

Os fatores que foram classificados como ganhadores de pedidos foram: Cortesia, 

Eficiência, Aparência e Estética, Pontualidade, Assistência técnica, Sistemas de segurança, 

Habilidade, Experiência, Gestão de recursos, Preço do serviço terceirizado, Qualidade dos 

materiais, Credibilidade e Prestígio. 

Tabelas 4.11 – Médias, desvios padrão e amplitudes das classificações para a Empresa C  

Grupos de fatores Média  
Desvio 

padrão  
Amplitude 

Grupo Atendimento 1,2 0,44 1 

Grupo Serviço 1,5 0,55 1 

Grupo Competência 1,75 0,5 1 

Grupo Recursos 1,5 0,55 1 

Grupo Imagem 1,8 1,5 3 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Os que foram considerados qualificadores pelo profissional foram: Presteza, 

Receptividade, Personalização, Inovação, Documentação fornecida, Educação, Treinamento, 

Fornecedores de materiais, Fornecedores de serviços, Softwares adequados, Divulgação, 

Instruções de implementação e Segurança. 

De acordo com as respostas do profissional, pode ser sugerido que a empresa está com 

um alto desempenho para a maioria absoluta dos fatores.  

Quando é feita uma comparação das respostas dos profissionais quanto ao desempenho 

nos fatores dessa empresa com a Empresa B, que atua há muito mais tempo e possui 

certificação e uma estrutura muito organizada, podem surgir alguns questionamentos. No 

sentido de compreender como a Empresa C conseguiu com menos tempo de atuação um 

resultado melhor na classificação dos fatores que a Empresa B. 
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Talvez as práticas utilizadas pela empresa C conseguiram fazer com que ela tivesse esse 

alto desempenho rapidamente ou a visão da profissional dessa empresa seja bastante otimista. 

4.1.4 Empresa D 

A Empresa D situa-se na faixa entre 50 a 99 funcionários, a profissional possui o cargo 

de Representante da Direção, atua no Departamento da Qualidade, e trabalha na empresa no 

intervalo de tempo entre 2 a 5 anos. 

Tabela 4.12 – Médias e desvios padrão da classificação para a empresa D  

Grupos de fatores Média  
Desvio 

padrão  
Amplitude 

Grupo Atendimento 1,2 0,44 1 

Grupo Serviço 1,66 1,03 2 

Grupo Competência 2 0,82 2 

Grupo Recursos 2,33 1,03 3 

Grupo Imagem 1,4 0,5 1 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Os dados da profissional estão na planilha no Apêndice 7; as médias, desvios padrão e 

amplitudes da amostra são já exibidas na Tabela 4.12. 

A pior média foi do Grupo Recursos, e os fatores fornecedores de materiais e gestão de 

recursos obtiveram respectivamente 3 e 4 como classificação as piores do grupo. 

Os fatores que a profissional considerou como ganhadores de pedidos foram: Cortesia, 

Presteza, Inovação, Assistência técnica, Educação, Fornecedores de serviços, Softwares 

adequados e Credibilidade. 

 Os fatores considerados como qualificadores foram: Eficiência, Receptividade, 

Aparência e estética, Pontualidade, Sistemas de segurança, Habilidade, Experiência, Gestão 

de recursos, Qualidade dos materiais, Divulgação e Segurança. 

4.1.5 Empresa E 

A Empresa E emprega na faixa de 200 a 499 funcionários, a profissional que respondeu 

o questionário (Apêndice 2) está na empresa a menos de 3 meses, atuando no Departamento 

da Qualidade como Coordenadora, porém já atuou em outras empresas em cargos similares. 
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A empresa possui mais de 30 anos no mercado, atende tanto a empresas públicas quanto 

privadas, atua em diversos setores da construção civil e está com o mercado em expansão 

atendendo a outras regiões do Brasil. 

Na Tabela 4.13, a seguir, são exibidas as médias, os desvios padrão e as amplitudes das 

classificações que foram realizadas: 

Tabela 4.13 – Médias e desvios padrão da classificação para a empresa E  

Grupos de fatores Média  
Desvio 

padrão  
Amplitude 

Grupo Atendimento 4,2 1,09 2 

Grupo Serviço 2,33 1,21 3 

Grupo Competência 2 1,41 3 

Grupo Recursos 2,83 1,47 4 

Grupo Imagem 1 0 0 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

As respostas da profissional estão no Apêndice 7, e a profissional considerou como 

ganhadores de pedidos os seguintes fatores: Aparência e Estética, Sistemas de segurança, 

Educação, Habilidade, Qualidade dos materiais, Softwares adequados, Divulgação e 

Credibilidade. 

Ela considerou como qualificadores: Cortesia, Presteza, Eficiência, Receptividade, 

Personalização, Inovação, Pontualidade, Assistência técnica, Fornecedores de materiais, 

Fornecedores de serviços, Gestão de recursos, Preço de serviços terceirizados, Instruções de 

implementação e Segurança. 

4.1.6 Empresa F 

A Empresa F emprega mais de 1000 funcionários, atua nas áreas comercial, industrial, 

residencial e empresarial, e possui um portfólio diversificado. O Profissional que respondeu a 

pesquisa atua como Engenheiro de Planejamento da empresa e está trabalhando no intervalo 

de tempo entre 3 e 6 meses.  O profissional já possui certa experiência por ter atuado 

anteriormente como Engenheiro responsável por obra durante 4 anos em uma outra 

construtora. 
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No Apêndice 8, são exibidas as respostas do profissional a respeito do desempenho da 

empresa nos diversos fatores. Na Tabela 4.14 a seguir, expõe-se um resumo das informações 

com as médias e desvios padrão de cada um dos grupos de fatores.  

Utilizando a média como parâmetro, do melhor para o pior desempenho os grupos iriam 

ser ordenados da seguinte forma: 

- Grupo Imagem (2,4) 

- Grupo Serviço (2,5) 

- Grupo Atendimento (2,6) 

- Grupo Competência (4,5)  

- Grupo Recursos (5) 

Analisando esse ranqueamento, surge uma indicação de que a empresa precisa melhorar 

no Grupo de fatores relacionados aos grupos de fatores: Recursos utilizados e às 

Competências, que estão com uma média alta em comparação com o restante dos grupos de 

fatores. 

O Profissional considerou como ganhadores de pedido os fatores: Cortesia, Presteza, 

Inovação, Assistência técnica, Educação, Fornecedores de serviço, Softwares adequados e 

Credibilidade. 

Tabela 4.14 – Médias e desvios padrão da classificação para a empresa F  

Grupos de fatores Média  Desvio padrão  Amplitude 

Grupo Atendimento 2,6 1,67 4 

Grupo Serviço 2,5 1,22 3 

Grupo Competência 4,5 2,52 6 

Grupo Recursos 5 3,35 8 

Grupo Imagem 2,4 1,15 3 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Como qualificadores, foram citados os fatores: Eficiência, Receptividade, Aparência e 

Estética, Pontualidade, Sistemas de segurança, Habilidade, Experiência, Gestão de recursos, 

Qualidade dos materiais, Divulgação e Segurança. 
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4.1.7 Empresa G 

A Empresa G emprega na faixa de 50 a 99 funcionários e atende tanto a pessoa jurídica 

quanto a pessoa física, e o profissional que respondeu ao questionário atua na empresa no 

intervalo de tempo entre 1 e 2 anos, no setor da Qualidade como Representante da Direção 

(RD). 

As respostas do Profissional estão exibidas no Apêndice 8, e a Tabela 4.15 a seguir 

apresenta as médias, desvios padrão e amplitudes dos grupos de fatores. 

Tabela 4.15 – Médias, desvios padrão e amplitudes da classificação para a empresa G  

Grupos de fatores Média  
Desvio 

padrão  
Amplitude 

Grupo Atendimento 1,2 0,45 1 

Grupo Serviço 2,33 1,51 4 

Grupo Competência 2,75 1,71 6 

Grupo Recursos 2,83 1,72 8 

Grupo Imagem 2 0,82 3 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Ordenando os grupos de fatores com relação aos valores das suas médias, do pior para o 

melhor desempenho, os fatores ficaram nessa ordem: Grupo Recursos, Grupo Competências, 

Grupo Serviço, Grupo Imagem e Grupo Atendimento. Assim como a organização anterior, os 

piores resultados foram para o Grupo de Recursos e para o Grupo de Competências. 

Os fatores que foram considerados como ganhadores de pedido foram: Eficiência, 

Personalização, Aparência e estética, Pontualidade, Experiência, Fornecedores de materiais, 

Qualidade e estética dos materiais utilizados, Divulgação, Credibilidade, Prestígio e 

Segurança. 

Os fatores considerados como qualificadores foram: Cortesia, Presteza, Receptividade, 

Documentação, Assistência técnica, Pontualidade, Experiência, Fornecedores de serviços e 

Instruções de implementação. 

No próximo subitem 4.1.8, as opiniões dos profissionais das diferentes empresas serão 

comparadas. 
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4.1.8 Comparação entre as opiniões dos profissionais das empresas 

As empresas que participaram da pesquisa possuíam algumas características diferentes 

entre si como a quantidade de funcionários, por exemplo: 3 (três) das empresas (C, D e G) 

estão na faixa de 50 a 99 funcionários; 2 (duas) delas (A e E) na faixa de 200 a 499 

funcionários e 2 (duas) construtoras possuem mais de 1.000 funcionários (B e F). Como foi 

citado para a comparação, serão utilizadas da Empresa A apenas as opiniões do Diretor 

Administrativo. 

Para a análise das respostas dos questionários dos profissionais (Apêndice 2), em 

conjunto com as classificações com relação ao tipo de fator (Ganhador de pedido, 

Qualificador e Menos importante) foi feita a Tabela 4.16 . 

A Tabela 4.16 foi feita da seguinte forma: na primeira coluna estão os fatores, na 

segunda coluna foram registradas quantas vezes o critério foi considerado com GP (ganhador 

de pedido), na terceira, quantas vezes o critério foi considerado como Q (qualificador), na 

quarta, quantas vezes foi considerado como MI (menos importante) e na quinta, foi registrado 

qual a classificação que mais se repetiu. 

Das 178 respostas sobre qual o tipo de fator 72 (setenta e duas) foram considerados GP 

(40,44%), 76 como Q (42,69%) e 30 (16,85%) como MI. Somando aquelas respostas que 

consideraram como GP ou como Q, daria um total de 83,14% dos casos. Isso pode sugerir que 

a maioria dos fatores selecionados para o questionário (Apêndice 2) tem importância para 

seus clientes na opinião dos profissionais das empresas da pesquisa. 

Utilizando o critério de repetição foram considerados: 11GP, 12 Q, 1 MI e 2 ficaram 

empatados GP e Q. Nesse caso, 92,30% dos fatores seriam considerados como GP ou Q. 

Respostas unânimes entre os profissionais só ocorreram para duas situações: 

Receptividade, como sendo um qualificador, e Credibilidade, como sendo um ganhador de 

pedidos. 

Outras informações que pode ser identificadas da Tabela 4.16 que sugerem conclusões: 

- O fator que obteve maios vezes de classificação como ganhador de pedidos foi a 

credibilidade em segundo lugar a qualidade dos materiais utilizados, isso pode sugerir que 

nem todas empresas da pesquisa tem fornecido ao cliente essa sensação de segurança. 

- O fator que obteve mais informações como qualificador foi a receptividade, e 7 outros 

fatores ficaram empatados na segunda posição com 4 classificações como qualificadores. 
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- O fator que obteve mais classificações como Menos importante foi a receptividade e 

em segundo lugar os softwares adequados. 

Tabela 4.16 – Ocorrência das classificações dos fatores com GP, Q e MI  

Fatores 
Ganhadores de 

Pedidos 
Qualificadores 

Menos 

importantes 

Critério de 

Repetição 

Cortesia 3 4   Q 

Presteza 2 4 1 GP 

Eficiência 4 3   GP 

Receptividade   7   Q 

Personalização 4 2 1 GP 

Aparência e Estética 4 2 1 GP 

Inovação 2 3 2 Q 

Documentação 1 3 1 Q 

Pontualidade 4 2 1 GP 

Assistência Técnica 4 3   GP 

Sistemas de 

segurança 
2 4 1 

Q 

Educação 2 4 1 Q 

Treinamento   2 5 MI 

Habilidade 3 4   Q 

Experiência 3 3 1 GP/Q 

Fornecedores 

Materiais 
1 4 2 

Q 

Fornecedores 

Serviços 
2 4 1 

Q 

Gestão de recursos 2 3 2 Q 

Preço serviço 

terceirizado 
3 2 2 

GP 

Materiais 

(Qualidade) 
5 2   

GP 

Softwares 

adequados 
3 1 3 

GP/Q 

Divulgação 4 2 1 GP 

Instruções 1 3 2 Q 

Credibilidade 7     GP 

Prestígio 4 1 2 GP 

Segurança 2 4   Q 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Nas respostas dos questionários destinados aos profissionais (Apêndice 2), foram 

acrescentados fatores em quatro deles:  
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- Empresa B: competência técnica (atendimento), demonstração de parceria e 

conhecimento técnico (serviço prestado), administração de recursos financeiros, de mão de 

obra e de equipamentos (recursos), tempo de existência (imagem) 

- Empresa C: comprometimento do cliente com a empresa (atendimento). A empresa de 

médio porte tem seu prestígio passado pelos clientes que já adquiriram o produto (imagem) 

- Empresa F: comprometimento com o cliente e com a empresa (atendimento) 

- Empresa G: conhecimento técnico (atendimento); materiais de acabamento da obra 

(serviço), localização da obra (serviço), estacionamento (serviço) e preço do material de 

construção civil (recursos). 

Analisando esses fatores que foram sugeridos pelos profissionais, observa-se que dois 

fatores foram citados em dois questionários diferentes: 

- Competência técnica ou conhecimento técnico (atendimento) - esse fator possui 

relação com o acervo técnico da empresa, isso é, quais foram os serviços que ela já executou e 

se possui experiência registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) 

ou em outro organismo. 

- Comprometimento do cliente e da empresa (atendimento) – a idéia de aliança ou 

parceria entre as duas partes. 

O tempo de existência não atrairá ao cliente se a empresa não tiver Credibilidade no 

mercado, além de se tratar de uma variável onde seria difícil estabelecer uma relação entre as 

empresas, por exemplo, uma empresa que tem 8 (oito) anos é melhor ou pior do que uma de 7 

(sete) anos. Estacionamento ou localização está relacionado com empreendimentos 

específicos onde essa questão é relevante, mas não em todos os casos.O item sugerido 

materiais de acabamento para obra está no grupo recursos, como qualidade e estética dos 

materiais utilizados. 

Já o preço do material de construção civil foi um fator que não foi citado, apenas foi 

citado o preço dos serviços. 

Nos ítens relativos à gestão de recursos, o item engloba os recursos financeiros, de mão 

de obra e de materiais, porém, se eles fossem divididos no questionário poderiam ocorrer 

diferentes classificações para cada um deles. 

Após essa análise e filtro, os fatores que deveriam ser acrescentados são: 

- Competência técnica 

- Parceria ou comprometimento do cliente e da empresa 
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- Preço de material de construção civil 

- Gestão de recursos financeiros 

- Gestão de mão de obra  

- Gestão de materiais. 

Tabelas 4.17 – Médias, desvios padrão e amplitudes para cada um dos fatores com relação a todas as empresas  

Fatores do Atendimento 
Média das classificações 

dos profissionais 

Desvios padrões das 

classificações dos 

profissionais 

Amplitude entre 

as classificações 

Cortesia 1,44 0,72 2 

Presteza 1,67 1 2 

Eficiência 2,22 1,3 4 

Receptividade 2,44 1,33 4 

Personalização 2,44 1,74 4 

Fatores do serviço prestado 

 Aparência e Estética 2,22 0,97 2 

Inovação 2,56 1,59 4 

Documentação 3,66 3,2 8 

Pontualidade 3,33 1,22 4 

Assistência Técnica 2,89 2,37 5 

Sistemas de segurança 3,33 2,24 6 

Fatores da competência 

 Educação 2,55 1,33 4 

Treinamento 3,33 1,87 6 

Habilidade 2,67 1,12 4 

Experiência 2,11 1,17 4 

Fatores dos recursos 

 Fornecedores de Materiais 3,11 2,37 8 

Fornecedores de Serviços 2,33 2 6 

Gestão de recursos 3,44 1,94 6 

Preço serviço terceirizado 3,44 1,51 4 

Materiais (Qualidade) 2,22 1,09 3 

Softwares adequados 3,44 2,51 8 

Fatores da imagem 

 Divulgação 4,67 3,32 7 

Instruções 3,5 2,33 6 

Credibilidade 2,11 1,36 3 

Prestígio 1,78 0,97 2 

Segurança 2,11 0,93 2 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 
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Para analisar e visualizar as respostas de forma resumida, na Tabela 4.17 acima estão as 

médias, os desvios padrão e as amplitudes para cada um dos fatores, considerando apenas as 

médias ordenando os grupos:  

- no grupo de fatores relacionado ao Atendimento - o melhor desempenho ocorreu na 

Cortesia, e o pior na Receptividade e Personalização,  

- no grupo de fatores relacionado ao Serviço prestado - o melhor desempenho foi da 

Aparência e Estética e o pior de a Documentação fornecida para o cliente,  

- no grupo de fatores relacionado à Competência - o melhor resultado foi a Experiência, 

e o pior foi o Treinamento,  

- no grupo de fatores relacionado aos Recursos - a Qualidade dos materiais teve o 

melhor desempenho, e Gestão de recursos, Preço terceirizado e Softwares obtiveram o pior 

desempenho;  

- no grupo de fatores relacionado à imagem - o melhor desempenho foi do fator 

Prestígio, e o pior foi do fator Divulgação. 

As maiores amplitudes indicam grandes variações entre as respostas dos profissionais a 

respeito de algum dos fatores. As cinco maiores amplitudes foram: Documentação fornecida 

para o cliente, Fornecedores de materiais, Divulgação, e empatados com uma amplitude igual 

a 6 (seis) ficaram os fatores: Sistemas de segurança, Treinamento, Fornecedores de serviços, 

Gestão de recursos e Instruções de implementação.  

 

 

Figura 4.1 – Classificações das empresas para o Grupo Atendimento 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 
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No Gráfico da Figura 4.1 acima, as empresas E, F e A apresentaram as maiores 

classificações no Grupo de fatores relacionado ao Atendimento, sendo, assim, os piores 

desempenhos. 

 Na Empresa E, todos os fatores do atendimento foram considerados como 

qualificadores. Assim, se o desempenho desses fatores não está atendendo às necessidades 

dos clientes,  a empresa pode deixar de estar entre as opções do cliente e perder mercado. 

 Na Empresa F, para Eficiência e Receptividade que foram considerados qualificador, 

pode ser feita a mesma observação da Empresa E, mas em Cortesia, Presteza e Receptividade, 

que foram considerados como ganhadores de pedidos se houve ação para melhoria desses 

fatores, haverá aumento na satisfação do cliente. 

Na Empresa A, ocorre a mesma situação que na Empresa E, para os fatores que foram 

considerados qualificadores (Cortesia e Receptividade), e a mesma situação que na Empresa F 

para aqueles que foram considerados como ganhadores de pedidos (Presteza, Eficiência e 

Personalização). 

 Na Figura 4.2, a seguir, está apresentado o gráfico para o grupo de fatores do Serviço 

prestado com relação às opiniões dos profissionais das empresas que participaram da 

pesquisa. 

 

Figura 4.2 – Classificações das empresas para o Grupo Serviço 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 
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fatores são somados, e, dessa forma, a segunda pior classificação foi da Empresa F, vindo 

depois duas empatadas: Empresa E e G. O melhor desempenho foi das empresas B e C. Na 

Figura 4.3, é exibido o gráfico que mostra o grupo de fatores relacionados à Competência. 

 

Figura 4.3 – Classificações das empresas para o Grupo Competência 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

A melhor classificação dos desempenhos dos grupos de fatores relacionados à 

Competência foi da empresa C (utilizando a soma dos desempenhos atribuídos para os 

fatores) que obteve, somando os fatores, um valor igual a sete. A pior classificação foi da 

Empresa F com 18 (dezoito). 

Na Figura 4.4, acima, está exibida a classificação do grupo de Fatores relacionado aos 

Recursos. 

As melhores classificações para esse grupo foram das empresas B e C que, somando os 

valores dos desempenhos, foi igual a 9 (nove). A pior classificação foi da empresa F, na qual 

a soma dos desempenhos foi 30 (trinta), dois fatores desse grupo (fornecedores de materiais e 

softwares utilizados) foram considerados pelo profissional como tendo um péssimo 

desempenho.  Situação que não ocorreu para nenhum dos outros fatores desse grupo, na 

classificação dos profissionais de diferentes empresas. 
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Figura 4.4 – Classificações das empresas para o Grupo de fatores relacionado aos Recursos Utilizados pela 

construtora 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Na Figura 4.5, a seguir, está exibido o gráfico dos desempenhos do grupo de fatores 

relacionado à Imagem.  

 

 

Figura 4.5 – Classificações das empresas para o Grupo Recursos 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 
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O pior desempenho foi do fator Divulgação para as Empresas A e B, que ficaram com 

um desempenho igual a 8 (oito).  

Isso pode ter ocorrido porque, na construção civil, a Divulgação da empresa deve ser 

feita para um mercado específico, aquele que contrata as construtoras para determinados 

serviços. As construtoras que fazem comerciais em televisão, outdoors, ou outros tipos de 

divulgação normalmente são aquelas que necessitam atingir o grande público, pois atendem a 

clientes pessoa física e atuam nos setores de vendas de residenciais ou comerciais. 

No entanto, mesmo as empresas que atendem a clientes corporativos devem divulgar 

seu portfólio para seu mercado, através de um tipo específico de marketing, para que o 

mercado saiba quais são suas capacidades e quais são as inovações que estão sendo utilizadas, 

e o que diferencia uma empresa das outras.   

Na Tabela 4.18, a seguir, está um resumo das classificações das Empresas em melhor e 

pior desempenho, considerando a soma dos valores atribuídos para o desempenho dos fatores 

de cada um dos grupos. 

Tabela 4.18 – Classificação em melhor ou pior desempenho das Empresas nos fatores considerando a soma das 

classificações 

Fatores 
Melhor 

colocação 

Pior 

colocação 

Atendimento 

B E 

C   

D   

Serviço 

B A 

C   

    

Competência 

D F 

E   

    

Recursos 
B F 

C   

Imagem 
E A 

    

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Utilizando as informações da Tabela 4.18 para ordenar as empresas, foi atribuído o 

mesmo peso para todos os grupos de fatores e, cada vez que a empresa aparecesse num grupo 

numa colocação como a melhor, foi atribuído +1 para ela, e na posição de pior, um -1. 
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Tabela 4.19 – Ordenação das Empresas através de critério aditivo 

Empresas Atendimento Serviço Competência Recursos Imagem Total 

A   -1     -1 -2 

B 1 1   1   3 

C 1 1   1   3 

D 1   1     2 

E -1   1   1 1 

F     -1 -1   -2 

G           0 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Esse procedimento está exibido acima, na Tabela 4.19 que fornece um valor para se 

ordenar as empresas com relação à opinião dos profissionais entrevistados nesses fatores. 

Utilizando essa forma de ranquear as empresas com relação ao seu desempenho, a 

ordem seria a seguinte: 1- Empresas B e C, 2- Empresa D, 3- Empresa E, 4 - Empresas G e 5 

– Empresa A e F. 

Muitas outras formas de ordenar as empresas poderiam ser praticadas como, por 

exemplo, se fossem atribuídos pesos por especialistas para cada um dos grupos ou mesmo 

para cada um dos fatores. Outra forma de realizar essa ordenação poderia levar em 

consideração a dimensão das empresas, ou mesmo o tempo dos profissionais nas funções que 

eles exercem, ou ainda o tempo de certificação para avaliar a maturidade do sistema de gestão 

da empresa. Ou ainda fossem utilizados outros métodos de avaliação das empresas. 

A análise fator a fator é mais eficaz, oferece mais informações do que essa ordenação, 

porque, como foi explicado anteriormente, deve haver um critério mais detalhado de qual 

método será utilizado. 

No próximo tópico, foram exibidas as opiniões dos clientes da Empresa A e serão 

comparadas com a opinião dos profissionais da mesma empresa, para a criação das matrizes 

importância-desempenho. 

Algumas sugestões podem ser feitas após analisar dos dados apresentados: 

Na comparação entre os dados das empresas, ficou sugerido que: 

- A empresa E deve melhorar o desempenho no grupo de fatores relacionado com o 

Atendimento 

- A empresa A deve melhorar seu desempenho nos fatores relativos à execução dos 

Serviços e à sua Imagem 
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- A empresa F deve melhorar com relação aos fatores do grupo Competência e Recursos 

Utilizados 

E que as empresas A e F precisam melhorar seu desempenho simultaneamente em 

diferentes grupos de fatores. Para definir qual grupo ou quais fatores eles devem dar 

prioridade as opiniões de seus clientes devem ser levadas em consideração. 

Para a Empresa A isso poderá ser realizado no tópico seguinte. 

4.2 Cliente x profissionais da Empresa A 

Nesse tópico, será apresentada a opinião dos clientes que participaram da pesquisa e, 

posteriormente, o cruzamento das opiniões dos profissionais com as dos clientes. Quanto ao 

desempenho nos fatores competitivos, este será apresentado junto à opinião com relação 

importância dos fatores para os clientes na matriz importância-desempenho, para identificar 

em que zonas se encontram os fatores: zona de excesso, zona apropriada, zona de 

melhoramento e zona de ação urgente.  

O Cliente 1 atua a mais de dois anos no cargo de gerente de negócios, sua empresa é 

responsável por fiscalizar a obra do governo, e o empreendimento que está sendo realizado é 

uma escola politécnica. Na classificação ele atribuiu 1 para todos os fatores quando 

questionado a respeito ele confirmou sua opinião disse que todos os fatores apresentados 

possuem muita importância na sua opinião, assim suas respostas foram levadas em 

consideração. 

A Cliente 2 possui o cargo de gerente de infra - estrutura numa a mais de dois anos, e a 

obra que ela está realizando com a Empresa A é a construção de uma Escola para Crianças, a 

empresa é uma Organização não-governamental e possui mais que 200 funcionários. 

Para a opinião da Cliente 2 a divulgação é um fator Menos importante mesmo não 

sendo uma cliente que representava o governo, já que nesse as obras normalmente ocorrem 

através de concorrências públicas como pregão, por exemplo. 

As respostas do Cliente 1 (um) consideraram todos os fatores de altíssima importância, 

isso pode indicar que, realmente, os fatores citados estão de acordo com a necessidade desse 

cliente, ou que o questionário foi respondido sem realmente exprimir as opiniões do cliente.  

As respostas do Cliente 1 serão consideradas neste trabalho, e a atitude do cliente será 

interpretada como um alto nível de exigência para os fatores em questão. 
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Tabela 4.20– Respostas dos clientes da Empresa A  

Clientes Cliente 1 Cliente 2 

Fatores do Atendimento Classificação Tipo 
Média 

Classificação Tipo 
Média 

Cortesia 1 GP 3 Q 

Presteza 1 Q 1 2 Q 2,2 

Eficiência 1 GP Desvio 

Padrão 
2 Q Desvio 

Padrão 
Receptividade 1 Q 2 Q 

Personalização 1 GP 0 2 GP 0,44721 

Fatores do serviço 

prestado 
Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Aparência e Estética 1 GP 1 2 Q 1,83333 

Inovação 1 Q Desvio 

Padrão 
3 Q Desvio 

Padrão 
Documentação 1 GP 1 Q 

Pontualidade 1 GP 1 GP 

Assistência Técnica 1 Q 0 2 Q 0,75277 

Sistemas de segurança 1 GP   2 Q   

Fatores da competência Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Educação 1 GP 1 2 Q 2,75 

Treinamento 1 GP Desvio 

Padrão 
3 Q Desvio 

Padrão 
Habilidade 1 Q 2 GP 

Experiência 1 Q 0 2 GP 0,5 

Fatores dos recursos Classificação Tipo 
Média 

Classificação Tipo 
Média 

Fornecedores Materiais 1 GP 2 Q 

Fornecedores Serviços 1 Q 1 1 GP 4,33 

Gestão de recursos 1 GP Desvio 

Padrão 
3 Q Desvio 

Padrão 
Preço serviço terceirizado 1 GP 2 Q 

Materiais (Qualidade) 1 GP 0 3 Q 1,03 

Softwares adequados 1 Q   3 Q   

Fatores da imagem Classificação Tipo 
Média 

Classificação Tipo 
Média 

Divulgação 1 Q 4 MI 

Instruções 1 Q 1 4 Q 5,6 

Credibilidade 1 GP Desvio 

Padrão 
1 GP Desvio 

Padrão 
Prestígio 1 GP 3 

 Segurança 1 GP 0 1 GP 1,82 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 
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Dois clientes responderam ao questionário que está no Apêndice 1, na Tabela 4.20, 

acima, estão apresentadas suas respostas, as médias e os desvios padrão de cada um dos 

grupos de fatores. 

Como as respostas dos dois clientes atribuíram valores na sua maioria entre 1, 2 e 3; 

cabe interpretar que os todos os fatores possuem importância para os clientes. Outra evidência 

disso é que apenas 1 (um) fator foi classificado por um dos clientes como menos importante 

(Divulgação – cliente 2). 

 

Os gráficos foram feitos para quatro situações distintas, o eixo das abscissas sempre 

utilizou a média da opinião dos clientes, enquanto que o eixo das ordenadas representou nas 4 

(quatro) matrizes as opiniões quanto ao desempenho dos: Profissional 1 (Diretor 

administrativo), Profissional 2 (Auxiliar de engenharia), Profissional 3 (Estagiária) e a média 

das classificações dos 3 (três) profissionais.  

Nas matrizes se pode constatar uma localização dos fatores bem a direita do gráfico isso 

reflete as classificações dos fatores pelos clientes que foram para todos os fatores maiores ou 

iguais a 4 (quatro). 

Utilizando-se a média das respostas dos clientes e a opinião do Diretor Administrativo 

da empresa, o gráfico da matriz importância-desempenho está exibido na Figura 4.6. 

Nessa Figura 4.6 são apresentados 7 (sete) fatores na zona de ação urgente, são eles: 

 - Documentação fornecida (símbolo: triângulo laranja, embaixo no gráfico, no valor 1 

no eixo das abscissas),  

- Divulgação da imagem (símbolo: losango no par ordenado (2,5; 8),  

- Instruções de implementação (símbolo: quadrado vinho no ponto (2,5; 7)),  

- Assistência técnica (símbolo: losango verde musgo no ponto (1,5; 6)),  

- Sistemas de segurança (símbolo: quadrado azul claro no ponto (1,5; 5))  

- Capacidade de Criar ou utilizar inovações (símbolo: traço cinza (2; 5))  

- Gestão de recursos (símbolo: quadrado salmão (2; 5)). 
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Figura 4.6 – Matriz importância-desempenho utilizando as médias dos clientes e a opinião do Diretor 

Administrativo da empresa. 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

 

Na zona de melhoramentos estão localizados os seguintes fatores: 

No par ordenado (1,5; 3) ocorreu a maior concentração de 6 (seis) fatores sobrepostos, 

foram eles: Presteza (Atendimento), Receptividade (Atendimento), Aparência e Estética 

(Serviço prestado), Educação (Competência), Habilidade (Competência) e Fornecedores de 

materiais (Recursos). 

Ainda na zona de melhoramento, ficaram os fatores:  

- Treinamento do grupo de Competência no ponto (símbolo: cruz preta (2; 4)), 

- Preço dos serviços terceirizados (Recursos, com símbolo: losango verde no ponto (1,5; 

4),  

- Pontualidade (Serviço prestado, símbolo: quadrado laranja com uma estrela cinza no 

ponto (1; 4)),  

- Segurança (Imagem, símbolo: losango vermelho no ponto (1; 3) e  

- 3 (três) fatores ficaram no ponto (2;3) sobrepostos. Foram eles:  

1. Prestígio (Imagem),  
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2. Softwares adequados para gestão (Recursos)  

3. Qualidade e estética de materiais (Recursos). 

 Os restantes dos 5 (cinco) fatores ficaram na zona adequada foram eles: 

- Fornecedores de Serviços (1;2),  

- Experiência (1,5;2),  

- Eficiência (1,5;2),  

- Cortesia (2;2) e  

- Personalização (1,5;1)  

 

A seguir a mesma matriz importância-desempenho foi traçada, porém com uma 

adaptação para melhorar a forma de visualizar a localização dos fatores. Essa adaptação foi 

reduzir o eixo das abscissas para o intervalo de 3 a 1, para observar os fatores de uma forma 

diferenciada. 

Caso os eixos que delimitam as zonas fossem mantidas da mesma forma como na matriz 

da Figura 4.6 a localização de alguns dos fatores iria mudar de zona. Por exemplo,  

 

 Figura 4.7 – Adaptação da Matriz importância-desempenho utilizando as médias dos clientes e a 

opinião do Diretor Administrativo da empresa. 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 
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Não houve nenhum fator localizado na zona de excesso, o que indica que recursos 

demais não estão sendo desperdiçados. A seguir o mesma matriz foi traçada utilizando as 

médias da opinião dos clientes e as opiniões do Profissional 2. 

Na Figura 4.8 a seguir, está apresentado o gráfico da média dos clientes e o profissional 

2, nela estão representadas as opiniões do profissional 2 com relação ao desempenho e a 

média das classificações dos clientes com relação a importância que eles atribuem aos fatores 

esse eixo permaneceu igual a Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.8 – Matriz importância-desempenho utilizando as médias dos clientes e a opinião do Profissional 2 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Neste gráfico, 7 (sete) dos fatores ficaram localizados na zona de urgência (ZU). 

Utilizando os dados da Figura 4.7 foram: 

- Pontualidade (símbolo: quadrado laranja com estrela, ponto (1; 5)) 

- Assistência Técnica (símbolo: losango verde musgo, ponto (1,5; 6) 

- Sistemas de segurança (símbolo: quadrado azul, ponto (1,5 ;7)) 

- Fornecedores de serviço (símbolo: triângulo laranja, ponto (1;7)) 

- Gestão de recursos (símbolo: cruz preta, ponto (2; 7)) 
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- Preço do serviço terceirizado (símbolo: losango verde, ponto (1,5; 5) 

- Divulgação (símbolo: quadrado azul, ponto (2,5; 8) 

Comparando esse resultado ao do profissional anterior, os dois concordaram em 4 

(quatro) fatores da zona de urgência. Foram eles :  

- Assistência técnica 

- Sistemas de segurança 

- Gestão de recursos  

- Divulgação. 

Considerando a opinião do profissional 2, estaria na zona de melhoramento: Eficiência, 

Receptividade, Personalização, Aparência e Estética, Documentação, Treinamento, 

Habilidade, Estética e Qualidade dos materiais, Credibilidade, Prestígio e Segurança. 

 

Figura 4.9 – adaptação da Matriz importância-desempenho utilizando as médias dos clientes e a opinião do 

Profissional 2 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

O restante dos fatores estaria na zona adequada (ZA), pois nenhum deles ficou na zona 

de excesso. 
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Realizando a mesma adaptação do caso anterior relativa ao Profissional 1 e focalizando 

a atenção no intervalo de 3 a 1 no eixo das abscissas que trata da importância que o média dos 

clientes atribui aos fatores. Observa-se a Figura 4.9 acima. 

Já gráfico da Figura 4.10, são exibidas as opiniões do Profissional 3,  comparadas com 

as opiniões dos clientes. Na configuração da matriz utilizada por Slack et al. (2006): 

 

 

Figura 4.10 – Matriz  importância-desempenho utilizando as médias dos clientes e a opinião do Profissional 3 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Nesse gráfico, os 13 (treze) dos fatores ficaram localizados na zona de urgência, o que 

indica, de acordo com esse profissional junto ao cliente a empresa, que se precisa agir em 

muitos fatores rapidamente. Isso pode indicar uma reformulação dos processos e a 

necessidade de uma melhoria imediata. 

Os 13 (treze) fatores da zona de urgência se distribuíram no gráfico da seguinte 

maneira: 

a) 4 (quatro) ficaram no ponto (1,5;5), foram eles: 
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- Eficiência 

- Receptividade 

- Fornecedores de Materiais 

- Preço de serviços terceirizados 

b) 3 (três) ficaram no ponto (1,5): 

- Fornecedores de Serviços 

- Documentação fornecida para o cliente 

- Segurança que a empresa fornece 

c) 2 (dois) ficaram no ponto (1,5;7) 

- Sistemas de segurança  

- Assistência Técnica 

d) Os outros ficaram localizados em diferentes pontos: 

- Divulgação (2,5; 8) 

- Pontualidade (1;7) 

- Instruções de implementação (2,5; 7) 

- Qualidade dos Materiais (2; 5) 

Já no gráfico da Figura 4.8, 13 (treze) dos fatores ficaram na zona de urgência, 12 

(doze) na zona de melhoramento e 1(um) na zona adequada. Sendo os dados dos clientes 

iguais, conclui-se que a avaliação do Profissional 3, com relação ao fatores, foi pior que as 

dos outros profissionais. 

Os 12 (doze) fatores que ficaram na zona de melhoramento foram: Cortesia, Presteza, 

Personalização, Aparência e Estética, Inovação, Treinamento, Habilidade, Experiência, 

Gestão de recursos, Softwares adequados, Credibilidade e Prestígio. 

Nos três gráficos (Figuras 4.6, 4.7 e 4.8), como pode ser observado no Apêndice 3, 

ocorreu o mesmo resultado para 32% dos fatores com relação à zona em que ficaram 

localizados. No caso dos gráficos do profissional 1 e do profissional 2, ocorreu a localização 

numa mesma zona para 60% dos casos. Entre o profissional 1 e o 2 ocorreu em 50 % dos 

casos e entre os profissionais 2 e 3 em 50 % dos casos. 

Os 3 (três) profissionais concordaram com relação a 3 (três) fatores, os da zona de 

urgência foram: Assistência técnica, Sistemas de segurança e Divulgação. Eles concordaram 

com relação a 5 (cinco) fatores localizados na zona de melhoramento. Foram eles: Aparência 

e Estética dos serviços, Treinamento, Habilidade, Credibilidade e Prestígio. 
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Assim como foi feito nas duas matrizes anteriores o intervalo foi limitado da 3 a 1 para 

melhorar a forma de observar os fatores, e poder classificar quais dele se encontram em 

melhores ou piores e melhores posições. Na Figura 4.11 está representado esse gráfico. 

Com a restrição no eixo das abscissas, aumenta o destaque para uma posição negativa 

de outros fatores como, por exemplo, a sistemas de segurança (1,5;7), assistência técnica 

(1,5;7) e a pontualidade (1;7). Caso os eixos que delimitam as zonas fossem mantidos no 

mesmo lugar, vários fatores passariam a pertencer a zona adequada e saíram da zona de 

melhoramento.E nenhum fator iria se localizar na zona de excesso. 

 

Figura 4.11 – Adaptação da Matriz importância-desempenho utilizando as médias dos clientes e a opinião do 

Profissional 3 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Na Figura 4.11 a seguir, está apresentado o gráfico com a média das opiniões dos 

clientes e a média das opiniões dos profissionais. 
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Figura 4.12– Matriz importância-desempenho utilizando as médias dos clientes e a opinião do Profissional 3 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

Os 9 (nove) fatores que ficaram localizados na zona de urgência foram: Documentação, 

Pontualidade, Assistência técnica, Sistema de segurança, Fornecedores de serviços, Gestão de 

recursos, Preço do serviço terceirizado, Divulgação e Instruções de implementação. Mais uma 

vez os três, Documentação, Assistência técnica e Instruções de implementação. A empresa 

deve tomar medidas para melhorar o desempenho desses fatores. 

4.2.1 Classificação do tipo de fator pelos clientes e profissionais 

Na respostas dos questionários da Empresa A, ocorreram opiniões diferentes a respeito 

da classificação dos fatores em ganhadores de pedidos, qualificadores e menos importantes. 

Os dados dos questionários foram organizados na tabela do Apêndice 3, e para analisar 

qual os momentos em que as opiniões coincidiram, para quantificar isso, foi utilizado o 

seguinte método: 

- na primeira coluna após o dado, foram marcadas quantas opiniões dos profissionais 

coincidiram com a opinião do cliente 1; 
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- na segunda coluna após os dados, foi atribuído o valor de quantos profissionais 

concordaram com o cliente 2; 

- na terceira coluna, toda vez que os clientes concordaram entre si, nas células 

correspondente estava o valor 1. 

Esses valores foram somados para obter a ordenação das situações com relação à 

similaridade de opiniões.  

O resultado classificação está no Apêndice 4, nele pode se identificar que as opiniões 

tiveram maior relação nos seguintes ítens: Pontualidade (GP), Credibilidade (GP), 

Receptividade (GP), Habilidade (GP), Experiência (GP), Treinamento (Q) e Cortesia (Q). 

Considerou-se que a melhor situação ocorria quando os dois clientes concordavam a 

respeito da classificação do fator, e os três profissionais também. Para a pior situação, 

considerava-se quando os clientes não concordavam entre si e apenas um profissional 

concordava com um dos clientes. 

A comparação dessa classificação entre tipo de fator foi mais detalhada neste trabalho 

quando juntamos as opiniões de todos os profissionais entrevistados. 

No tópico seguinte, está a descrição das outras empresas seus profissionais e seus dados, 

e a analise de suas opiniões. 

4.3 Conclusão do Capítulo 

Nesse capítulo, os resultados da coleta de dados foram apresentados, foram feitas 

comparações entre as respostas dos diferentes profissionais, e foram identificados e filtrados 

fatores que tinham sido sugeridos por profissionais. 

Também foi exibida e discutida a classificação dos tipos de fatores (GP- ganhadores de 

pedidos, Q- qualificadores e MI- menos importantes) e a necessidade de melhorar fatores que 

foram classificados como ganhadores de pedidos e poderiam ter seu desempenho 

incrementado para buscar ganhos na sua competitividade. 

Através de gráficos, foram feitas comparações entre as empresas para cada um dos 

fatores dentro de seus grupos. 

Foi realizado um estudo em particular com a Empresa A, já que, para o caso dela, havia 

os dados fornecidos pelos clientes. Foram realizadas matrizes importância-desempenho, 

identificadas as localizações dos fatores nas diferentes zonas, e fornecida uma diretriz para 

iniciar a melhoria de fatores que estavam localizados na zona de urgência. 
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5 CONCLUSÃO  

A importância e o crescimento do setor de construção civil no Estado de Pernambuco 

estimulam a necessidade de reduzir perdas e desperdícios do seu processo produtivo. As 

ferramentas de gestão podem contribuir para isso, como, por exemplo, identificar quais os 

fatores críticos de sucesso. 

Esse Capítulo mostrou conclusões gerais sobre a realização do trabalho já que ao longo 

desse trabalho algumas conclusões foram tomadas 

A seguir, os objetivos específicos foram comparados com o que foi alcançado no 

trabalho: 

1. “Analisar a importância de se utilizar ferramentas de gestão para melhorar a 

produtividade do setor de construção civil no Estado de Pernambuco;” 

Essa importância pôde ser indicada nos trabalhos pesquisados, alguns motivos para isso 

são: 

- Os problemas de perdas e desperdícios no setor  

- A concorrência existente do mercado atual de construção civil no estado de 

Pernambuco 

- O momento de crescimento na indústria da Construção civil no estado de Pernambuco 

- Necessidade de satisfazer ao cliente 

2.  “Avaliar, na literatura, especializada quais são os FCS de construtoras de diferentes 

trabalhos analisando os métodos de coletá-los;” 

Nos trabalhos pesquisados houve diferentes formas de levantar quais os FCS, porém 

todos apresentaram em comum a prática de revisar a literatura e consultar especialistas. Isso 

foi realizado nesse trabalho. 

3. “Enumerar a partir da literatura um grupo de FCS que possa representar as opiniões 

dos clientes e profissionais da área;” 

Nesse trabalho foi sugerido um grupo de fatores críticos de sucesso, a partir da literatura 

pesquisada e opinião de especialistas, e ele foi utilizado no questionário revisado no pré-teste. 

Alguns fatos sugeriram à adequação desses itens a realidade da construção civil das empresas 

pesquisadas no Estado, como, por exemplo: 

- Ocorreram raras respostas em branco 
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- Foram acrescentados poucos fatores a mais pelos profissionais e clientes que 

participaram da pesquisa 

- Os clientes que participaram da pesquisa classificaram a maioria (80,76%) dos fatores 

com importância igual a 1 ou 2 (isso é, muita importância) 

- Na opinião dos profissionais, uma percentagem de 83,14% foi classificada como GP- 

ganhadores de pedidos ou Q – qualificadores 

4. “Coletar dados que representem a opinião de profissionais e clientes do setor de 

edificações;”  

Filtrando as informações que não estavam relacionadas a situações específicas de 

empreendimentos (ex. estacionamento, localidade), foram obtidos apenas três fatores novos 

que deveriam ter sido acrescentados ao questionário: competência técnica, parceria ou 

comprometimento do cliente e da empresa e preço de material de construção civil. O fator 

gestão de recursos, na opinião de um dos profissionais, poderia ter sido subdividido em: 

Gestão de recursos financeiros, Gestão de mão de obra e Gestão de materiais. 

5. “Interpretar, através dos dados obtidos, quais são, na opinião desses clientes e 

profissionais, os FCS que devem ser priorizados para alcance dos objetivos da organização;” 

 A capacidade de sugerir quais os FCS que devem ser priorizados na organização só 

ocorreu na Empresa A cujo dois clientes participaram da pesquisa. 

6. “Rever possíveis FCS, que não foram considerados, e que foram citados pelos clientes e 

pelos profissionais na coleta de dados;” 

Essa análise foi feita no item 4. 

7. “Comparar as opiniões dos clientes e dos profissionais para identificar possíveis 

diferenças e priorizações inadequadas de FCS.” 

A inadequação de priorização pôde ser constatada em vários fatores do estudo realizado 

na Empresa A, as conclusões mais detalhadas disso está no subitem 5.1 desse capítulo. 

Na fundamentação teórica, os trabalhos analisados utilizaram grupos de FCS para 

orientar a priorização de recursos em diferentes empreendimentos. Desses trabalhos, foram 

retirados idéias e conceitos para a elaboração do questionário (Apêndice 1 e 2). No pré-teste, 

o questionário foi revisado e adequado semanticamente à linguagem utilizada no setor de 

construção civil. 

Os FCS utilizados para fazer o questionário foram avaliados pelos profissionais das 

empresas certificadas na norma NBR ISO 9001:2008 do setor de edificações com relação ao 



Capítulo 5                                                   Conclusão 

91 

 

seu desempenho e à sua classificação entre ganhador de pedidos, qualificador e menos 

importantes. 

Nas respostas, foram adicionados poucos fatores sugeridos pelos profissionais, isso 

sugerindo que os fatores dos grupos estivessem cobrindo as informações necessárias para 

qualificar os grupos: atendimento, serviço, competência, recursos e imagem. 

Nas respostas dos profissionais, houvera poucos casos de repostas em branco, sugerindo 

que a linguagem utilizada estava adequada à realidade, e que os fatores eram conhecidos pelos 

respondentes. 

Nos dois clientes da Empresa A que responderam ao questionário (Apêndice 1) não 

ocorreram respostas em branco e 80,76% delas foram os valores 1 ou 2, mostrando que, para 

esses fatores, a importância atribuída pelos clientes foi alta. 

Na classificação do tipo de fator (GP, Q e MI), uma percentagem de 83,14% foi 

classificada como GP- ganhadores de pedidos ou Q - qualificadores, mostrando, na visão dos 

profissionais, a importância dos fatores apresentados. 

Na Empresa 1, foram obtidos os dados de dois questionários (Apêndice 1) dos clientes, 

assim o estudo pôde ser aprofundado. As conclusões para esse caso estão no item 5.1. 

Conclusões para os dados dos questionários dos profissionais para as 7 (sete) empresas 

da pesquisa estão no tópico 5.2. 

5.1 Para o estudo da Empresa A 

Na Empresa A pode ser constatada uma diferença significativa de opinião entre os 

profissionais participantes, isso pode ter sido ocasionado por cada um deles atuar em um 

departamento diferente da empresa. Porém, na planilha que compara a localização dos fatores 

para os diferentes profissionais (Apêndice 3), são identificadas várias situações em que 2 ou 3 

dos profissionais, através de sua avaliação, localizaram fatores em uma mesma zona.  

Mas na situação em que foi realizada a pesquisa, alguns fatores, na opinião de todos os 

profissionais e clientes, encontram-se em uma zona de urgência. Foram eles: Assistência 

Técnica, Sistemas de segurança e Divulgação. Na zona de melhoramentos 5 (cinco) fatores: 

Aparência e Estética dos serviços, Treinamento, Habilidade, Credibilidade e Prestígio. 

A Empresa A pode começar a criar estratégias para melhorar o desempenho dos fatores 

que estão na zona de urgência, já que alguns deles exigem ações simples, como elaboração de 
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documentação adequada, para ser fornecido para o cliente, melhorar a atuação do 

Departamento de Assistência técnica ou definir de quem são as responsabilidades nesse fator. 

 Observando os gráficos que delimitaram as matrizes no eixo de abscissas, focalizando 

a atenção para a localização mais próxima da classificação dos fatores, pôde ser observado 

que alguns fatores mudaram aparentemente caso as zonas fossem mantidas. Isso pode solicitar 

que os gerentes observem com mais atenção determinados fatores. 

5.2 Conclusões sobre as Empresas da amostra 

Os critérios para escolha da amostra de empresas desse trabalho foram: pertencer ao 

Estado de Pernambuco, atuar no subsetor de edificações, possuírem a certificação na norma 

NBR ISO 9001:2008, atenderem a clientes corporativos. Para realizar esse filtro, foi utilizada 

o site do INMETRO e depois os sites das empresas para coletar as informações restantes. 

Comparando as respostas das empresas com relação à classificação dos fatores entre GP 

– Ganhadores de Pedidos, Q - Qualificadores e MI – Menos importantes, foi constatado que 

83,14% das respostas consideraram os critérios como ganhadores de pedidos ou 

qualificadores. Isso pode indicar que a escolha dos fatores para essa pesquisa foi satisfatória já 

que mais de 80% das respostas consideraram os fatores importantes, ou para qualificar a 

empresa entre as opções do cliente, ou para ganhar pedidos. 

A Empresa C mostrou um alto desempenho na maioria dos fatores pode ser que o 

sistema tenha evoluído rapidamente para a maturidade ou as opiniões do Profissional sejam 

otimistas em relação ao desempenho desses fatores. 

A Empresa B mostrou uma classificação indicando um alto desempenho na maioria dos 

fatores. Isso pode ser atribuído à maturidade do seu sistema de gestão, por a empresa ter mais 

tempo de atuação, e já ter tipo a oportunidade de melhorar o desempenho de seus fatores que 

são priorizados pelos clientes. 

De acordo com o critério que acrescentava um ponto para a empresa que obteve melhor 

classificação no desempenho de um grupo de fatores e subtraía um ponto para a empresa que 

obteve o pior desempenho num grupo de fatores, as Empresas B e C apresentaram o melhor 

desempenho geral nos grupos de fatores, ficando em segundo lugar a empresa D, em terceiro 

a Empresa E, em quarto a empresa G e em quinto as empresas A e F. 

No próximo subitem serão apresentadas as limitações e dificuldades do trabalho. 
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5.3 Limitações e Dificuldades 

Uma das limitações do trabalho foi o fato da amostra das empresas não ter sido 

probabilística, ela seguiu um critério de conveniência, de forma que, a partir das conclusões 

desse trabalho, não podem ser feitas inferências sobre a população de construtoras de 

Pernambuco.  

As dificuldades observadas na execução do trabalho foram: 

- Modificação na população de empresas certificadas durante a realização do trabalho. 

- Acesso às empresas 

- Disponibilidade de tempo para os profissionais responderem ao questionário 

(Apêndice 2) 

- Dificuldade dos profissionais fornecerem contato de seus clientes para que esses 

respondessem ao questionário (Apêndice 1) 

- Disponibilidade dos clientes para responderem ao questionário (Apêndice 1) 

- Um dos respondentes indicou o link do questionário como uma tentativa de phishing 

(refere-se a uma forma fraude eletrônica, tentativa de adquirir informações sigilosas) e esse 

teve que ser criado novamente e reenviado para os respondentes com as explicações. 

5.4 Sugestões para trabalhos futuros 

Uma sugestão poderia ser continuar com a coleta de dados para tornar a amostra maior e 

o trabalho mais abrangente, envolvendo outros profissionais e clientes das empresas que já 

participaram da pesquisa, envolvendo outros setores da construção civil e não apenas o 

subsetor de edificações, ou mesmo outros Estados do Brasil. 

Como uma das sugestões para novos trabalhos, com relação à Empresa A, seria aplicar 

questionários com outros profissionais da empresa, ou realizar um brainstorming para unificar 

as opiniões dos profissionais da empresa, aumentar a amostragem de clientes, e, através dos 

resultados, sugerir estratégias para melhorar o desempenho de fatores localizados nas zonas 

de urgência e de melhoramento utilizando ferramentas da qualidade. 

Num ambiente industrial, como o da Construção Civil, a gestão da qualidade deve 

priorizar o processo produtivo, mas sem desviar a atenção do principal objetivo da empresa, 

que é adequar o produto ao uso e, assim, direcionar todo o processo para o cliente 

(PALADINI, 2010). 
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APÊNDICE 1 - Questionário enviado para os clientes empresariais. 
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APÊNDICE 2 - Questionário enviado para os profissionais da 

construtora. 
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APÊNDICE 3 – Comparação das respostas dos 3 (três) profissionais 

da Empresa A 

Fatores 

Profissional 

1 

Profissional 

2 

Profissional 

3 

3 

iguais 

1 e 

2 

1 e 

3 

2 e 

3 

Cortesia ZA ZA ZM   x     

Presteza ZM ZA ZM     x   

Eficiência ZA ZM ZU         

Receptividade ZM ZM ZU   x     

Personalização ZA ZM ZM         

Aparência e Estética ZM ZM ZM x x x x 

Inovação ZU ZA ZM         

Documentação ZU ZM ZU     x   

Pontualidade ZM ZU ZU       x 

Assistência Técnica ZU ZU ZU x x x x 

Sistemas de segurança ZU ZU ZU x x x x 

Educação ZM ZA ZA       x 

Treinamento ZM ZM ZM x x x x 

Habilidade ZM ZM ZM x x x x 

Experiência ZA ZA ZM   x     

Fornecedores Materiais ZM ZA ZU         

Fornecedores Serviços ZA ZU ZU       x 

Gestão de recursos ZU ZU ZM   x     

Preço serviço terceirizado ZM ZU ZU       x 

Materiais (Qualidade) ZM ZM ZU   x     

Softwares adequados ZM ZA ZM     x   

Divulgação ZU ZU ZU x x x x 

Instruções ZU ZA ZU     x   

Credibilidade ZM ZM ZM x x x x 

Prestígio ZM ZM ZM x x x x 

Segurança ZM ZM ZU   x     

        8 14 12 12 

 

ZU – Zona de urgência 

ZM – Zona de melhoramento 

ZA – Zona Adequada 
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APÊNDICE 4 – Comparação das respostas dos 3 (três) profissionais 

e 2 (dois) clientes da Empresa A com relação à classificação do tipo 

de fator. 

 

Profissionais Clientes Pontuação Soma 

FATORES 1 2 3 1 2 

Concorda 

com 

cliente1 

Concorda 

com 

cliente2 

Cliente 1 

concorda 

com 2 

Ranqueamento 

 
Tipo 

   

Soma 

Cortesia Q Q Q GP Q   3   3 

Presteza GP GP Q Q Q 1 1 1 3 

Eficiência GP GP GP GP Q 3     3 

Receptividade Q Q GP Q Q 2 2 1 5 

Personalização GP Q Q GP GP 1 1 1 3 

Aparência e Estética Q GP Q GP Q 1 2   3 

Inovação MI MI Q Q Q 1 1 1 3 

Documentação MI Q   GP Q   1   1 

Pontualidade GP GP GP GP GP 3 3 1 7 

Assistência Técnica GP Q GP Q Q 1 1 1 3 

Sistemas de segurança Q GP Q GP Q 1 2   3 

Educação Q Q MI GP Q   2   2 

Treinamento MI Q Q Q Q 2 2 1 5 

Habilidade GP GP Q GP GP 2 2 1 5 

Experiência Q GP GP GP GP 2 2 1 5 

Fornecedores Materiais Q GP Q GP Q 1 2   3 

Fornecedores Serviços GP GP Q Q GP 1 2   3 

Gestão de recursos MI GP GP GP Q 2     2 

Preço serviço 

terceirizado GP GP GP GP Q 3     3 

Materiais (Qualidade) 
GP GP Q GP Q 2 1   3 

Softwares adequados MI MI Q Q Q 1 1 1 3 

Divulgação GP Q   Q MI       0 

Instruções MI Q MI Q Q 1 1 1 3 

Credibilidade GP GP GP GP GP 3 3 1 7 

Prestígio Q GP Q GP GP 1 1 1 3 
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APÊNDICE 5 – Ranqueamento dos fatores de acordo com a soma 

da concordância dos ítens. 

Fatores Pontuação 

Classificação que 

obteve na maioria 

dos casos 

Pontualidade 7 GP 

Credibilidade 7 GP 

Receptividade 5 GP 

Habilidade 5 GP 

Experiência 5 GP 

Treinamento 5 Q 

Experiência 5 GP 

Cortesia 5 Q 

Presteza 3 Q 

Eficiência 3 GP 

Personalização 3 GP 

Aparência e Estética 3 Q 

Inovação 3 Q 

Assistência Técnica 3 Q 

Sistemas de segurança 3 Q 

Fornecedores Materiais 3 Q 

Fornecedores Serviços 3 GP 

Preço serviço 

terceirizado 
3 GP 

Materiais (Qualidade) 3 GP 

Softwares adequados 3 Q 

Instruções 3 Q 

Prestígio 3 GP 

Educação 3 Q 

Gestão de recursos 2 GP 

Documentação 1 Q 
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APÊNDICE 6 – Classificações atribuídas pelos profissionais das 

Empresas B e C 

 
Empresa B Empresa C 

Fatores da Atendimento Classificação Tipo 
Média 

Classificação Tipo 
Média 

Cortesia 1 Q 1 GP 

Presteza 1 MI 1,2 1 Q 1,2 

Eficiência 1 GP Desvio 

Padrão 

1 GP Desvio 

Padrão Receptividade 2 Q 1 Q 

Personalização 1 GP 0,4472136 2 Q 0,447214 

Fatores do serviço prestado Classificação Tipo Média   Tipo Média 

Aparência e Estética 1 MI 1,4 2 GP 1,5 

Inovação 1 GP Desvio 

Padrão 

2 Q Desvio 

Padrão Documentação 1 Q 1 Q 

Pontualidade 3 MI 

0,83666003 

2 GP 

0,547723 Assistência Técnica 1 GP 1 GP 

Sistemas de segurança 2 MI 1 GP 

Fatores da competência Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Educação 4 Q 2,25 2 Q 1,75 

Treinamento 1 MI Desvio 

Padrão 

2 Q Desvio 

Padrão Habilidade 2 Q 2 GP 

Experiência 2 GP 1,25830574 1 GP 0,5 

Fatores dos recursos Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Fornecedores Materiais 2 MI 1,5 1 Q 1,5 

Fornecedores Serviços 1 MI Desvio 

Padrão 

1 Q Desvio 

Padrão Gestão de recursos 1 Q 2 GP 

Preço serviço terceirizado 1 GP 

0,83666003 

2 GP 

0,55 Materiais (Qualidade) 1 Q 1 GP 

Softwares adequados 3 MI 2 Q 

Fatores da imagem Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Divulgação 8 MI 2,75 4 Q 1,8 

Instruções     Desvio 

Padrão 

2 Q Desvio 

Padrão Credibilidade 1 GP 1 GP 

Prestígio 1 GP 
3,5 

1 GP 
1,5 

Segurança 1 GP 1 Q 
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APÊNDICE 7 – Classificações atribuídas pelos profissionais das 

Empresas D e E 

 
Empresa D Empresa E 

Fatores do Atendimento Classificação Tipo 

Média 

Classificação Tipo 

Média Cortesia 1 Q 3 Q 

Presteza 1 Q 1,2 3 Q 4,2 

Eficiência 2 Q Desvio 

Padrão 

5 Q Desvio 

Padrão Receptividade 1 Q 5 Q 

Personalização 1 GP 0,447214 5 Q 1,095445 

Fatores do serviço prestado Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Aparência e Estética 3 GP 1,666667 1 GP 2,333333 

Inovação 3 Q Desvio 

Padrão 

3 Q Desvio 

Padrão Documentação 1 GP 3   

Pontualidade 1 GP 

1,032796 

4 Q 

1,21106 

Assistência Técnica 1 Q 2 Q 

Sistemas de segurança 1 Q 1 GP 

Fatores da competência Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Educação 1 Q 2 2 GP 2 

Treinamento 3 Q Desvio 

Padrão 

4 MI Desvio 

Padrão Habilidade 2 Q 1 GP 

Experiência 2 Q 0,816497 1 MI 1,414214 

Fatores dos recursos Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Fornecedores Materiais 3 Q 2,333333 3 Q 2,833333 

Fornecedores Serviços 2 Q Desvio 

Padrão 

4 Q Desvio 

Padrão Gestão de recursos 4 GP 2 Q 

Preço serviço terceirizado 2 Q 

1,032796 

5 Q 

1,47 

Materiais (Qualidade) 1 GP 2 GP 

Softwares adequados 2 GP 1 GP 

Fatores da imagem Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Divulgação 1 GP 1,4 1 GP 1 

Instruções 2 GP Desvio 

Padrão 

1 Q Desvio 

Padrão Credibilidade 1 GP 1 GP 

Prestígio 1 GP 

0,5 

1 MI 

0 Segurança 2 Q 1 Q 
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APÊNDICE 8 – Classificações atribuídas pelos profissionais das 

Empresas F e G 

 
Empresa F Empresa G 

Fatores do Atendimento Classificação Tipo 
Média 

Classificação Tipo 
Média 

Cortesia 1 GP 1 Q 

Presteza 1 GP 2,6 1 Q 1,2 

Eficiência 3 Q Desvio 

Padrão 

1 GP Desvio 

Padrão Receptividade 3 Q 1 Q 

Personalização 5 MI 1,67 2 GP 0,45 

Fatores do serviço prestado Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Aparência e Estética 3 Q 2,5 1 GP 2,33 

Inovação 1 GP Desvio 

Padrão 

1 MI Desvio 

Padrão Documentação 3   2 Q 

Pontualidade 4 Q 

1,22 

3 GP 

1,51 Assistência Técnica 1 GP 2 Q 

Sistemas de segurança 3 Q 5 Q 

Fatores da competência Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Educação 1 GP 4,5 5 MI 2,75 

Treinamento 7 MI Desvio 

Padrão 

1 MI Desvio 

Padrão Habilidade 5 Q 3 Q 

Experiência 5 Q 2,52 2 GP 1,71 

Fatores dos recursos Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Fornecedores Materiais 9 MI 5 3 GP 2,83 

Fornecedores Serviços 1 GP Desvio 

Padrão 

1 Q Desvio 

Padrão Gestão de recursos 3 Q 2 MI 

Preço serviço terceirizado 5 MI 

3,35 

3 MI 

1,72 
Materiais (Qualidade) 3 Q 2 GP 

Softwares adequados 9 GP 6 MI 

Fatores da imagem Classificação Tipo Média Classificação Tipo Média 

Divulgação 1 Q 2,4 3 GP 2 

Instruções 4 MI Desvio 

Padrão 

2 Q Desvio 

Padrão Credibilidade 3 GP 1 GP 

Prestígio 1 MI 
1,15 

2 GP 
0,82 

Segurança 3 Q 2 GP 

 


