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RESUMO 
 
 

A customização em massa é uma estratégia de negócio 

relativamente recente e é utilizada pelas organizações como diferencial competitivo 

na conquista de novos mercados. Este trabalho aborda a utilização desta estratégia 

na construção civil,  mais especificamente no subsetor de edificações, no qual 

elementos da produção convencional convivem, no mesmo canteiro de obras, com 

elementos da produção customizada, efetuada de acordo com os desejos e 

necessidades de cada cliente, através de especificações individualizadas 

(personalização). Este estudo objetiva verificar como se dá este processo de 

customização e qual o seu reflexo na cadeia de suprimentos. Verifica também a 

aplicação das técnicas de postponement como condição necessária ou agente 

facilitador no sentido de prover um produto o mais adequado possível às 

expectativas de cada comprador. A justificativa está na importância que o subsetor 

de edificações representa, tanto para a economia nacional como um todo, como 

para a economia local em particular. Como se sabe, a importância e o impacto desta 

atividade sobre o ambiente econômico, permeia toda a cadeia produtiva e se 

estabelece a partir de uma complexa articulação entre as organizações. A 

metodologia utilizada incluiu a pesquisa bibliográfica, bem como a pesquisa de 

campo (exploratória e explicativa), realizada em três edifícios residenciais, na cidade 

de Campina Grande. Constatou-se que a utilização das técnicas de postponement 

na cadeia de suprimentos para a customização em massa é feita até de forma não 

consciente, ou a despeito do desconhecimento dos termos e dos elementos 

encontrados na literatura. Seus benefícios, no entanto, são percebidos de forma 

clara. O processo de customização, nos três casos, foi conduzido de forma 

semelhante, mas o resultado final esteve fortemente ligado ao poder aquisitivo dos 

respectivos clientes de cada um dos empreendimentos. 

Palavras-chave: customização em massa, personalização, construção civil, cadeia 

de suprimentos. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Mass customization is a relatively new business strategy and is used by 

organizations as a competitive differential in the conquest of new markets. This paper 

discusses the use of this strategy in constructions industry, especially in the 

subsection of buildings, in which elements of the conventional production coexist on 

the same work sites with elements of the customized production, performed 

according to the wishes and needs of each client, through individualized 

specifications (personalization). This study aims to verify how this process of mass 

customization and its reflection in the supply chain happen. It also verifies the 

application of the techniques of postponement as a prerequisite or facilitator agent in 

order to provide a product with the best possible expectations of each customer. The 

reason is in the importance of buildings subsection represents, both for the national 

economy as a whole and for the local economy in particular. As it is known, the 

importance and impact of this activity on the economic environment permeates the 

entire production chain and settles down starting from a complex relationship 

between the organizations. The methodology included bibliographical search and 

field research (exploratory and explanatory), held in three residential buildings, in the 

city of Campina Grande. It was found that using the techniques of postponement in 

the supply chain for mass customization is made up of a non-conscious, and despite 

the lack of terms and elements found in the literature. Its benefits, however, are seen 

clearly. The process of customization, on all three cases, was conducted in a similar 

way, but the final result was strongly linked to the purchasing power of their 

customers from each of the enterprises. 

 

 

 

Key-words: mass customization, personalization, building construction, supply chain. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO AO ESTUDO 

 

Este capítulo traz a definição do tema e do problema a ser 

pesquisado, bem como a justificativa e os objetivos (geral e específicos) a serem 

alcançados. 

 

 

1.1  DEFINIÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA DE PESQUISA 

  

Por séculos os produtos eram feitos de forma artesanal por artífices 

que dominavam todo o processo. Dessa forma, o produto poderia ter as 

especificações do cliente, na medida em que a tecnologia da época permitia. A 

Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, no entanto, marcou o início da 

produção industrial moderna, com o uso intensivo das máquinas e a criação das 

fábricas. Mas foi a produção em massa, iniciada na segunda metade do século XIX e 

aperfeiçoada por Ford e Sloan na indústria automobilística americana, que 

impulsionou o extraordinário crescimento industrial e econômico verificado ao longo 

do século XX. Os avanços que se seguiram, especialmente após a Segunda Grande 

Guerra - e que firmaram os Estados Unidos como grande potência - fizeram com que 

muitos observadores e estudiosos acreditassem que as técnicas produtivas da 

produção em massa e a posição norte-americana eram virtualmente definitivas 

(MOREIRA, 2006).  

Os princípios da produção em massa, entretanto, foram baseados 

em mercados homogêneos, onde ganhos de produtividade, através da economia de 

escala, eram a meta final a ser alcançada. Estes ganhos implicavam em produtos 

mais baratos, que por sua vez resultavam em maiores vendas. Vendas que 

permitiam maior produção e maior economia de escala. Segundo Pine (1994), esse 

ciclo exigiu o desenvolvimento de produtos padronizados, uma vez que a quebra 

deste arranjo resultaria em maiores custos.  

Para Graeml (1998), a Revolução Industrial e o conceito de 

produção em massa levaram as empresas praticamente a esquecer que os clientes 

tinham necessidades individualizadas e desejos distintos uns dos outros. As 

empresas passaram a produzir os seus produtos de acordo com a sua própria idéia 



 

 

19 

de valor. Isso acontecia porque a demanda era sempre maior que a oferta e onde 

produtos padronizados levavam a ganhos crescentes de produtividade. 

Profundas mudanças econômicas, sociais e políticas, no entanto, 

trouxeram incertezas que, segundo Silva, Sell & Neto (1998), levaram à quebra 

destes fundamentos. Uma dessas mudanças foi o despertar dos consumidores que 

passaram a escolher produtos buscando atender suas necessidades e desejos 

dinâmicos. Essa idéia corrobora com a de Pine (1994), para quem as mudanças nas 

necessidades e vontades dos consumidores é uma ameaça permanente à 

homogeneidade dos mercados. 

Além disso, a acirrada competição a que foram submetidas as 

organizações nos últimos anos, também contribuiu para levá-las a buscar novos 

enfoques e estratégias, na tentativa de encontrar soluções para suas crises, manter 

ou aumentar participação em seus respectivos mercados, ou, ainda, abrir novos 

caminhos e oportunidades. 

Esse processo iniciou-se a partir da década de 50, com o 

afastamento gradual das formas extremas de massificação; e se deu através da 

segmentação de mercados, impulsionado pelas mudanças tecnológicas, nos 

sistemas de transporte e na mídia de massa, encorajando empresas a focar grupos 

específicos de consumidores. Neste sentido, a lógica da agregação começava, 

então, a ser contestada pela lógica da individualização. Os anos 80 trouxeram uma 

tendência ainda maior para a individualização, através do conceito de nicho de 

mercado (FRUTOS, 2000). O caminho da fragmentação não parou por aí. O último 

nível a ser alcançado seria justamente o do consumidor individual.  

O sistema antes orientado à produção começou a ser substituído 

pelo sistema orientado ao mercado. Nele, a força impulsionadora dos esforços 

produtivos passou a ser o cliente, diferentemente dos sistemas voltados à produção, 

onde o cliente tinha pouca influência nas decisões (GODINHO FILHO, 2004). 

Todos estes fatores e mudanças, aliados a novas tecnologias, 

permitiram se produzir em massa e, ao mesmo tempo, atender aos desejos, 

necessidades e preferências individuais dos clientes. Surgia assim uma nova 

tendência: a customização em massa. Na concepção de Frutos (2000, p. 13), a 

implementação da customização em massa “é uma tarefa complexa e intrigante que 
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envolve a solução de um paradoxo: produzir à maneira da produção em massa e 

tratar os clientes de forma individual”. Para muitos autores, todavia, esta deve se 

tornar o novo paradigma da produção. De alguma forma, este novo paradigma 

remete ao passado, à era da produção artesanal, quando os produtos eram feitos de 

acordo com as especificações do cliente. 

Muitos segmentos já vivenciam este processo. Do restaurante self-

service, que permite ao cliente escolher seus alimentos preferidos num amplo 

cardápio, à loja de tintas, onde é possível escolher uma dentre milhares de cores, e 

até na indústria automobilística, que permite ao cliente configurar seu futuro 

automóvel de acordo com suas preferências. 

O ramo da construção civil também tem experimentado mudanças a 

partir da modificação do perfil de seus clientes. Em termos de mercado, o processo 

se iniciou como resposta às demandas dos clientes de maior poder aquisitivo, 

naturalmente mais exigentes. Depois se expandiu, como reação à preocupação com 

o fator qualidade e pela própria evolução do padrão de consumo da sociedade em 

geral (BRANDÃO, 1997 apud FRUTOS, 2000). 

Atualmente, os clientes têm exigido produtos de qualidade e com 

prazos menores. A indústria da construção civil vem se adaptando à estas novas 

exigências de mercado, e tem adotado técnicas de gerenciamento e de produção já 

há algum tempo utilizadas por outros setores industriais, mais acostumados com 

exigências maiores, como, por exemplo, a indústria automobilística (FONTANINI, 

2004). 

A construção civil, como atividade, é parte indissociável do 

desenvolvimento do país, gerando bens que, além de produzir a infra-estrutura 

necessária para diversas atividades econômicas, proporcionam bem-estar e 

qualidade de vida à sociedade, sendo inadmissível analisar a indústria da 

construção civil como atividade fim isolada, de acordo com os conceitos mais 

recentes advindos da economia industrial (JOBIM FILHO; JOBIM; ESTRADA, 2002).  

Estes modernos conceitos abordam a idéia de desenvolvimento de 

cadeias de suprimentos, também chamadas por diversos autores de cadeias 

produtivas ou cadeias de valor (Supply Chain), que procuram agrupar segmentos 
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produtivos e estudar formas diferenciadas de cooperação dentro de um conjunto 

inter-relacionado de atividades entre parceiros.  

Tornou-se premente, portanto, a necessidade de integração 

fornecedor-cliente, formando uma rede capaz de conduzir ao atendimento completo 

das exigências do usuário final e, conseqüentemente, sua total satisfação. 

Considerando a cadeia de suprimentos relacionada à construção de 

imóveis residenciais em edifícios, notava-se que os parâmetros delineadores dessa 

indústria, em sua maioria, eram, e em muitos casos ainda são (notadamente os de 

menor porte), focados na produção em massa, com produtos idênticos, a mesma 

disposição de cômodos e o mesmo padrão de acabamento, sem que o comprador 

tivesse condições de adequar o produto às suas necessidades (MÔCHO, 2002). No 

máximo, havia a possibilidade de escolher entre duas ou três plantas disponíveis, 

geralmente um quarto reversível,  e uma ou outra parede opcional. 

O novo enfoque, que busca atender critérios individualizados, 

incorpora mudanças na cadeia de suprimentos das construtoras, e, 

consequentemente, na logística de materiais, para permitir uma abrangência bem 

maior em relação às opções disponibilizadas aos clientes. 

Dentre os vários princípios que norteiam a customização em massa, 

e que serão apresentados na fundamentação teórica, um trata da preparação da 

cadeia de suprimentos para possibilitar a nova estratégia. Segundo este princípio, 

todos os elementos da cadeia de suprimentos devem desejar e estar preparados 

para a customização. Os fornecedores devem estar próximos a seus clientes, para 

permitir um fornecimento de material de forma eficiente, além de estarem integrados 

por meio de uma eficiente rede de informação.  

Outro princípio é o do compartilhamento de informação. Uma vez 

que o sucesso da customização em massa depende da habilidade em transformar 

as necessidades dos clientes em produtos e serviços, as empresas devem possuir 

uma cultura que enfatize a criação de conhecimento e sua disseminação ao longo 

da cadeia de valor (FEITZINGER; LEE, 1997; KOTHA, 1995; DA SILVEIRA, 2001; 

MAGRETTA, 1998; PINE et al, 1993 apud GODINHO FILHO, 2004). 

A construção civil, como é sabido, se utiliza de uma diversidade de 

insumos, materiais ou componentes em quantidades tais que chegam a milhares de 
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itens. Além disso, cada etapa do processo se utiliza de determinados insumos e 

seus derivados, em fases cronológicas distintas e dentro de um cronograma de 

produção que pode ou não depender de outros processos. Quando acrescentada a 

possibilidade de customização das unidades residenciais de acordo com critérios 

individuais, fica explícita a extrema complexidade na gestão da cadeia de 

suprimentos necessária para lidar com todos estes elementos simultaneamente 

(MAIA, 2004).   

Estes insumos, materiais e componentes vêm de várias fontes. A 

aplicação ou utilização deles pode envolver parcerias, subcontratação e 

terceirização. A figura de decoradores e arquitetos indicados pelos clientes podem 

precisar compartilhar informações com engenheiros de obras. 

Zegarra, Frigieri e Cardoso (1999, p. 2) abordam este aspecto, 

quando identificam que um dos principais problemas que a cadeia de suprimentos 

da construção imobiliária enfrenta é o seu alto grau de fragmentação: 

 

[...] outro caso de fragmentação no setor ocorre entre os diversos 
participantes ou agentes da cadeia produtiva. Na indústria da construção 
civil existem inúmeras empresas de diversos ramos, quais sejam: 
fornecedores de materiais, fornecedores de mão-de-obra, fornecedores de 
serviços, fornecedores de projetos e engenharia. Cada um deles agrupa 
empresas com estruturas distintas, mas todas apresentam como objetivo 
comum entregar algum produto ou serviço que seja necessário para o 
processo de construção como um todo. 

 

A customização de produtos imobiliários, portanto, exige uma 

transformação estrutural das empresas, exigindo, prioritariamente, o investimento 

em projetos, processos construtivos, administração, tecnologia da informação e de 

materiais e a capacitação de colaboradores internos e externos para otimização de 

toda a cadeia de suprimentos (MAIA, 2004). 

A importância do gerenciamento deste fluxo de suprimentos durante 

a administração da obra decorre de seu impacto direto nos custos e na qualidade da 

construção em geral (FONTANINI, 2004). 

Para que a customização em massa seja viável, é necessário 

considerar o envolvimento tanto dos clientes quanto dos fornecedores no 

desenvolvimento de novos produtos. Frutos (2000) destaca que este processo de 

inserção de clientes no desenvolvimento do produto é responsável pela criação de 
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uma complexidade ainda maior, seguida do aumento do fluxo de informações dentro 

de toda a organização.  

Num cenário de grande competição, as construtoras buscam não 

apenas a eficiência e a melhoria da qualidade e produtividade de seus processos 

produtivos, mas buscam ampliar qualitativa e quantitativamente os atributos dos 

seus imóveis através da interação do cliente no desenvolvimento de um produto 

personalizado. 

Dentre as técnicas empregadas para que a personalização seja 

possível de forma econômica, está a estratégia de postponement. Por ela se procura 

retardar a configuração final do produto até que o cliente manifeste suas 

preferências. Operacionalmente, a aplicação da técnica de postponement busca 

adiar atividades da cadeia de suprimentos, de modo a adequar o produto o mais 

próximo possível às especificações definidas pelo consumidor (MÔCHO, 2002). 

A fim de estudar este fenômeno, este trabalho faz um levantamento 

no segmento da construção civil voltado para a construção de edifícios residenciais 

(condomínios verticais) na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, e busca 

identificar os procedimentos implementados pelas construtoras para fazer frente ao 

novo enfoque mercadológico, buscando responder a questão: como se dá o 

processo de customização em massa utilizado no subsetor de edificações, 

tendo como foco a gestão da cadeia de suprimentos?  

   

      

1.2  JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A customização (ou personalização) é comum no mundo da moda e 

da alta costura. A vantagem de se produzir sob medida, no entanto, está 

rapidamente alcançando outros segmentos industriais. As pessoas já não se 

contentam apenas em possuir o bem, mesmo que seja o último modelo. Elas 

querem algo diferente, exclusivo. Algo que atenda necessidades ou desejos 

específicos. De automóveis a eletrodomésticos, de computadores a vestuário, a 

customização está se tornando o enfoque que a organização precisa para chegar ao 

consumidor. As razões são as mais diversas e vão desde motivações econômicas, 

ambientais e religiosas, até àquelas que dizem respeito a status, auto-afirmação e 
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auto-realização. O consumidor da era pós-modernidade está exercendo seu direito 

de escolha, consciente do seu poder como cidadão e de seu papel na cadeia 

produtiva. Os consumidores, atualmente, buscam conveniência, comodidade e, por 

vezes, exclusividade  (PEPPERS; ROGERS, 1997). 

Para as empresas, as mudanças de cenário mercadológico são cada 

vez mais rápidas e profundas. O apego inconseqüente à fórmulas e modelos que 

fizeram sucesso outrora pode ser fatal no ambiente empresarial moderno. A 

crescente competição induz à busca de melhores padrões, novas soluções e novos 

mercados. A customização em massa pode ser usada como diferencial de qualidade 

na conquista destes objetivos, uma vez que busca alcançar os consumidores em 

suas necessidades individuais. Apesar de recente, tem suas raízes na multiplicação 

de opções surgidas há algumas décadas. 

A primeira grande contribuição de Henry Ford para o mundo 

ocidental foi o Ford-T, cuja planta em Highland Park, no Michigan, chegou a produzir 

um carro a cada 24 segundos e tornou-se símbolo da eficiência industrial. A famosa 

frase de Ford resume a essência da produção em massa, que permitiu o acesso da 

classe média ao automóvel: “o consumidor pode ter a cor que quiser, desde que seja 

preta”.  A atitude “pegar ou largar” de H. Ford não encontraria lugar na economia de 

hoje. De fato, a Ford ainda fabrica carros pretos, para quem assim desejar, mas no 

final dos anos 90 já oferecia também outras 46 cores em seu portfólio (COX; ALM, 

2008).  

A proliferação de produtos, modelos e estilos não é uma corrida 

capitalista desvairada e inconseqüente. Tampouco pode ser confundida com uma 

extravagância trivial. Ela é resultado da busca em alcançar melhor o universo de 

consumidores, para os quais quanto mais opções melhor (COX; ALM, 2008). E ela 

se baseia no fato de que as pessoas são diferentes e possuem diferentes pontos de 

vista e percepção de valores.  

Em alguns setores industriais, as empresas têm percebido a 

necessidade de efetuar ajustes nos seus produtos de acordo com as exigências dos 

consumidores. É o caso, por exemplo, das indústrias de tintas (Sherwin Williams), 

automotivas (Fiat) e têxtil (Benetton), dentre outras. Nesses setores, é cada vez mais 

latente a importância de atender as necessidades de cada comprador (MÔCHO, 

2002). Na medida em que o nível da concorrência cresce entre as empresas, os 
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consumidores demonstram interesse em produtos personalizados que se ajustem 

com suas necessidades. 

Na construção civil esta realidade também começa a ser enxergada, 

merecendo ser foco de estudos pela importância que o setor representa. Segundo 

Fontanini (2004), historicamente, o setor da construção civil tem sido um dos mais 

importante da economia nacional. Além de grande empregador de mão-de-obra, tem 

enorme participação na formação bruta de capital fixo e contribui com generosa 

parcela na geração do Produto Interno Bruto (PIB). Nos últimos anos, a construção 

civil brasileira vem passando por um processo de mudanças e reestruturação 

produtiva em diversos de seus segmentos, trazendo impactos na economia, na 

sociedade e nas relações de trabalho. 

Este setor apresenta certas particularidades dentro do universo 

produtivo da economia brasileira, desempenhando um papel fundamental no seu 

desenvolvimento. É possível afirmar que, para cada 100 empregos diretos gerados 

na construção civil, outros 285 postos de trabalho são abertos em atividades ligadas 

ao macro setor, de acordo com informações do Sindicato das Indústrias da 

Construção Civil do Estado de São Paulo (SINDUSCON-SP, 2004 apud Fontanini, 

2004). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2008a), no ano de 2004, as 109 mil empresas de construção em atividade no país 

empregaram mais de 1,5 milhão de pessoas, pagaram um montante de R$ 15,3 

bilhões em salários e realizaram obras e serviços no valor de 94 bilhões de reais. 

Desses empregos, metade se concentraram na construção de edifícios. 

Na Paraíba, a indústria da construção civil experimentou um 

crescimento de 8% em 2007, superior, portanto, ao crescimento do PIB nacional que 

foi de 5,4 % segundo dados do IBGE (IBGE, 2008b). Para o Sindicato das Indústrias 

da Construção Civil de João Pessoa (SINDUSCON-JP, 2008), a retomada dos 

investimentos na construção civil, impulsionada por investidores estrangeiros e pela 

entrada maciça de incorporadoras no mercado de capitais brasileiro, marca um novo 

momento deste setor industrial. 

O mercado da construção de edifícios residenciais, um dos mais 

visíveis segmentos da construção civil, também é de importância vital para a 
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economia nacional, por movimentar, por si só, somas gigantescas. O incentivo 

advém tanto de investidores que enxergam o produto como um investimento seguro 

e rentável para alocar seus recursos, como por consumidores que o adquirem para 

uso, realizando o sonho comum à todos, que é o de possuir seu próprio imóvel. São, 

desta forma, produtos cobiçados por todos (MÔCHO, 2002). Some-se a isso a 

grande oferta de financiamento e consórcio imobiliário disponível hoje. Como 

conseqüência, o mercado tem se mantido aquecido de forma contínua.  

Por outro lado, o estudo das cadeias de suprimentos da construção 

civil tem crescido em importância ao longo dos anos. Acadêmicos e praticantes têm 

dado crescente importância para a integração entre as atividades realizadas no 

canteiro de obras e para a relação dessas com seus fornecedores, sejam eles de 

projeto, materiais e equipamentos, documentação legal, entre outros. As empresas 

hoje competem com base nas suas cadeias de suprimentos como um todo, e não 

mais como entidades isoladas (LONDON; KENLEY, 2001; TOMMELEIN, 2004 apud 

ALVES; TOMMELEIN, 2007). 

Desse modo, de acordo com a importância do setor, conforme visto 

anteriormente, verifica-se que o gerenciamento adequado da cadeia de suprimentos 

da construção pode ter grande impacto em economias locais e nacionais, dado o 

elevado volume de negócios que movimenta (ALVES; TOMMELEIN, 2007). 

Este impacto da atividade da construção na economia como um todo 

vai muito além do que se consegue perceber pela simples visualização de um 

produto imobiliário ou de uma obra de construção pesada como uma estrada, por 

exemplo. 

Para Maia (2004), a importância e o impacto das atividade da 

construção civil sobre o ambiente econômico, na realidade, se estabelece a partir de 

uma complexa articulação que existe entre os agentes que fazem parte da cadeia 

produtiva. Esta rede compreende desde fornecedores de matérias-primas, serviços e 

outros insumos até aquelas atividades que trabalham os produtos imobiliários 

prontos, tais como aluguéis, hotéis, manutenção, administração e consultorias. 

Através da identificação das inter-relações entre os agentes da cadeia, é possível 

dimensionar o macro setor de forma completa e, assim, avaliar o impacto resultante 

do seu efeito multiplicador sobre a economia em termos da geração de produto, 

renda, emprego e impostos. 
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Desta forma, nos tempos atuais, onde as empresas e as 

organizações enfrentam um período de transformações internas e ambientais de 

grande magnitude e onde as questões relacionadas à competição e ao atendimento 

às necessidades dos clientes se tornam centrais, novos conceitos gerenciais vêm 

sendo desenvolvidos e novos princípios postos em prática, merecendo ser alvo de 

estudos para a sua compreensão. 

A motivação deste trabalho, portanto, está em realizar uma análise 

na atividade da construção de condomínios residenciais verticais na cidade de 

Campina Grande, com o objetivo de conhecer as mudanças que estão sendo 

implantadas pelas construtoras que, a exemplo de outros centros maiores, tem 

aderido à customização em massa de seus produtos, na busca  por soluções 

individualizadas para as necessidades de seus clientes.  

Para a Engenharia de Produção, especificamente para a área de 

gerência, a importância deste trabalho está associada ao entendimento das 

mudanças que estão sendo implementadas nas formas de produção e de logística, e 

que poderão servir de base para trabalhos futuros.  

 

 

1.3  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

• Analisar o processo de customização em massa utilizado no subsetor 

de edificações com foco na gestão da cadeia de suprimentos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Averiguar quais elementos são customizados nas edificações; 

• Descrever como se dá o processo de customização; 

• Identificar os aspectos que contribuem e os que dificultam a 

customização no processo construtivo; 

• Identificar a utilização das técnicas de postponement na cadeia de 

suprimentos da construção de edificações. 
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1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação está desenvolvida ao longo de cinco capítulos. 

O primeiro capítulo, já apresentado, trata do problema a ser 

pesquisado, da justificativa e relevância do estudo e descreve os objetivos 

pretendidos. 

A fundamentação teórica que dá suporte ao trabalho é apresentada 

no segundo capítulo. Ela foi dividida em 4 temas: customização em massa, cadeia 

de suprimentos, postponement e indústria da construção civil. 

O conteúdo do terceiro capítulo apresenta a metodologia que foi 

adotada no desenvolvimento da pesquisa e descreve onde e como esta metodologia 

foi implementada. 

O quarto capítulo traz os resultados obtidos e a análise destes 

resultados à luz dos capítulos anteriores. 

Finalmente, o capítulo cinco contém as considerações finais e 

conclusivas a respeito do trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – EIXO TEMÁTICO 

 

Este capítulo faz uma revisão bibliográfica dos assuntos afins ao 

tema desta dissertação. Primeiramente aborda-se o tema da customização em 

massa, suas definições, seus conceitos, a customização em massa como novo 

paradigma, seus princípios, métodos e classificações. Em seguida é abordado o 

tema da gestão da cadeia de suprimentos e, logo após, a estratégia de 

postponement e sua tipologia, de acordo com os principais autores encontrados na 

literatura sobre o tema. Por último é feita uma abordagem da construção civil, seus 

subsetores e a cadeia de suprimentos na construção civil. 

 

 

 

2.1  CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA 

 

A customização em massa, como diferencial de negócios, é um 

fenômeno emergente que já permeia diversos segmentos da atividade empresarial. 

Sua força estratégica encontra-se na busca de satisfazer o cliente de forma plena. 

 

 

2.1.1  Definições e conceitos 

 

Um mercado baseado no relacionamento 1:1 entre fornecedor e 

consumidor está começando a emergir. Produtos estão sendo adaptados ou 

desenhados buscando uma performance individual, e até mesmo produtos sob 

medida estão se tornando padrão em alguns mercados (SVENSSON; BARFOD, 

2002).  

A preocupação em atender o cliente individualmente não é recente. 

Autores clássicos chegaram a vincular este quesito ao conceito de qualidade. Para 

Deming (1990), qualidade é aquilo de que sempre o cliente necessita e quer, e, 

desde que as necessidades e os desejos dos clientes estão sempre mudando, a 

solução para definir qualidade em termos do cliente é redefinir as especificações 

constantemente. Para Juran (1990), o planejamento para a qualidade tem como 
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premissa básica o atendimento às necessidades do cliente, para quem o produto e o 

processo devem apontar.  

Também não é recente a idéia das empresas em alcançar maior 

lucro e competitividade através da customização ou personalização. A figura 1 

mostra como houve esta evolução, já citada ligeiramente no capítulo 1. A princípio 

os mercados eram locais, isolados por limitações geográficas, o que fazia com que a 

competição fosse pequena. O advento do transporte de mercadorias de longas 

distâncias a baixos custos e o crescimento da industrialização fizeram com que 

estes mercados, antes isolados, fossem unidos num único mercado global. O 

próximo passo foi mudar o foco do agrupamento de clientes, que deixou de ser por 

localização e passou a ser por segmentação.  

De fato, a estratégia de segmentação de mercados baseada nas 

preferências dos consumidores mostrou-se eficiente por mais de meio século  

(KUMAR, 2008; SVENSSON; BARFOD, 2002). Os anos 80 testemunharam uma 

segmentação ainda maior, em que nichos de mercado passaram a ser o alvo dos 

esforços empresariais. Finalmente, o desenvolvimento de novas tecnologias, 

flexibilidade de processos e de tratamento de informações, permitiram a 

customização dos mercados. 

 

 
Figura 1 - Evolução dos mercados  
Fonte: Davis (1987, p.20). 
 

A customização em massa trouxe o cliente e seus desejos para o 

centro do debate e procurou conciliar os ganhos alcançados com a produção em 

massa com a comodidade e o diferencial da produção artesanal ou sob encomenda. 

A figura 2 mostra como a customização em massa combina o melhor da 

customização e da produção em massa. A figura situa as estratégias de produção 

num plano que relaciona custos e grau de adaptação. Apesar de ser uma 
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abordagem relativamente recente, seus benefícios já podem ser percebidos em 

vários segmentos da indústria e da prestação de serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Figura 2 - Customização em massa como combinação do melhor entre a  
                                           customização e a produção em massa  
                           Fonte: Hart (1995). 

 

Como capacidade tecnológica, a customização em massa foi 

antecipada em 1970 por Alvin Toffler em seu livro “Choque do Futuro”, onde ele 

descreveu as oportunidades que as modernas tecnologias de manufaturas flexíveis 

iriam proporcionar (PILLER; KUMAR, 2006). Mas o termo “customização em massa” 

só foi criado em 1987 por Stanley Davis, em seu livro “Future Perfect”. Depois disto, 

em 1993, Joseph B. Pine II sistematizou os métodos gerais de customização em 

massa de produtos e serviços. Ele definiu customização em massa como um novo 

meio de encarar a competição nos negócios, realizando a identificação e satisfação 

de vontades e necessidades dos consumidores individuais proeminentes sem 

sacrificar eficiência, eficácia e custos baixos (PINE, 1994).  Este conceito se baseia 

na noção de economia de escopo, onde avanços na tecnologia de manufatura e de 

informação, bem como novos métodos de gerenciamento, têm permitido a muitas 

indústrias a entrega de produtos customizados através da flexibilidade e rápida 

responsividade (KOTHA, 1996).  

No quadro 1 estão descritas outras definições de customização em 

massa, de acordo com vários autores.  
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Davis (1989) É a habilidade de fornecer produtos e serviços
individualizados para cada consumidor através de
processo de grande agilidade, flexibilidade e integração.

Simchi-Levi; Kaminsky e 
Simchi-Levi (2003)

Envolve a entrega de uma grande variedade de bens ou
serviços personalizados, de maneira rápida, eficiente e
com baixos custos.

Tseng e Jiao (2001) É a produção de bens e serviços que vão ao encontro
das necessidades individuais dos consumidores, com
eficiência próxima da produção em massa.

Kaplan e Haenlein (2006) É uma estratégia que cria valor para algumas formas de
interação empresa/cliente no estágio de
fabricação/montagem para criar produtos customizados
com custos de produção e preços similares aos
produzidos em massa.

Rocha (2005) É uma tendência que se caracteriza pela produção e
venda de produtos ou serviços customizados em grande
escala, oferecendo uma grande variedade destes
produtos ou serviços a um preço que os clientes possam
pagar.

Eastwood (1996) Visa dar ao consumidor um produto especificamente
adaptado às suas necessidades.

Autor desta dissertação É a capacidade de oferecer ao cliente a oportunidade de
agregar a produtos de massa elementos de sua própria
escolha, sejam individualizados e exclusivos, ou façam
parte de uma combinação de possibilidades previamente
estabelecida. Quanto maior o número de itens passíveis
de escolha e quanto maior as opções disponíveis, maior
o grau de customização do produto e maior o grau de
atendimento das necessidades do cliente.

 

Quadro 1 - Definição de customização em massa, de acordo com vários autores 

 

Para Broekhuizen e Alsem (2002, apud VIGNA; MIYAKE, 2005), vale 

salientar que a customização em massa não visa a capacidade da empresa oferecer 

uma grande variedade de produtos, mas sim a capacidade de oferecer o produto 

desejado pelo cliente. Esta observação é particularmente importante, uma vez que 

um grande mix de produtos aproxima, mas não garante o atendimento de 

necessidades individuais.  

O mix permite o cliente escolher, mas não envolve a habilidade de 

especificar características dos produtos. Além disso, para Broekhuizen & Alsem 

(2004), as definições de customização em massa variam muito e frequentemente 
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são também confundidas com entrega direta, entrega de grande variedade de 

produtos,  e-commerce, one-to-one marketing ou personalização do fluxo de 

comunicação.  

Para que haja customização em massa é preciso que o cliente 

interaja com o produtor, o revendedor ou o próprio produto (no caso de produtos 

adaptativos) para efetuar sua configuração. Em outras palavras, o cliente precisa se 

envolver nas especificações das características do produto durante a fase de 

projeto, fabricação, montagem ou uso. Por este motivo, um dos requisitos para a 

customização em massa é a existência de um eficiente canal de comunicação entre 

o cliente e o produtor, conforme será visto mais adiante neste trabalho.  

As informações adquiridas pela expressão individual das 

necessidades dos consumidores servem para criar um relacionamento de longo 

prazo com cada um deles. Os praticantes da customização em massa podem 

adquirir vantagem competitiva através do aprendizado com os próprios clientes, e 

usar este recurso para atender plenamente seus desejos, com exatidão crescente, à 

medida que o relacionamento se desenvolve (PINE; PEPPERS; ROGERS, 1995; 

PEPPERS; ROGERS, 1997 apud BROEKHUIZEN; ALSEM, 2004). Embora o 

aprendizado através do relacionamento seja importante, ele não é um quesito 

essencial, uma vez que nos casos em que o intervalo entre compras é muito grande, 

raramente há possibilidades de se capitalizar ganhos através do aprendizado. 

Uma observação que precisa ser feita ainda em relação aos 

conceitos é o que diz respeito aos termos customização e personalização. A maioria 

dos autores consideram estes termos sinônimos. Kumar (2008), no entanto, faz uma 

diferenciação entre eles. Se customização em massa é um termo contraditório por 

envolver conceitos opostos, personalização em massa é mais ainda. A 

personalização em massa é o limite extremo da customização em massa. Ambas as 

estratégias são guiadas pelo critério do produto acessível com a eficiência da 

produção em massa. Mas enquanto a customização em massa busca alcançar a 

necessidade de um grupo pequeno de consumidores, a personalização em massa 

visa alcançar o consumidor individual. Neste trabalho, no entanto, foi adotado o 

critério, adotado por todos os outros autores, de que não existe distinção entre o 

significado dos termos customização e personalização. 
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Uma ressalva importante em relação à customização em massa diz 

respeito à sua extensão. Embora seja uma tendência para muitos mercados, 

algumas atividades ou produtos provavelmente jamais serão alcançados. Para 

Frutos (2006), a adoção da customização em massa é lucrativa em setores onde o 

aumento da oferta e a customização de produtos ou serviços geram valor para o 

cliente.  Pine (1994) cita as commodities, tais como: trigo, petróleo, cimento etc., 

como exemplos de produtos que não demandam diferenciação. Nestes casos, a 

uniformidade das necessidades dos consumidores permite que eles continuem 

sendo atendidos pela produção em massa.  

Também não demandam diferenciação aqueles produtos que, 

embora passíveis de customização, são destinados a públicos que não podem pagar 

pelo valor agregado. Svensson & Barfod (2002), por outro lado, se referem a casos 

em que os custos de customização caíram tão drasticamente que a diferença de 

preço entre o produto padronizado e o customizado é mínima. No início dos anos 

noventa, 25% dos britânicos adquiriam carros customizados. No final da década já 

eram 75% os que escolhiam os acessórios de seus carros antes de serem 

fabricados.  

 

 

2.1.2 A customização em massa como um novo paradigma 

 

Godinho Filho & Fernandes (2005) propuseram um novo conceito 

para tratar e comparar os paradigmas de gestão da produção surgidos ao longo do 

séc. XX, propondo inclusive um novo termo para nomeá-los: paradigmas 

estratégicos de gestão da manufatura (PEGEMs). Para estes autores, a 

customização em massa é um destes PEGEMs, ao lado da manufatura em massa, 

manufatura enxuta, manufatura responsiva e manufatura ágil. A figura 3 mostra os 

enlaces destes PEGEMs. Cada novo paradigma engloba o anterior, no sentido de 

acumular seus objetivos estratégicos.  

Segundo Slack, Chambers & Johnston (1997), os objetivos 

estratégicos são cinco: qualidade, rapidez (velocidade), pontualidade, flexibilidade e 

custo. Godinho Filho & Fernandes (2005) consideraram cada um deles conforme 

segue: 
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        Figura 3 - Modelo de relacionamento PEGEM com os objetivos estratégicos da manufatura  
        Fonte: GODINHOS FILHO; FERNANDES (2005). 
 

 

• produtividade: habilidade do sistema de produção (SP) satisfazer a 

demanda dos consumidores em termos de baixo custo; 

• qualidade 1: habilidade de satisfazer a demanda dos consumidores em 

termos de adequação ao uso;  

• qualidade 2: habilidade de satisfazer a demanda em termos de 

desempenho ou conformidade a um preço aceitável; 

• flexibilidade 1: habilidade de responder a mudanças no mix de 

produtos dentro de uma gama limitada de opções, ou seja, o processo 

é capaz de fornecer diferenciação (pequena variedade de produtos 

alternativos bastante similares). Ela depende da obtenção de baixos 

tempos de set-up; 

• flexibilidade 2: habilidade de responder a grandes mudanças no mix de 

produtos, ou seja, o processo é capaz de fornecer diversidade (grande 
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variedade de produtos distintos). Ela depende da obtenção de baixos 

tempos de set-up, uso de equipamentos universais e versáteis e mão 

de obra versátil; 

• rapidez (velocidade): habilidade do SP responder a mudanças no 

volume de produção. Ela depende da aceleração do processo para 

obter redução do tempo de ciclo; 

• pontualidade: habilidade do SP satisfazer as necessidades dos 

consumidores em termos de prazo de entrega; 

• customabilidade: habilidade de fornecer soluções individuais para 

clientes diferenciados dentro de um mix de produtos pré-estabelecido; 

• adaptabilidade: habilidade de prosperar em um ambiente em constante 

mudança, caracterizado por inovações tecnológicas e necessidade 

incessante de lançamento de produtos inéditos. 

 

Godinho Filho (2004) destaca que customização em massa e 

manufatura ágil são dois dos mais importantes PEGEMs. Ele cita De Vor et al 

(1997), para quem a manufatura ágil é entendida nos Estados Unidos como sendo 

capaz de restabelecer a liderança americana na manufatura. Já a customização em 

massa é uma realidade que tem trazido resultados impressionantes para as 

empresas que a têm adotado.  

No entanto existe uma dificuldade em estabelecer as diferenças e 

semelhanças entre estes dois PEGEMs. Há quem sugira que a customização em 

massa abrange a manufatura ágil, tanto quanto quem entenda que a manufatura ágil 

engloba a customização em massa. Por este motivo foi reproduzida aqui a figura 4, 

em que este autor mostra as semelhanças e diferenças entre estes dois importantes 

PEGEMs. 

A manufatura ágil é aquela que responde a mudanças inesperadas 

de maneira correta e no tempo devido e sabe explorar estas mudanças, 

entendendo-as como uma oportunidade e um meio de ser lucrativo. A customização 

em massa já foi definida neste trabalho, de acordo com vários autores.  
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Figura 4 - A customização em massa e a manufatura ágil  
                                    Fonte: GODINHO FILHO (2004). 
 
 

Os PEGEMs foram comparados a partir dos quatro pilares a seguir: 
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• objetivos de desempenho da produção: cada PEGEM busca dotar a 

empresa de uma vantagem competitiva ao priorizar um objetivo de 

desempenho da produção, também chamado de objetivo estratégico 

da produção. Assim, um objetivo de desempenho da produção é um 

critério que posiciona estrategicamente a empresa em relação a seus 

concorrentes diretos; 

• princípios: são as idéias que norteiam uma ação ou decisão; no caso, 

norteiam a empresa rumo aos objetivos de desempenho de um 

PEGEM. Os princípios representam o “o quê” deve ser atingido ou 

buscado; 

• capacitadores: são as ferramentas, tecnologias e métodos que devem 

ser implementados. Representam o “como” atingir um princípio. 

 

A figura apresenta os princípios e os capacitadores que são 

exclusivos para a customização em massa e os que são exclusivos para a 

manufatura ágil. Mas mostra, também, quais princípios e capacitadores são 

compartilhados pelos dois PEGEMs. A figura mostra também os inputs e outputs de 

cada um. Na figura, o planejamento e controle da produção (PCP) é nomeado como  

sistema de coordenação de ordens de produção e compras (SICOPROCs), termo 

utilizado por alguns autores e adotado pelo autor da figura.  

 

 
2.1.3  Princípios e métodos básicos para a customização em massa 

 

A produção em massa, segundo Pine (1994) se baseava na busca 

de menor preço que resultava em maiores vendas. Estas permitiam maior volume de 

produção e consequentemente custos mais baixos. E custos mais baixos levavam a 

preços mais baixos,  realimentando o ciclo. A figura 5 mostra os agentes de reforço 

por trás desta lógica, baseada em mercados homogêneos. 

Uma nova lógica, no entanto, foi proposta para a customização em 

massa. Nela procura-se atender às vontades e necessidades dos clientes de 

maneira mais específica. Isto gera vendas maiores. Vendas maiores permitem lucros 

maiores e um melhor entendimento das exigências dos consumidores. Estes dois 

fatores levam a uma maior personalização e fragmentação do mercado, deixando a 
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concorrência mais distante desse mercado. Essa fragmentação leva a empresa a se 

aproximar mais ainda dos desejos e necessidades dos clientes, gerando mais 

vendas e realimentando o novo ciclo. A figura 6 mostra os agentes de reforço desta 

lógica, baseada em mercados heterogêneos. 
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DOS PRODUTOS

 

Figura 5 - Produção em massa: ciclo de realimentação  
                                      Fonte: PINE (1994, p. 30). 
 

 
 No seu livro “Customização Maciça: a nova fronteira da competição 

dos negócios”, Pine (1994) primeiramente enumerou 9 princípios lógicos que 

“norteiam” a customização em massa como sistema de gestão emergente. Já 

Godinho Filho (2004), extraiu os 8 principais, baseados nos princípios de Pine (1993) 

e de muitos outros autores encontrados na literatura, como: Wentz (1999), Feitzinger 

e Lee (1997), Kotha (1995), Lau (1995), dentre outros, que são: 
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Figura 6 - Customização em massa: ciclo de realimentação  
                                  Fonte: PINE (1994, p. 50). 
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• atender a demanda fragmentada para diferentes gostos e 

necessidades: a instabilidade nos mercados tradicionais fizeram com 

que grandes demandas por produtos padronizados dessem lugar a 

vários nichos de produtos similares. Esses nichos estão se tornando o 

próprio mercado, deslocando o poder para os consumidores que 

buscam produtos de alta qualidade e que atendam seus desejos. Para 

muitos autores este é o mais importante princípio da customização em 

massa. Para Pine (1994), a empresa customizada deve oferecer 

produtos e serviços com variedade e customização, de tal forma que os 

clientes encontrem exatamente o que desejam; 

• preços um pouco acima da média para compensar perda de eficiência: 

o lucro vem da exploração de alguns nichos de mercado onde 

variações adicionais são desejadas pelos clientes. Num primeiro 

momento pela prestação de serviços. Posteriormente, pela 

diversificação crescente a partir dos processos de fabricação. Em 

produtos com alto grau de customização, um preço extra pode ser 

cobrado, mas conforme a experiência no processo aumenta, a 

tendência é de diminuição neste preço; 

• a cadeia de suprimentos deve estar preparada para a customização 

em massa: o sistema de produção precisa ser reestruturado com o uso 

de máquinas de finalidades múltiplas e trabalhadores altamente 

qualificados e habilitados. Todos os elementos da cadeia de 

suprimentos devem desejar e estar preparados para oferecer a 

customização. Os fornecedores devem se localizar próximos aos 

clientes para entrega eficiente de matéria-prima. Os elementos da 

cadeia devem estar integrados por meio de uma eficiente rede de 

informação; 

• o conhecimento deve ser compartilhado: o sucesso da customização 

em massa depende da habilidade da empresa em transformar as 

necessidades dos clientes em produtos e serviços. Com nichos 

menores e variáveis, as taxas de alterações tecnológicas dos produtos 

devem crescer drasticamente, ao mesmo tempo em que se diminuem 

os ciclos de desenvolvimento de novos produtos. Portanto, a empresa 



 

 

41 

deve desenvolver uma cultura que enfatize a criação de conhecimento 

e sua disseminação ao longo da cadeia de valor; 

• alta utilização de tecnologia para flexibilizar o processo e o projeto: um 

alto nível de diversificação em fabricação requer a flexibilidade nos 

processos, em contraste com as técnicas especializadas da produção 

em massa; 

• redução do ciclo de desenvolvimento de novos produtos e do ciclo de 

vida dos produtos: isto permite que produtos e tecnologias sejam 

constantemente atualizados e substituídos, visando sempre atender 

melhor os desejos dos consumidores, uma vez que as preferências do 

mercado mudam constantemente; 

• participação do cliente ao longo das etapas do ciclo de produção: este 

princípio é fundamental, uma vez que para que haja a customização é 

preciso considerar os requisitos do cliente em uma ou mais etapas do 

ciclo de produção. No item referente às classificações da customização 

em massa, esse assunto será abordado com mais profundidade; 

• utilização de módulos: esta é a chave para se conseguir a 

customização em massa. Os módulos fornecem os meios para uma 

produção mais repetitiva dos componentes, permitindo que partes do 

produto sejam produzidos em volumes mais altos como módulos 

padrões, e a customização seja obtida pela combinação ou 

modificação destes módulos.  

De acordo com estes princípios, a tendência é uma demanda cada 

vez menor para cada produto individual; porém uma demanda sempre crescente 

para o conjunto de produtos da organização. Quanto ao métodos básicos de ação 

para se alcançar a customização em massa, Pine (1994) enumera os cinco métodos 

a seguir: 

• customizar serviços em torno de produtos e serviços padronizados: 

partindo de produtos inteiramente padronizados, pode-se mudar o 

produto, agregar características, combiná-lo com outros produtos 

(inclusive de outras empresas) e proporcionar uma série de serviços 

que permitam a cada consumidor receber atenção individual. Isto pode 
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ser feito sem alterar desenvolvimento e produção, mas apenas 

marketing e distribuição; 

• criar produtos e serviços customizáveis: envolve a função 

desenvolvimento. Produtos e serviços essencialmente padronizados 

em massa, onde cada um não seja diferente do outro tanto sob o ponto 

de vista dos processos de produção e distribuição envolvidos, mas que 

sejam “personalizáveis”, freqüentemente, por cada cliente. A idéia é 

criar um produto que se “personaliza”; 

• prover pontos de entrega de customização: consiste em mover a 

produção ou, no mínimo, a etapa final dela para o mais perto possível 

do consumidor, no ponto de venda e entrega. Exemplo: camisetas 

padronizadas que têm as estampas personalizadas na hora da venda. 

Esta estratégia é muito difundida na literatura e tem o nome de 

postponement. Este trabalho trata deste tema com mais profundidade 

num tópico específico; 

• proporcionar rápida resposta através da cadeia de valor: consiste em 

proporcionar resposta rápida, até mesmo instantânea, aos desejos dos 

consumidores. Reduzir o tempo através da cadeia de valor caminha de 

mãos dadas com a fragmentação de mercado, a proliferação de 

variedades e a personalização; 

• modularizar componentes para customizar produtos finais e serviços:  a 

criação de componentes modulares padronizados permitem a 

configuração de uma larga variedade de produtos finais. Tome-se 

como exemplo a indústria de tintas, que a partir de cores básicas 

produzidas em série, pode fornecer aos clientes milhões de cores 

personalizadas no ponto de venda. 

Esses métodos, segundo Pine (1994), não são mutuamente 

exclusivos e, na prática, normalmente se sobrepõem. Pode-se utilizar uma 

combinação de alguns deles e, ocasionalmente, de todos. Juntos, eles permitem 

caminhos alternativos que uma empresa pode seguir para a customização em 

massa de seus produtos e serviços. 
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2.1.4  Classificações 

 

Neste item serão apresentadas as classificações e taxonomias 

relacionadas à customização em massa.  

A figura 7 mostra uma classificação de acordo com Gilmore & Pine 

(1997). De acordo com esta visão, a customização em massa apresenta 4 

abordagens, determinadas tanto pela alteração do produto como pela sua 

apresentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - As quatro abordagens da customização  
                                         Fonte: GILMORE; PINE (1997). 
 

Na abordagem colaborativa, as empresas conduzem um diálogo 

individual com cada cliente, a fim de ajudá-lo a articular as suas necessidades e 

identificar os itens que mais se enquadram no perfil de cada um . A rede de ótica 

Paris Miki representa este tipo de customização. Nela, o cliente não precisa provar 

dezenas de armações e lentes. Um sistema computadorizado tira uma foto do rosto 

do cliente e apresenta todas as possíveis configurações, além de fazer sugestões de 

acordo com o visual de cada um. O cliente escolhe cores, formatos, materiais, 

suportes, lentes, etc. A entrega é feita em uma hora. 

A customização transparente fornece a cada cliente um produto 

único, conforme suas necessidades, mas difere da abordagem colaborativa pelo fato 

de que não existe um diálogo entre as partes, uma vez que as necessidades dos 
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clientes são fáceis de predizer ou, ainda, eles não estão interessados em expressá-

las. De fato, quem projeta o produto não diz explicitamente ao cliente que o seu 

produto foi customizado para ele. A rede de hotéis Ritz-Carlton serve para 

exemplificar esta abordagem. Para evitar incomodar os clientes com enquetes 

intermináveis sobre preferências, a rede Ritz-Carlton estabeleceu um método de 

observação das preferências no comportamento de cada cliente durante a sua 

estada – comportamentos como pedidos de um travesseiro antialérgico ou um canal 

de rádio de música clássica, ou bolachas de chocolate. A empresa armazena a 

informação numa base de dados e usa esta base para customizar o serviço na 

próxima vez que o mesmo cliente é recebido no hotel. Quanto maior o número de 

estadias de um determinado cliente, mais a rede aprende sobre os seus costumes e 

preferências e, conseqüentemente, mais personalizado se torna o serviço (FRUTOS, 

2006). 

Na abordagem cosmética, o produto é o mesmo e serve para o 

mesmo uso, o que muda, neste caso, é a forma de apresentação. Telefones 

celulares ou tocadores de mp3 com capas de diversas cores são exemplos. 

A customização adaptativa se baseia em produto padronizado mas 

que permite ser configurado diferentemente para cada usuário. Programas de 

computadores e telefones celulares são exemplos. Eles podem ser configurados de 

diversas maneiras, de acordo com o gosto e a necessidade do usuário.  

Por outro lado, Lampel & Mintzberg (1996), classificaram a 

customização em massa em três categorias que se situam no meio do caminho 

entre a produção totalmente padronizada e a produção totalmente customizada, de 

forma a envolver diferentes configurações de processos, produtos e formas de 

relacionamentos com os clientes. As categorias foram classificadas da seguinte 

maneira: 

• padronização pura: nesta configuração todas as etapas são 

padronizadas. O desenho é dominante e o produto visa atingir o maior 

grupo possível de compradores. A produção se dá em grande escala, 

bem como a logística de distribuição. Nesta configuração não existe 

distinção de consumidores. O cliente não interfere em nenhum dos 

estágios. O Ford Modelo T representa este tipo de configuração; 
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• padronização segmentada: essa forma de customização trabalha com 

uma variedade de produtos padronizados. Isto proporciona à empresa 

trabalhar dentro de uma estrutura de produção em massa e oferecer 

aos seus clientes um conjunto de opções de escolha. Como exemplo, 

cita-se as indústrias de cereais que trabalham dentro de um projeto 

básico que é expandido dentro de um conjunto de vários produtos. 

Neste estágio, necessidades individuais podem até ser antecipadas, 

mas não são consideradas diretamente; 

• padronização customizada: o sistema de produção é padronizado, 

sendo incluída a possibilidade do cliente definir ou acrescentar 

algumas características ao produto. Embora a fabricação seja 

padronizada, a montagem no entanto é customizada. Pode haver ainda 

uma etapa adicional que venha a contemplar as características 

definidas pelo cliente. Como exemplo, cita-se as indústrias de 

automóveis que permitem ao cliente definir os acessórios do seu carro; 

• customização sob medida: a empresa fornece um produto padrão que 

pode ser adaptado às necessidades individuais de cada cliente. Um 

exemplo é a venda de aparelhos auditivos, cujo conteúdo é 

padronizado, mas o formato segue características anatômicas 

individualizadas. Lampel & Mintzberg (1996), citam como exemplo 

deste tipo de customização a construção civil, onde o construtor pode 

implementar mudanças num desenho padrão, de acordo com o desejo 

do comprador; 

• customização pura: obtida através da encomenda individual, onde 

todas as características do produto são definidas pelo cliente junto com 

a empresa. Aqui todas as etapas de produção (projeto, fabricação, 

montagem e distribuição) são direcionadas para a customização. O 

arquiteto, o joalheiro, o alfaiate e os artesãos são exemplos deste tipo 

de customização. 

A figura 8 mostra as três formas de customização em massa, 

segundo Lampel & Mintzberg (1996). 

Pine (1994), sugere uma classificação de cinco estágios para a 

customização em massa: produção modular (componentes padronizados podem ser 
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configurados numa ampla variedade de produtos); customização no ponto de 

entrega (trabalho adicional pode ser feito no ponto de venda);  serviços 

customizados (produtos padronizados são adaptados antes da entrega); resposta 

rápida (entrega de produtos em curto espaço de tempo) e customização embutida 

(produtos podem ser alterados pelo cliente durante o uso).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  Figura 8 - As três estratégias de customização em massa 
  Fonte: LAMPEL; MINTZBERG (1996). 

 

Spira (1996), por sua vez, desenvolveu uma classificação 

semelhante, com quatro tipos de customização: customização de embalagens, 

customização de serviços adicionais, trabalho adicional de customização e 

montagem modular. 

A classificação mais completa e que incorpora as demais foi 

proposta por Silveira, Borenstein & Fogliatto (2001), e mostra oito níveis de 

customização em massa, de acordo com o estágio em que acontece ou com a 

demanda adicional de trabalho, de uso ou serviço: projeto, manufatura, montagem, 

trabalhos adicionais, serviços adicionais, embalagem e distribuição, uso e 

padronização. O quadro 2 mostra um comparativo entre as classificações 

apresentadas. 
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Níveis                              
(SILVEIRA, 

BORENSTEIN & 
FOGLIATTO, 2001)

Abordagem          
(GILMORE & 
PINE, 1997)

Estratégias                      
(LAMPEL & 

MINTZBERG, 1996)

Estágios                    
(PINE, 1993)

Tipos                          
(SPIRA, 1996)

Projeto
Colaborativa, 
transparente

Customização pura

Manufatura
Customização sob 
medida

Montagem
Padronização 
customizada

Produção modular Montagem modular

Trabalhos adicionais
Customização no ponto de 
entrega

Realização de trabalho 
adicional de 
customização

Serviços adicionais
Serviços customizados, 
respostas rápidas

Customização de 
serviços adicionais

Embalagem e 
distribuição

Cosmética
Padronização 
segmentada

Customização de 
embalagens

Uso Adaptativa Customização embutida

Padronização Padronização pura  
 

Quadro 2 - Níveis de customização em massa de acordo com vários autores 
Fonte: Adaptado de SILVEIRA; BORENSTEIN; FOGLIATTO (2001). 
 

Segundo Gordon (1998 apud SILVA, 2003), a customização também 

pode se dar em três níveis, dependendo de quais elementos são customizados: 

apenas comunicação, comunicação e serviço, ou comunicação, serviço e produto. O 

quadro 3 mostra os três tipos de abordagens. 

 
Abordagem 1 Abordagem 2 Abordagem 3

Produto Padrão Padrão Customizado

Serviço Padrão Customizado Customizado

Comunicação Customizado Customizado Customizado

Tipo de 
Estratégia

Usada por empresas onde 
o maior investimento em 
processo e tecnologia é 
voltado para suporte a 
pontos de interação

Empresas onde o valor 
agregado está na 
logística e canais de 
comunicação 
personalizados

Implementação completa 
de customização em 
massa

 
 
Quadro 3 - Opções de customização  
Fonte: adaptado de GORDON (1998 apud SILVA, 2003). 
 

A determinação do nível de customização oferecido ao cliente, no 

entanto, não é o único determinante do sucesso da implementação da customização 

em massa em uma organização (GERHARDT, 2005). Silveira, Borenstein & Fogliatto 
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(2001) citam os seguintes fatores de sucesso para a implementação da 

customização em massa em uma organização: 

• deve existir demanda de consumo por variedade e customização. Este 

requisito é fundamental. Embora os consumidores sempre estejam em 

busca de inovações e produtos diferenciados, é preciso saber até que 

ponto os consumidores estão dispostos a pagar por eles; 

• as condições de mercado devem ser propícias. A habilidade em 

transformar a customização em massa em vantagem competitiva pode 

diferenciar entre as empresas, de acordo com o grau de 

desenvolvimento de cada uma; 

• recursos tecnológicos precisam estar disponíveis. Flexibilidade de 

processos e uso da tecnologia da informação são requisitos essenciais 

para tirar proveito das oportunidades oferecidas pela customização em 

massa; 

• produtos devem ser customizáveis. Unidades independentes podem 

ser montadas de diferentes formas, compondo produtos modulares.; 

• o conhecimento deve ser compartilhado. A customização em massa é 

uma estratégia dinâmica e depende da habilidade em transformar 

novas demandas de consumo em novos produtos e serviços. 

• a cadeia de valor deve estar preparada. Customização em massa é um 

conceito baseado na cadeia de valor. Seu sucesso depende do desejo 

e prontidão de fornecedores, distribuidores e revendedores em atender 

a demanda do sistema. A rede de fornecimento deve estar próxima, 

para possibilitar uma entrega rápida e eficiente. 

Por ser um fator essencial para o sucesso da customização em 

massa, a cadeia de suprimentos será abordada com mais detalhes no próximo item. 

 

 

 

2.2  CADEIA DE SUPRIMENTOS (SUPPLY CHAIN) 
 

Os termos logística empresarial e gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, segundo Ballou (2006), são indistintos e têm a mesma missão: colocar 
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produtos ou serviços certos, na hora certa, no lugar certo e nas condições 

desejadas. Como a customização em massa demanda uma gama crescente por 

produtos diferenciados, uma eficiente gestão na cadeia de suprimentos é necessária 

para se alcançar os objetivos. 

 

 

2.2.1  Conceitos e funções 
 

As rápidas transformações nos ambientes organizacionais têm 

criado demandas cada vez maiores por produtos e serviços diferenciados, baixos 

custos operacionais, estoques mínimos e entregas rápidas. Em muitos setores as 

empresas têm se concentrado mais em conjuntos restritos e bem definidos de 

tarefas (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007).  

A concentração das empresas em suas competências principais tem 

a vantagem de focalizar os esforços em um número limitado e gerenciável de 

tarefas, permitindo que essas empresas tornem-se gradativamente mais 

competentes, transformando custos fixos em variáveis e transferindo para 

organizações especializadas as funções que não são seu foco principal. Isso faz 

com que as empresas de um modo geral tenham de lidar com um número crescente 

de fornecedores de materiais e serviços. De fato, para funcionar de forma adequada, 

as empresas necessitam de materiais diversos e informações de todos os tipos, cuja 

quantidade e frequência é inerente às atividades que cada uma desenvolve e aos 

objetivos que pretendem alcançar.  

Neste sentido, as empresas não trabalham sozinhas. Elas 

dependem do fornecimento de recursos de várias empresas, ao mesmo tempo em 

que elas próprias também fornecem recursos para outras tantas.  

Esta conseqüência caracteriza uma desvantagem, já que a 

coordenação de todas as etapas envolvidas na fabricação e distribuição de um 

produto, quando realizadas por diversas empresas diferentes, gera maior 

complexidade ao processo de gestão do ciclo completo do produto até que ele 

chegue ao cliente final.  

Assim, a maneira como as empresas gerenciam suas atividades tem 

aumentado de importância, de forma que a habilidade em lidar com elas não só 



 

 

50 

representa ganhos do ponto de vista puramente econômico, como também aponta 

diretamente para a capacidade da empresa em atender (ou não) satisfatoriamente 

seus clientes (GASPARETTO, 2003; SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

Dessa forma, a fim de se alcançar a excelência nos negócios, deve-

se buscar uma eficiente coordenação na gestão de materiais, na produção e na 

distribuição.  

 

 

2.2.2  Terminologia e evolução 

 

Em relação às terminologias utilizadas para designar as atividades 

relacionadas à gestão de suprimentos e materiais, Haga (2000) diz não haver 

consenso geral quanto a uma definição e conceituação objetiva, de forma que se 

tem empregado diversos termos como: administração de materiais, administração de 

suprimentos, administração de compras, gerenciamento de suprimentos, 

gerenciamento de fornecedores, área de compras, área de materiais, entre outras.  

Para a maioria das pessoas, essas definições têm o mesmo 

significado e algumas delas são consagradas tanto no uso entre empresas quanto 

na literatura sobre o tema. Teixeira & Zacarelli (1986), no entanto, apresentam 

algumas abordagens que permitem conceituar os termos e as atividades do setor, 

bem como a importância dos materiais segundo diferentes níveis de decisão. Em 

uma destas abordagens, os autores apresentam uma diferenciação do campo de 

aplicação de cada um desses termos segundo as diferentes condições de 

complexidade do mercado fornecedor e a importância do setor de suprimentos para 

a empresa. Estes termos enfatizam a interação empresa-fornecedor e leva a uma 

visão mais ampla do processo de obtenção dos materiais e serviços que a empresa 

necessita. 

A figura 9 mostra os termos geralmente aceitos segundo a 

importância do setor de suprimentos e o nível de complexidade do mercado 

fornecedor. São eles: administração de compras, administração de materiais, 

administração de fornecedores e administração de suprimentos. 
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Figura 9 - Áreas de pertinência dos diversos termos segundo a importância do setor de suprimentos 
                e a complexidade do mercado fornecedor 
Fonte: TEIXEIRA; ZACARELLI (1986). 
 

Para Figueiredo & Arkader (2008), a evolução das atividades de 

gerenciamento da cadeia de suprimentos aconteceu não só nos termos utilizados 

para designá-las, mas também na abrangência a que estes termos se referem 

dentro das empresas. 

 

Em linhas gerais, o campo da Logística evoluiu de um tratamento mais 
restrito, voltado para a distribuição física de materiais e bens, para um 
escopo mais abrangente, em que se considera a cadeia de suprimentos 
como um todo e as atividades de compras, administração de materiais e 
distribuição. Assim, não se limita a uma única função dentre as estudadas 
em Administração, como o Marketing ou as Operações, mas representa, de 
fato, uma área de integração desses distintos enfoques (FIGUEIREDO; 
ARKADER, 2008, p. 1). 

 

Essa evolução se deu em cinco eras: 

• "do campo ao mercado": essa foi a primeira era e começou no início do 

século XX. A economia agrária foi a sua principal influência teórica. A 

preocupação, na época, era com as questões referentes ao transporte 

para escoamento da produção agrícola; 

• "funções segmentadas". Foi a segunda era e se estendeu de 1940 até 

o início da década de 60, e sofreu grande influência militar. O termo 

"logística" teve suas raízes na movimentação e na garantia de 

abastecimento das tropas durante as guerras Aqui, o pensamento 

logístico estava voltado para a identificação dos principais aspectos da 

eficiência no fluxo de materiais, especialmente armazenamento e 
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transporte, tratados separadamente no contexto da distribuição de 

bens; 

• "funções integradas", a terceira era, foi do início da década de 60 até 

os primeiros anos da década de 70. Trata-se do início de uma visão 

integrada nas questões logísticas, levando-se em conta custo total e 

abordagem de sistemas. A partir daí, o foco deixa de recair na 

distribuição física e passa a englobar um espectro mais amplo de 

funções, sob a influência da economia industrial. Surgiu também, 

depois disso, um gerenciamento consolidado das atividades de 

transporte de suprimentos e distribuição, armazenagem, controle de 

estoques e manuseio de materiais; 

• "foco no cliente". Essa era foi dos inícios dos anos 70 até meados dos 

anos 80 e dava ênfase na aplicação de métodos quantitativos às 

questões logísticas. Os focos principais foram produtividade e custos 

de estoques. Neste período se intensificou o interesse acadêmico pelo 

assunto; 

• "a logística como elemento diferenciador". A quinta era se iniciou em 

meados dos anos 80 e perdura até agora. Aqui surgiu o conceito de 

Supply Chain Management  (SCM) ou Gerenciamento ou Gestão da 

Cadeia de Suprimentos (GCS) como uma fronteira empresarial onde se 

pode buscar novas vantagens competitivas, tirando proveito da 

globalização e do avanço na tecnologia da informação. Nesta fase, a 

preocupação se deslocou para as interfaces, dentro das empresas, 

entre as diferentes funções, além de haver maior destaque das 

considerações logísticas no planejamento estratégico das corporações. 

Nesta era também se incorporou temas como responsabilidade social e 

questões ambientais e ecológicas ao tratamento logístico. 

Em relação à terminologia, Slack, Chambers & Johnston  (2007) 

concordam que muitos dos termos utilizados sobre planejamento e controle das 

cadeias de suprimentos são relativamente recentes e que alguns deles não são 

universalmente aceitos. Além disso, muitos conceitos que embasam a terminologia 

se sobrepõem na medida em que se referem a partes comuns na cadeia de 
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suprimentos. Para isso, eles propõem uma distinção entre os termos, de acordo com 

a figura 10. 

Nesta figura, estão representadas as interconexões entre as 

empresas que se relacionam por meio de ligações à montante e à jusante entre os 

vários processos que agregam valor ao produto ou serviço destinado ao consumidor 

final. 

Na perspectiva de uma única operação da cadeia, a gestão da 

cadeia de suprimentos pode ser visualizada como a administração de operações 

que acontecem do lado do suprimento e do lado da demanda.  Por ela, pode-se 

identificar:  

• gestão de compras: este termo é utilizado para designar a função que 

lida com a interface da unidade produtiva e seus mercados 

fornecedores; 

• gestão da distribuição física: utilizado para designar a gestão da 

operação de fornecimento aos clientes imediatos; 

• logística: é uma extensão da gestão de distribuição física e 

normalmente refere-se à gestão do fluxo de materiais e informações, a 

partir de uma empresa, até os clientes finais, através de um canal de 

distribuição (embora algumas vezes o conceito seja estendido, 

incluindo uma parte da cadeia de suprimentos); 

• gestão de materiais: refere-se à gestão do fluxo de materiais e 

informações através da cadeia de suprimentos imediata, sendo 

portanto, mais restrito que o conceito de cadeia de suprimentos. O 

conceito inclui as funções de compras, gestão de estoques, gestão de 

armazenagem, planejamento e controle da produção e gestão de 

distribuição física; 

• gestão da cadeia de suprimentos: é um conceito desenvolvido com 

uma abrangência bem maior e com um enfoque holístico, que gerencia 

além das fronteiras da empresa. 
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Figura 10 - Termos utilizados para descrever a gestão de diferentes partes da cadeia de suprimentos 
Fonte: SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON (2007, p. 416). 
 

Além destes, Slack, Chambers & Johnston (2007) também definem:  

• rede de suprimentos: é uma expressão utilizada para designar todas as 

unidades produtivas que se ligam com o objetivo de prover o 

suprimento de bens e serviços para uma empresa e para gerar a 

demanda por esses bens e serviços até o cliente final; 

• cadeia de suprimentos: trata dos fluxos de bens e serviços através dos 

vários ramos ou canais de uma rede. Por exemplo: em grandes 

organizações, pode haver várias centenas de ramos de unidades 

produtivas ligadas, através dos quais fluem bens e serviços, para 

dentro e para fora da organização. 

De acordo com Tan (2001), a gestão da cadeia de suprimentos a 

montante da empresa focal evoluiu a partir das funções tradicionais de 
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gerenciamento de compras e suprimentos. Essa evolução incluiu a participação dos 

fornecedores no desenvolvimento do produto, na busca de materiais de melhor 

custo e desempenho, na definição das tecnologias a serem utilizadas, e até no 

design dos serviços e no gerenciamento de inventário. 

A gestão da cadeia de suprimentos a jusante da empresa focal 

evoluiu a partir dos esforços em melhorar o gerenciamento das funções de 

transporte e de logística, envolvendo o gerenciamento de estoques, a relação com 

vendedores, transporte, distribuição, estocagem e serviços de entrega. 

 

 

2.2.3  Definições 

 

Para Mentzer et al (2001, p. 4), cadeia de suprimentos pode ser 

definida como “uma configuração de três ou mais entidades (organizações ou 

indivíduos) diretamente envolvidos no fluxo, à montante ou à jusante, seja de 

produtos, serviços, finanças ou informações, de uma fonte para o consumidor”.  

Definição semelhante é dada por Svensson (2002), para quem uma cadeia de 

suprimentos é um sistema por meio do qual empresas e organizações interligadas 

entregam produtos e serviços a seus consumidores. Essa rede de organizações é 

flexível, dinâmica e complexa (SIMCHI-LEVI, D.; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, E., 

1999). 

De acordo com o Supply Chain Council (SCC, 2008), a cadeia de 

suprimentos engloba cada esforço envolvido em produzir e entregar um produto ou 

serviço, desde os fornecedores dos fornecedores até os clientes dos clientes. 

“A cadeia de suprimento deve ser vista como uma rede de empresas 

independentes que agem em sintonia de forma a criar valor para o usuário final 

através da distribuição de produtos” (SCRAMIM; BATALHA, 1999, p. 2). 

 

 

2.2.4  Graus de complexidade da cadeia de suprimentos 

 
A princípio, a cadeia de suprimentos era vista numa perspectiva 

imediata, considerando-se apenas os elementos diretamente ligados à operação.  
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Posteriormente, passou-se a considerar na cadeia de suprimentos todos os estágios 

envolvidos de alguma forma em suprir as necessidades do cliente, aumentando o 

grau de complexidade da cadeia. 

Para Mentzer et al (2001) podem ser identificados três graus de 

complexidade na cadeia de suprimentos, de acordo com os tipos de canais de 

relacionamentos. A primeira é a cadeia de suprimentos direta, que consiste em uma 

companhia envolvida com um fornecedor e um cliente, num nível abaixo e outro 

acima, respectivamente, no fluxo de suprimentos. A figura 11 mostra esta 

configuração. 

 
 

 

 
 

                   Figura 11 - Cadeia de suprimentos direta 
                   Fonte: MENTZER et al (2001, p. 5). 

 

Esta é a forma mais simples de cadeia de suprimentos, e o fluxo na 

cadeia pode ser de produtos, serviços, recursos financeiros ou informação. 

O segundo tipo é a cadeia de suprimentos estendida. Nela se 

incluem os fornecedores dos fornecedores de primeiro nível e os clientes dos 

clientes de primeiro nível, cuja configuração é apresentada na figura 12. 

 
 

 

 

Figura 12 - Cadeia de suprimentos estendida  
Fonte: MENTZER et al (2001, p. 5). 
 

Nesta configuração a complexidade é maior que no modelo anterior, 

porque aqui são considerados outros níveis além dos níveis imediatos.  

O terceiro e último tipo é a cadeia de suprimentos final. Neste grau 

de complexidade se leva em conta toda a cadeia de suprimentos, incluindo todas as 

FORNECEDOR EMPRESA CLIENTEFORNECEDOR EMPRESA CLIENTE

FORNECEDOR EMPRESA CLIENTE
FORNECEDOR DO 

FORNECEDOR
CLIENTE DO

CLIENTE
FORNECEDOR EMPRESA CLIENTE

FORNECEDOR DO 
FORNECEDOR

CLIENTE DO
CLIENTE



 

 

57 

organizações envolvidas em todos os níveis, desde o primeiro fornecedor até o 

consumidor final. A figura 13 mostra, de forma esquemática, este tipo de  cadeia.      

     

 

 

 

 

 
Figura 13 - Cadeia de suprimentos final  
Fonte: MENTZER et al (2001, p. 5). 

 

 Nesta configuração se observa que o fluxo, de fato, não é apenas 

de produtos. Outras empresas passam a fazer parte da cadeia em vários níveis. É 

possível que o pedido seja feito por um agente, o financiamento por outros e a 

entrega por outros. Embora todas sejam empresas distintas, o conjunto total dos 

fluxos representa uma única cadeia. Apesar disto, dificilmente uma empresa 

participa de apenas uma cadeia de suprimentos. 

A figura 14 mostra os membros de uma cadeia de suprimentos do 

ponto de vista de uma empresa focal, a partir da origem até o ponto de consumo, 

conforme Lambert, Cooper & Pagh (1998 apud GASPARETTO, 2003). 

Três dimensões podem ser identificadas na estrutura de uma cadeia 

de suprimentos:  

• dimensão horizontal: representa os níveis ou camadas que uma cadeia 

de suprimentos tem. Estes níveis estão tanto do lado do suprimento 

(fornecedores) como do lado da demanda (clientes) em relação à 

empresa focal; 

• dimensão vertical: representa a quantidade de empresas dentro de um 

mesmo nível horizontal; 

• posição da empresa focal dentro da cadeia de suprimentos: a empresa 

focal pode estar posicionada em qualquer estágio intermediário da 

cadeia, desde muito próximo às fontes de suprimentos, até muito 

próximo aos consumidores finais. 
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Figura 14 - Estrutura de uma cadeia de suprimentos 
Fonte: LAMBERT; COOPER; PAGH (1998 apud GASPARETTO, 2003). 
 
 

Os membros da cadeia de suprimentos também podem ser 

classificados de primários e de apoio. Os membros primários são os que executam 

tarefas que agregam valor aos produtos ou serviços desenvolvidos na cadeia. Os 

membros de apoio apenas fornecem insumos, mas não participam diretamente nas 

atividades que agregam valor aos produtos ou serviços (LAMBERT; COOPER; 

PAGH, 1998 apud GASPARETTO, 2003). 

 

 

2.2.5  A gestão da cadeia de suprimentos 

 

Conforme visto nos itens anteriores, as atividades que compõem a 

cadeia de suprimentos abrangem todos os agentes envolvidos na produção de um 

bem. A Gestão da Cadeia de Suprimentos ou Supply Chain Management significa a 
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transformação dessa cadeia de atividades num processo formal, cuja otimização e 

eficiência busca alcançar a satisfação do cliente, e onde a efetividade da cadeia se 

torna mais importante do que a efetividade individual de cada atividade específica. É 

uma abordagem holística de gestão através das fronteiras da empresa. A 

administração de toda a cadeia de operações no sentido de satisfazer o consumidor 

final traz benefícios inquestionáveis para a organização. Esses benefícios têm dois 

objetivos-chaves: satisfazer o cliente de forma plena, e com eficiência (SLACK, 

2007). 

Para o Council of Supply Chain Management Profissionals 

(CSCMP), a gestão da cadeia de suprimentos é a coordenação sistêmica e 

estratégica das funções tradicionais de um negócio e dos processos inerentes a 

essas funções em uma empresa em particular e em participantes da cadeia de 

suprimentos, com o propósito de melhorar a performance das empresas e da cadeia 

em seu todo (CSCMP, 2008). 

Mentzer et al (2001) fazem uma importante distinção entre cadeia de 

suprimentos e gestão da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos, para eles, 

existe sempre que três ou mais organizações fizerem parte do fluxo de materiais, 

recursos ou informações de uma fonte para um consumidor. Ela pode existir, como 

fenômeno entre as empresas, mesmo não havendo gerenciamento formal. 

A gestão da cadeia de suprimentos, por sua vez, é uma estratégia 

de tomada de decisão que envolve esforço gerencial no sentido de organizar a 

cadeia de suprimentos com o objetivo de atender a necessidade do cliente. Por este 

ponto de vista a gestão da cadeia de suprimentos é uma filosofia que pressupõe: 1) 

comportamento integrado; 2) compartilhamento mútuo de informações; 3) 

compartilhamento mútuo de riscos e recompensas; 4) cooperação; 5) o mesmo 

objetivo e o mesmo foco em atender o cliente; 6) integração dos processos e 7) 

parceiros dispostos a construir e manter relacionamentos de longo prazo (MENTZER 

et al , 2001). 

Figueiredo & Arkader (2008) defendem que a gestão da cadeia de 

suprimentos é um conceito mais abrangente que o de logística integrada. Segundo 

estes autores: 
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O conceito de Supply Chain Management surgiu como uma evolução 
natural do conceito de Logística Integrada. Enquanto a Logística Integrada 
representa uma integração interna de atividades, o Supply Chain 
Management representa sua integração externa, pois estende a 
coordenação dos fluxos de materiais e de informações aos fornecedores e 
ao cliente final. A gestão da cadeia como um todo pode proporcionar uma 
série de maneiras pelas quais é possível aumentar a produtividade e, em 
conseqüência, contribuir significativamente para a redução de custos, assim 
como identificar formas de agregar valor aos produtos. No primeiro plano 
estariam a redução de estoques, compras mais vantajosas, a racionalização 
de transportes, a eliminação de desperdícios, etc. O valor, por outro lado, 
seria criado mediante prazos confiáveis, atendimento no caso de 
emergências, facilidade de colocação de pedidos, serviço pós-venda, etc. 
(FIGUEIREDO; ARKADER, 2008, p. 1). 

 

Pelos motivos citados, durante os últimos anos, as empresas 

investiram agressivamente recursos e esforços com o objetivo de reduzir seus 

custos operacionais,  visualizando a eficiência interna como geradora de benefícios, 

e  acreditando que as melhores oportunidades agora residem na melhoria da 

coordenação com seus fornecedores e distribuidores (FISHER, 1997).. 

 

 

2.2.6  Gestão da cadeia de suprimentos: práticas e princípios 

 

Para que a gestão na cadeia de suprimentos se concretize como 

real vantagem competitiva para uma organização, se faz necessário a 

implementação de mudanças de cunho cultural, estrutural e administrativo (MELO; 

EULÁLIA; BREMER, 2000). Para isto, estes autores citam algumas práticas e 

princípios mais freqüentes, descritos por Pires (1998): 

• gestão integrada da cadeia de suprimentos: isto implica no fato de que 

o planejamento estratégico da cadeia deve ser feito de forma sistêmica, 

considerando a cadeia como um todo e não apenas suas partes 

independentes; 

• reestruturação e consolidação do número de fornecedores e clientes: 

implica em reestruturar a carteira de fornecedores e clientes, buscando 

construir e aprofundar as parcerias que tenham significado e tragam 

resultados recíprocos; 

• divisão de informações e integração de infra-estrutura com clientes e 

fornecedores: isto resulta em estoques menores e entregas just-in-time, 
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e pode ser conseguido com o uso de modernas técnicas de 

administração e tecnologia da informação; 

• desenvolvimento conjunto de produtos: o envolvimento dos 

fornecedores desde os estágios iniciais do desenvolvimento de novos 

produtos proporciona redução de custo e projetos mais rápidos; 

• considerações logísticas na fase de desenvolvimento dos produtos: 

representa a concepção de produtos que facilitem o desempenho da 

logística da cadeia produtiva;  

• outsoursing na cadeia de suprimentos: por esta prática, parte do 

conjunto de produtos ou serviços de uma empresa são realizados por 

uma empresa externa, num relacionamento colaborativo e 

interdependente. A empresa fornecedora se especializa e se 

desenvolve de forma contínua, enquanto a empresa cliente se dedica 

às suas atividades principais.  

 

Melo, Eulália & Bremer (2000), ainda citam mais duas práticas, 

normalmente adotas, baseadas em Anderson et al (1997):  

• segmentação dos clientes com base nos diferentes serviços prestados: 

a segmentação de clientes em função de suas necessidades 

específicas, permite a empresa desenvolver um leque de serviços 

customizados para os vários segmentos. 

• postponement: esta técnica visa retardar a diferenciação de produtos 

ao longo da cadeia, até que as especificações do cliente sejam 

conhecidas.  

Por estar relacionado com a abordagem desta dissertação, o tema 

postponement será detalhado no próximo item. 

 

 

 

2.3  POSTPONEMENT 

 

A estratégia de postponement é um conceito que tem crescido de 

importância nos últimos anos e tem ganhado espaço nos círculos acadêmicos e 
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empresariais. Este item do trabalho apresenta os conceitos e o histórico, bem como 

as tipologias e os fatores que influenciam a aplicação do postponement nas 

organizações, conforme apresentados na literatura sobre o tema. 

 

 

2.3.1  Definições e conceitos 

 

O termo postponement vem do inglês e significa adiamento, retardo, 

postergação, etc. É um conceito operacional que consiste em retardar a 

configuração final de produtos ou serviços até que os pedidos dos consumidores 

sejam recebidos ou seus desejos sejam conhecidos. É uma alternativa estratégica 

ao sistema tradicional de distribuição voltada à previsão de demanda e sua 

implementação sofre influências operacionais, culturais e de pressões externas, 

além de ser uma forma de viabilizar a customização em massa.  Apesar da 

atratividade teórica e da relevância do tema, pouco ainda se sabe sobre seu 

processo de implementação, especialmente no ambiente de negócio brasileiro 

(DUARTE; SAMPAIO; CSILLAG, 2003).  

O postponement é uma estratégia logística capaz de possibilitar às 

empresas agilidade e flexibilidade em suas cadeias de suprimentos, visando a 

redução de custos com perdas e manutenção de estoques. Ela baseia-se no retardo 

dos movimentos e na formulação final dos produtos até que se tenha informação da 

demanda (CUNHA, 2002). Segundo Van Hoek (1998) este retardo na configuração 

dos produtos deve ocorrer sempre que possível. Em casos extremos, até mesmo 

operações de manufatura devem ser transferidas para os canais de distribuição ou 

mesmo para o consumidor final.  

Como prática no gerenciamento da cadeia de suprimentos, o 

postponement objetiva facilitar e prover a customização dos produtos sem que haja 

perdas dos benefícios advindos da economia de escala, além de ser uma forma 

eficaz de lidar com variações de demanda e de possibilitar entregas mais rápidas e 

confiáveis. À medida que se aumenta a incerteza quanto às condições futuras de 

mercado e à medida que são ampliadas as linhas de produtos da empresa, cresce 

na mesma proporção as dificuldades na previsão de demanda. Lee & Tang (1997) 

afirmam que a remodelagem do produto e do processo, visando retardar o ponto de 
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diferenciação do produto, aumentam a flexibilidade do processo para lidar com estas 

variações do mercado.  

O postponement pode ser implementado de várias formas: no atraso 

das atividades de processamento ou montagem dos produtos, no retardo do 

transporte ou até mesmo por mudanças no esquema de distribuição. Desta forma 

pode-se manter estoques centralizados aguardando o pedido dos clientes ou dos 

depósitos regionais. Algumas atividades finais que agregam valor ao produto podem 

ser separadas, em termos de localização e de tempo, das outras atividades de 

fabricação. Estas, por sua vez, se concentram na manufatura de produtos genéricos, 

em larga escala. Dessa forma se diminui a incerteza na previsão da demanda, pois 

agrega a demanda de muitos produtos variados em poucos produtos padronizados.  

A implicação prática do postponement é que operações de 

fabricação, transporte e diferenciação de produtos  devem ser retardadas, sempre 

que possível, sendo realizadas apenas quando solicitadas. É, portanto, um sistema 

de operações que se opõe ao sistema de produção empurrada tradicional, em que 

produtos são feitos para estoque, independente do pedido do cliente. O 

postponement é, dessa forma, um sistema de produção puxada, onde as atividades 

são desencadeadas somente depois que o cliente efetua seu pedido. Com isso, é 

possível proporcionar, ao mesmo tempo, customização e redução de custos. Este 

último, como conseqüência da redução de transporte e de estoques de materiais 

(HAMZAGIC, 2003). 

 
 

2.3.2  Histórico 

 
O conceito de postponement não é recente e remonta à década de 

20; época em que surgiram as primeiras experiências empresariais utilizando seus 

conceitos.  O primeiro caso, no entanto, só foi publicado na década de 60 por Cox e 

Goldman. Na literatura, o conceito foi desenvolvidos originalmente por Alderson 

(1950) e expandido mais tarde por Bucklin (1965). Para estes autores, os custos 

decorrentes dos riscos e incertezas estão diretamente ligados à intensidade de 

diferenciação (de forma, tempo e lugar) que ocorre com os produtos, durante os 

processos de manufatura e logística (PAGH; COOPER, 1998). 
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Quanto mais alto o grau de adiamento da configuração final dos 

produtos, menor a probabilidade de perdas no negócio. Para Bucklin (1965), a 

estratégia de postponement era uma forma de compartilhar riscos e benefícios entre 

todos os participantes da cadeia de suprimento, na busca de atender as 

necessidades individuais dos consumidores. Alderson (1957), por sua vez, defendia 

que o sucesso do serviço self-service no ramo de alimentação (recém lançado na 

época) era um sinal claro de que se deveria evitar a diferenciação nas fases iniciais 

do processo, e que algumas etapas finais poderiam, até mesmo, ser executadas 

pelo próprio consumidor (DUARTE; SAMPAIO; CSILLAG, 2003). 

Na área de operações, os autores citados fazem referência aos 

estudos de Starr (1965), dedicados ao conceito de produção modular, que se 

fundamentou na concepção de produtos complexos a partir de subsistemas 

menores. Estes subsistemas seriam combinados de múltiplas formas durante o 

processo de manufatura ou montagem final, da mesma forma como objetos diversos 

podem ser montados a partir de blocos de Lego. Este modelo de produção propõe a 

divisão do processo produtivo em duas etapas: (1) um processo primário que 

transforma matérias-primas e insumos em módulos ou componentes, e (2) um 

processo de montagem final capaz de combinar os diferentes módulos no máximo 

número possível de produtos acabados. 

Como resultado, haveria reduções de investimentos em pesquisa, 

reduções de custos operacionais, reduções de custos logísticos e melhoria dos 

serviços prestados aos clientes. Já naquela época, Starr reconhecia que a demanda 

crescente pela personalização em massa não seria satisfeita pelo sistema de 

produção em massa, e que seria essencial, portanto, o envolvimento das operações 

e logística para maximizar a diferenciação, muito além de apenas diferenciá-lo por 

esforços de marketing, mix de preços, disponibilidades e promoções. Era necessário 

um cuidadoso exame de toda cadeia de valor à procura de oportunidades para 

“postergar” a configuração final do produto o mais próximo possível do cliente 

(DUARTE; SAMPAIO; CSILLAG, 2003). 

Apesar do aumento real da utilização do conceito de postponement 

no meio empresarial, pouco se sabe sobre seu processo de difusão, já que a maior 

parte da literatura sobre o assunto limita-se ao relato de casos de sucesso. Pagh & 

Cooper (1998) defendem que o pequeno esforço acadêmico no sentido de 
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operacionalizar a teoria para a tomada de decisão gerencial, é responsável por este 

estágio incipiente de adoção do postponement. Nos últimos anos, no entanto, o 

tema tem despertado o interesse de práticos e acadêmicos, gerando um volume 

crescente de trabalhos sobre o tema em publicações conceituadas como Harvard 

Business Review, Sloan Management Review, Journal of Business Logistics, Journal 

of Operation Management, dentre outros (DUARTE; SAMPAIO; CSILLAG, 2003). 

 

 

2.3.3  Ponto de inserção do pedido e postponement 

 

Conforme já visto, o conceito por trás do postponement está em 

postergar o máximo possível a diferenciação do produto na cadeia de suprimentos 

para atender a pedidos específicos dos clientes. Esta diferenciação pode se dar em 

vários estágios e de várias maneiras. Dessa forma,  o nível de postponement de 

uma produção pode ser percebido pelo escopo das atividades e pelo impacto destas 

atividades no produto final.  Também pode se dar pela forma, localização e função 

dos processos.  

Uma das formas de medir o nível de postponement é através da 

verificação do Decoupling Point (DP), também chamado de ponto de 

desacoplamento, que é o ponto do processo de produção onde o consumidor exerce 

sua influência direta, ou seja, onde o cliente entra com as especificações 

individualizadas que serão levadas em conta na produção (MELO; EULÁLIA; 

BREMER, 2000). 

Neste ponto, a customização dos produtos deve ser separada do 

processo primário de manufatura das matérias-primas. Esta separação possibilita 

que o processo primário seja feito de forma convencional,  com o foco na 

produtividade e nos baixos custos (economia de escala), resultando em produtos 

padronizados; enquanto que as atividades finais se concentram na customização 

(diferenciação) e entrega dos produtos.  

No contexto prático do postponement, os processos anteriores ao 

DP são admitidos menos críticos e podem ser conduzidos pela abordagem 

tradicional de estratégia de produção (ALFNES; STRANDHAGEN, 2000). A figura 15 

mostra o posicionamento do DP de acordo com cada tipo de estratégia. A 
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postergação da diferenciação do pedido permite às empresas serem mais eficientes 

em custo, mas à medida que o DP se posiciona à jusante, menor é o grau de 

customização do produto oferecido ao cliente. Outra observação importante é que 

antes do DP a produção é empurrada. Após o DP a produção é puxada. 

As estratégias de produção são classificadas segundo a forma de 

interação que o cliente desempenha na cadeia de suprimentos, ou seja, de acordo 

com o nível de interferência que o cliente tem nas especificações do produto final. As 

estratégias de produção foram nomeadas e conceituadas segundo Pires (2004) e 

são: 

• Engineer-to-Order (ETO) ou Engenharia sob Encomenda: significa que 

as especificações do cliente demandam um projeto de engenharia 

único ou uma personalização significativa. O produto é elaborado com 

grande interação com o cliente. O material necessário para a produção 

não será adquirido até que haja seu dimensionamento. É a melhor 

opção em termo de customização. No entanto, o lead time até a 

entrega é longo e o custo final é alto. Justifica-se nos casos de 

necessidade de projetos específicos ou quando o cliente tem alto nível 

de exigência; 

• Make-to-Order (MTO) ou Produção sob Encomenda:  o fabricante só 

começa a fabricar o produto após o recebimento do pedido do cliente. 

O produto final é geralmente feito com itens padronizados, mas pode 

incluir também componentes fabricados sob medida. O lead time de 

entrega é reduzido, se comparado com o sistema ETO, e a matéria-

prima normalmente é estocada. O que vai ser produzido sob 

encomenda pode conter especificações únicas, ou suas configurações 

podem ser escolhidas dentre um conjunto de opções; 

• Assemble-to-Order (ATO) ou Montagem sob Encomenda: o produto é 

feito a partir de subconjuntos, componentes padronizados e materiais 

diversos que o fabricante pode estocar e montar de acordo com o 

pedido do cliente. O lead time de entrega é reduzido porque não há 

projeto a ser feito e porque o material a ser utilizado geralmente 

encontra-se estocado. A influência do cliente nas especificações finais 

do produto é limitada; 
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• Make-to-Stock (MTS) ou Produção para Estoque: a produção é feita 

baseada em previsão de demanda. O lead time de entrega é o menor 

de todos. Não existe interferência dos clientes no ciclo produtivo, salvo 

em momentos de pesquisas de mercado. O custo de produção é baixo 

e a entrega é rápida. Os custo com estoques, no entanto são altos, e a 

customização é inexistente ou muito difícil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15 - Posição do ponto de desacoplamento (DP) de acordo com cada estratégia de produção 
Fonte: Adaptado de ALFNES; STRANDHAGEN (2000). 

 

 

2.3.4  Tipologia (segundo os autores) 

 

A tipologia associada ao postponement surgiu ao longo da segunda 

metade do século XX e foi feita por muitos autores. Neste item são apresentados os 

principais autores e a contribuição de cada um para o tema. 
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2.3.4.1  W. Alderson 

 

O conceito de postponement na literatura surgiu em 1950 através de 

W. Alderson. Seu conceito foi visionário para a época, ao enxergar no postponement 

uma ferramenta de aplicação potencial no mundo empresarial (WALLER; 

DABHOLKAR; GENTRY, 2000). Ele argumentava que se deveria evitar 

diferenciação nas fases iniciais do processo de produção e que algumas etapas 

poderiam ser executadas até mesmo pelo próprio cliente. 

Segundo Alderson, o postponement era uma alternativa estratégica 

à teoria do compromisso (trade-off), reinante na época, que considerava os objetivos 

de desempenho conflitantes entre si, ou seja, só se poderia ter ganho em um se 

houvesse uma perda proporcional em outro. Para ele, ao adiar a diferenciação, 

aumentava-se a flexibilidade do sistema, porém os custos totais seriam reduzidos, 

em contraste com o que era normalmente aceito (CSILLAG; SAMPAIO, 2003). Na 

visão de Alderson, os produtos tendiam a se diferenciar na medida em que se 

aproximavam do ponto de venda, ou seja, à jusante na cadeia de suprimentos. 

Dessa forma, seria possível mover o ponto de diferenciação para mais próximo do 

fim da rede de fornecimento, conseguindo-se explorar os benefícios da 

customização, sem aumento significativo na complexidade da produção e com 

redução na dificuldade de previsão de demanda (HAMZAGIC, 2003). 

O trabalho de Alderson relacionava apenas aspectos de incerteza e 

risco de produção com o tempo, atribuindo agregação de valor nos processos de 

manufatura e marketing. A aplicação dos princípios de postponement permitiriam 

reduzir vários custos relacionados à produção de bens. As incertezas relacionadas 

aos custos de matéria-prima e manufatura, bem como os riscos vinculados à 

produção de bens, foram deslocados para o ponto onde se iniciava a personalização 

do produto (MÔCHO, 2002). 

Alderson, entretanto, não chegou a classificar níveis nem tipos de 

postponement.  Coube a Bucklin, em 1965, agregar mais detalhes e ampliar o 

trabalho de Alderson. 

 

 

 



 

 

69 

2.3.4.2  L. P. Bucklin 

 

Bucklin (1965) considerava a estratégia de postponement uma forma 

de compartilhamento de riscos e benefícios entre os participantes da cadeia de 

suprimentos na tarefa de atender as necessidades individuais dos consumidores 

(SAMPAIO; DUARTE; CSILLAG, 2003). Ele propôs limites de aplicação da 

estratégia e criou o conceito de especulação, oposto ao de postponement, no qual a 

totalidade do valor do produto é efetuada antes do conhecimento da demanda 

(CUNHA, 2002). Especulação é uma estratégia que defende que as mudanças de 

forma e a movimentação de materiais para depósitos avançados devem ser feitas 

sempre mais à montante dentro da cadeia de suprimentos. É o inverso do 

postponement porque visa finalizar todas as operações o mais cedo possível no 

processo de manufatura. Dentre os fatores que levam à especulação de forma e 

tempo pode-se citar: economia de escala e de transporte, menor risco de falta de 

estoque e transferência dos riscos de obsolescência para distribuidores e varejistas. 

Os dois princípios (postponement e especulação) são uma busca em expor como as 

partes de um sistema estão dinamicamente inter-relacionadas. Qualquer alteração 

em uma parte propaga-se imediatamente para as demais (CSILLAG; SAMPAIO, 

2003). 

 

 

2.3.4.3  W. Zinn e D. J. Bowersox 

 

Zinn (1990) define a estratégia de postponement  como um retardo 

do movimento ou da formulação final de produtos tipicamente produzidos em massa 

até que os pedidos dos clientes sejam feitos. Ele classificou o postponement em 

quatro tipos diferentes, correspondendo às atividades a serem estudadas, 

associadas ao retardamento de quatro estágios diferentes do processo de produção. 

Um quinto tipo, chamado de postponement de tempo, foi proposto por Zinn & 

Bowersox (1988). Esta tipologia pode ser aplicada em diferentes tipos de empresas, 

provocando diferentes alterações em suas respectivas cadeias de suprimentos. São 

estas as classificações propostas por Zinn (1990) e Zinn & Bowersox (1988): 
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• postponement de etiquetagem (ou de rotulagem): os produtos são 

armazenados sem qualquer identificação de marca. Os rótulos e 

etiquetas somente são afixados quando um pedido é feito, sendo que o 

cliente especifica a marca que identificará o produto final. É indicado 

quando se utiliza duas ou mais marcas para um mesmo produto. O 

produto é armazenado em centrais de distribuição sem qualquer rótulo 

que indique a marca. O rótulo é adicionado de acordo com os pedidos. 

Quando a etapa de rotulagem é postergada até o recebimento do 

pedido, o custo de estocagem é reduzido porque não há necessidade 

de estocar todas as marcas. Zinn (1990), cita como exemplo a indústria 

de massa de tomate. Geralmente o fabricante tem sua própria marca, 

além de vender o mesmo produto com outras marcas alternativas ou 

de redes de varejistas. Por outro lado, o custo da operação de 

rotulagem é maior porque rotular pequenos lotes nas centrais de 

distribuição é mais oneroso do que rotular o mesmo produto em larga 

escala; 

• postponement de embalagem (ou de empacotamento): apropriado para 

produtos de embalagens de tamanhos diferentes. Zinn (1990) dá o 

exemplo de produtos transportados a granel, que só são embalados 

posteriormente de acordo com especificações do cliente quanto ao 

tamanho e tipo de embalagens. Certos vinhos da Califórnia são 

transportados em tonéis e só são engarrafados quando os clientes 

escolhem o tamanho das garrafas. Calculadoras são exportadas dos 

Estados Unidos para a Europa onde precisam ser distribuídas com 

manuais em dez diferentes idiomas. Elas são enviadas para um centro 

de distribuição que embala as calculadoras com o manual do idioma 

correspondente à medida que os pedidos dos clientes são acatados. O 

custo aumenta por causa da variedade de embalagens, mas o custo 

com armazenamento e transporte do produto é reduzido por conta da 

concentração de estoques. Quando é possível o transporte à granel, o 

custo com transporte cai consideravelmente; 

• postponement de montagem: até que se receba o pedido do cliente, 

não somente a operação de embalagem, mas a própria montagem do 

produto também é retardada. É na etapa de montagem que ocorre a 
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diferenciação dos produtos. Através desse retardo, é possível oferecer 

uma gama de produtos diferentes aos clientes e manter estoques em 

níveis baixos. Este tipo de configuração é possível quando pequenas 

diferenças ou acréscimos de acessórios justificam a preferência do 

cliente. Nas lojas varejistas de computadores, os lojistas não precisam 

manter estoque de todas as combinações possíveis de máquinas. Ele 

precisa apenas manter um estoque razoável de itens como disco 

rígido, memórias, processadores etc., e montar a máquina de acordo 

com o desejo do cliente. Zinn (1990) cita ainda o caso da Caterpillar, 

empresa reconhecida em usar a capacidade de distribuição e 

diferenciação em serviços como ferramentas competitivas. Para 

enfrentar a concorrência de empresas japonesas, a empresa passou a 

fabricar seus produtos em diversas lugares, onde os custos eram mais 

baixos. Depois, cada módulo semi-acabado era enviado a um depósito 

central onde a montagem final era feita de acordo com a carteira de 

pedidos. Neste tipo de postponement os custos são afetados de várias 

formas. O de produção aumenta por causa dos pequenos lotes de 

fabricação. O custo de vendas perdidas também aumenta porque o 

tempo de montagem aumenta o prazo de entrega. O custo com 

transporte diminui por conta dos lotes menores e porque produtos 

desmontados ocupam menor espaço e permitem melhor arrumação 

para transporte; 

• postponement de fabricação (ou de manufatura): neste tipo de 

postponement, a própria fabricação é postergada até que haja o 

recebimento do pedido do cliente. A justificativa econômica 

fundamental está em descartar o transporte e a armazenagem de 

materiais ubíquos, que são facilmente encontrados em qualquer lugar. 

Zinn (1990) cita o exemplo da indústria de refrigerantes, onde grande 

parte do conteúdo é composto de água e açúcar. Dessa forma se 

transporta apenas o xarope até engarrafadoras próximas ao mercado 

consumidor, onde água e açúcar são adicionados ao produto final. O 

envio de suco de laranja brasileiro para os Estados Unidos segue este 

princípio. É enviado apenas o concentrado, que recebe água já em 

pontos próximos ao consumo. O custo de fabricação e de vendas 
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perdidas aumenta. A redução nos custos de armazenamento e 

transporte, no entanto, é considerável; 

• postponement de tempo: neste caso, o fabricante mantém estoques 

centralizados, somente deslocando o produto para o mercado 

consumidor após o recebimento do pedido do cliente. Existe aumento 

de custos com transporte e com vendas perdidas, e redução de custos 

com armazenamento e manutenção de estoques. 

 

Manutenção de estoques Diminui

Processamento (etiquetagem) Aumenta

Transporte Diminui

Manutenção de estoques Diminui

Processamento (embalagem) Aumenta

Transporte Diminui

Manutenção de estoques Diminui

Processamento (montagem) Aumenta

Vendas perdidas Aumenta

Transporte Diminui

Manutenção de estoques Diminui

Processamento (fabricação) Aumenta

Vendas perdidas Aumenta

Transporte Aumenta

Manutenção de estoques Diminui

Vendas perdidas Aumenta

Tempo

Embalagem

Montagem

Fabricação

Tipos de        
postponement

Categorias                                      
de custo

Impacto no custo

Etiquetagem

 

Quadro 4 - Variação no custo de distribuição por tipo de postponement 
Fonte: ZINN (1990); ZINN; BOWERSOX (1988). 
 

Cada tipo de postponement tem características próprias que faz com 

que seja mais indicado para um ou outro tipo de aplicação. O quadro 4 resume os 

cinco tipos de postponement, com as categorias e as variações de custos para cada 

uma delas, segundo a classificação de Zinn (1990) e Zinn & Bowersox (1988). 
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Fabricação

Empresas vendendo produtos com alta 
proporção de materiais ubíquos

Bebidas
Empresas com produtos de alto valor 

unitário

Empresas com grandes flutuações de 
vendas

Montagem

Empresas vendendo produtos em modelos 
semelhantes, mas diferentes

Eletrodomésticos
Empresas com produtos de alto valor 

unitário

Empresas com grandes flutuações de 
vendas

Empresas vendendo um produto cuja 
metragem cúbica é muito reduzida se 

vendido desmontado

Embalagem

Empresas vendendo um produto em 
diferentes tamanhos de embalagens

Produtos 
embalados

Empresas com produtos de alto valor 
unitário

Empresas com grandes flutuações de 
vendas

Empresas com produtos de alto valor 
unitário

Empresas com grandes flutuações de 
vendas

Etiquetagem
Produtos 

embalados

Tipo de 
postponement

Empresas potencialmente 
interessadas

Exemplo de 
indústrias

Empresas vendendo um produto sob 
diferentes marcas

 

Quadro 5 - Empresas potencialmente interessadas na utilização do postponement 
Fonte: ZINN (1990). 
 

Para escolher um tipo de estratégia a ser adotado, a empresa deve 

levar em conta as características de seus produtos e o foco de seus negócios. Zinn e 

Bowersox (1988) propõem atentar para a demanda e as características físicas dos 

produtos como fatores determinantes da estratégia a ser escolhida. Outros fatores 

que também devem ser levados em conta são o valor agregado do produto e a 

dificuldade de previsão de estoque. 

Zinn (1990) propõe outros que apontam para estratégias específicas. 

Por exemplo, produtos vendidos com mais de uma marca demandam que o 

postponement de rotulagem é o mais adequado. O postponement de 
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empacotamento, por outro lado, é mais indicado para empresas que vendem seus 

produtos em vários tamanhos de embalagens. O sucesso na aplicação do 

postponement de montagem é consideravelmente maior quando o volume do 

produto é significantemente reduzido se o transporte for feito com o produto 

desmontado. O postponement de fabricação ou manufatura é mais adequado nos 

casos em que na composição do produto existe uma quantidade considerável de 

materiais ubíquos. O quadro 5 relaciona o tipo de postponement que deve ser 

utilizado e o tipo de empresas potencialmente interessadas. 

 

 

2.3.4.4  D. J. Bowersox e D. J. Closs 

 

Para Bowersox & Closs (1996 apud CSILLAG; SAMPAIO, 2003) 

existem dois tipos de postponement,  ambos críticos para a formulação da estratégia 

logística. São eles: 

• postponement de manufatura: cujo objetivo é manter os produtos em 

estado neutro até o último momento possível na cadeia de 

fornecimento. Estes princípios são comumente aplicados nas seguintes 

indústrias: tintas, petroquímica, automobilística, eletrodomésticos, 

motociclismo, dentre outras; 

• postponement de logística: o conceito do postponement de logística é o 

oposto do conceito de postponement de manufatura e consiste em 

manter toda a linha de produtos já diferenciados e centralizados. O 

deslocamento dos estoques é adiado até o recebimento dos pedidos 

dos clientes. Quando a demanda ocorre, os produtos são 

transportados diretamente ao varejo ou ao consumidor, utilizando 

meios de transportes rápidos e confiáveis. 

Combinando os dois tipos - o postponement de logística e o 

postponement de manufatura - é possível reduzir a natureza antecipatória dos 

negócios, desde que haja cooperação e compartilhamento de informações entre os 

membros da cadeia de suprimentos. Os dois tipos de postergação reduzem riscos, 

mas de uma maneira diferente. O postponement de manufatura concentra-se na 

forma do produto, movendo, na cadeia de suprimentos, itens inacabados para 
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modificação antes da entrega. O postponement de logística tem como foco o tempo, 

estocando produtos acabados em um depósito central,  enviando aos clientes só 

após o pedido. Os fatores que favorecem uma ou outra forma de postergação 

dependem do volume, do valor, de iniciativas competitivas, de economias de escala 

e da rapidez e consistência da entrega desejada pelo cliente (BOWERSOX;  

CLOSS, 1996 apud CSILLAG; SAMPAIO, 2003). 

 

 

2.3.4.5  J. C. Cooper  

 

Na utilização do  postponement como estratégia global de 

distribuição, Cooper (1993) identifica quatro possíveis estruturas de manufatura final, 

que variam de acordo com o tipo de operação final, tipo de produto e de mercado. 

Três características do produto são levadas em conta: marca, formulação e 

rotulagem/embalagem. São elas: 

• postponement unicêntrico (ou centralizado): indicado para os casos em 

que as três características do produto são as mesmas em todos os 

mercados onde o produto é vendido. Nesse caso, a manufatura é 

centralizada e integrada em uma planta global. A distribuição é feita por 

encomenda a partir de um depósito também centralizado, a exemplo 

do postponement de tempo; 

• postponement de manufatura descentralizada: ideal para quando a 

formulação do produto é diferente em cada mercado; nessa alternativa, 

a produção é empurrada até a fase de diferenciação do produto, que é 

retardada. O produto semi-elaborado é despachado e mantido em 

centros de distribuição, onde é feita a manufatura final. Essa estratégia 

é a combinação do postponement de forma com o de tempo; 

• postponement de montagem: a configuração final do produto é feita 

nos estoques locais. Assemelha-se ao postponement de montagem de 

Zinn (1990), já descrito neste trabalho; 

• postponement de embalagem: utilizado quando rótulo e/ou embalagem 

são diferenciados conforme o mercado. Equivale aos postponements 

de etiquetagem e embalagem de Zinn (1990). 
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As estratégias propostas por Cooper visam a distribuição global de 

produtos e consideram os mercados e não consumidores individuais. Também são 

determinadas com base nas características do produto sem considerar seu valor 

unitário nem a variação da demanda (CUNHA, 2002). 

 

 

2.3.4.6  J. D. Pagh e M. C. Cooper 

 

Pagh & Cooper (1998) se basearam na tipologia proposta por Zinn & 

Bowersox (1988) e também na tipologia proposta por Cooper (1993) e fizeram uma 

importante contribuição ao propor uma outra morfologia para o projeto da cadeia de 

suprimentos, combinando os conceitos de postponement tanto de manufatura como 

de logística e o de especulação, também tanto de manufatura como de logística, 

combinando-os numa matriz 2x2, mostrada no quadro 6. 

 

Estratégia de postponement  de 
manufatura

LOGÍSTICA

Estratégia de postponement 

de logística

Estratégia de postponement 

pleno

Especulação                         
(Estoques descentralizados)

Postponement                

(Estoques centralizados)

Especulação            
(Produção para estoque)

Postponement            

(Produção por pedido)M
A

N
U

F
A

T
U

R
A Estratégia de especulação

 

 
Quadro 6 - matriz postponement x especulação (matriz P/E)  
Fonte: PAGH; COOPER (1998). 
 

As linhas da matriz representam as situações em que se emprega 

especulação ou postponement na manufatura; e as colunas representam as 

situações onde se emprega especulação ou postponement na logística. Dessa 

combinação surgem quatro tipos de estratégias: especulação plena, postponement 

de manufatura, postponement de logística e postponement pleno.  
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O postponement de manufatura, para Pagh & Cooper (1998) é 

aquele que procura manter o produto numa posição genérica o máximo possível 

dentro da cadeia de suprimentos. O ponto de customização de forma e identidade é 

postergado para o fim da cadeia. Este tipo é também chamado de postponement de 

forma. 

Já o postponement logístico é aquele que busca manter os 

componentes em quantidades mínimas preventivas, em um ou poucos depósitos 

estratégicos. Neste formato, as movimentações para os distribuidores localizados 

próximos aos consumidores são retardadas ao limite. Este tipo é também chamado 

por outros autores de postponement de tempo. 

A lógica que se encontra por trás do postponement, segundo Pagh & 

Cooper (1998), é que os riscos e as incertezas são levados para o ponto de 

diferenciação (forma, lugar e tempo) do produto, que ocorre durante as operações 

de logística e de manufatura. À medida que estas operações (manufatura e 

logísticas) são adiadas até que o pedido do cliente chegue, o risco e a incerteza da 

operação podem ser reduzidos ou totalmente eliminados. A matriz P/E, portanto, 

permitem estas quatro configurações:  

• especulação plena: é a mais utilizada pelas empresas. Nela, as 

operações de manufatura (forma) e logística (tempo) são realizadas o 

mais cedo possível, baseadas em previsões de demanda. Os produtos 

são posicionados próximo aos consumidores e o ponto de pedido se 

encontra mais à jusante na cadeia de suprimentos. O mercado é 

abastecido através de sistemas de distribuição descentralizados. A 

fabricação e distribuição em grandes lotes permite se obter economia 

de escala. No entanto, o investimento com estoques é o mais alto das 

quatro estratégias (todos os depósitos estocam todos os produtos em 

todas as suas configurações). Existe, ainda, o risco de obsolescência e 

de erros na previsão de demanda (excesso de itens num local e 

escassez em outro); 

• postponement de manufatura: Essa tipo de estratégia é indicada nos 

casos em que é preciso manter estoques próximos dos clientes e 

quando é possível efetuar algumas alterações no produto dentro dos 

canais de distribuição. Estas operações são adiadas até a confirmação 
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do pedido dos clientes e podem incluir operações leves de fabricação, 

montagem, embalagem e rotulagem de produtos. A estratégia de 

postponement de manufatura permite redução da quantidade de 

produtos diferenciados, transportados e estocados em antecipação, ao 

mesmo tempo em que permite ampla variedade de produtos. A 

economia de escala fica inalterada até o ponto de diferenciação. A 

partir daí há uma redução da economia de escala em função da 

variedade de configurações. A complexidade no gerenciamento dos 

pedidos dos clientes também aumenta. Apesar disto, a utilização deste 

tipo de estratégia tem crescido entre as organizações. Um dos 

primeiros exemplos, hoje clássico, é o da indústria de tintas. Ao invés 

de fabricar, estocar e distribuir seus produtos em dezenas, até 

centenas de cores, hoje as indústrias concentram seus processos em 

algumas cores básicas. Através da combinação destas cores no ponto 

de venda, o cliente pode ter acesso a uma gama de opções 

praticamente ilimitada; 

• postponement de logística: neste formato, a manufatura continua 

baseada na especulação, porém as atividades de logística são 

adiadas. Os pedidos dos clientes são atendidos a partir de depósitos 

de estoques centralizados. Esta estratégia reduz os custos com 

manutenção de estoques e o capital necessário para manter 

satisfatório os serviços aos clientes. Também facilita a introdução de 

novos produtos e mantém a economia de escala na produção. No 

entanto aumenta o custo com vendas perdidas e com transportes mais 

rápidos e despachos de pequenos pedidos; 

• postponement pleno: representa o maior nível de postponement dentre 

os quatro, e consiste em somente realizar as operações de manufatura 

e logística após os pedidos dos clientes. A redução de estoques é 

significativa, bem como os custos a eles associados. A desvantagem é 

a perda da economia de escala,  uma vez que só acontecerá muito à 

montante, ou seja, nos primeiros estágios da cadeia de suprimentos. 

A figura 16, mostra de forma esquemática os quatro tipos de 

estratégias, segundo Pagh & Cooper (1998). 
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Figura 16 - Os quatro tipos de estratégias da matriz P/E  
Fonte: PAGH; COOPER (1998). 
 

Pagh & Cooper (1998) afirmam que na cadeia de suprimentos são 

vários os pontos onde as estratégias de P/E podem ser aplicadas. As estratégias 

podem ser aplicadas isoladamente ou combinando uma ou mais delas em pontos 

específicos da cadeia. Existem, no entanto, vantagens e desvantagens que 

precisam ser levadas em consideração. O quadro 7 traz um resumo das vantagens e 

desvantagens trazidas por cada estratégia na cadeia de suprimentos. 
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Custo de produção: baixo Custo de produção: baixo

Custo de estoque: alto Custo de estoque: baixo/médio

Custo de distribuição: baixo Custo de distribuição: alto

Custo de serviço: alto Custo de serviço: baixo/médio

Custo de produção: médio/alto Custo de produção: médio/alto

Custo de estoque: médio/alto Custo de estoque: baixo

Custo de distribuição: baixo Custo de distribuição: alto

Custo de serviço: médio/alto Custo de serviço: baixo

Postponement            

(Produção por pedido)

Especulação            
(Produção para estoque)

LOGÍSTICA

Especulação                         
(Estoques descentralizados)

Postponement                

(Estoques centralizados)

M
A

N
U

F
A

T
U

R
A

 
 
Quadro 7 - Vantagens e desvantagens na aplicação de estratégias de P/E  
Fonte: PAGH; COOPER (1998). 
 

Quais fatores são determinantes e devem ser levados em conta na 

hora de selecionar a melhor estratégia de P/E para cada tipo de negócio? Para 

ajudar na avaliação de qual o melhor projeto de cadeia de suprimentos para 

determinado segmento de mercado, Pagh & Cooper (1998) desenvolveram o 

conceito de análise de perfil. Neste tipo de análise se utiliza algumas variáveis do 

produto, do mercado e do processo de manufatura e se verifica o tipo de estratégia 

mais adequada para cada uma deles. Cabe aos gestores do negócio avaliar quais 

variáveis são mais determinantes para a escolha do tipo de estratégia. As variáveis 

consideradas são: 

• ciclo de vida do produto: cada estágio do ciclo de vida do produto é 

significante para a escolha do tipo de estratégia a utilizar. Normalmente 

o ciclo de vida de produtos é dividido em quatro estágios distintos: 

introdução, crescimento, maturação e declínio. A cadeia de 

suprimentos deve mudar de acordo com o estágio do ciclo de vida do 

produto, e, consequentemente a estratégia de P/E mais indicada para 

cada fase. Nos primeiros estágios o foco deve estar concentrado nos 

serviços ao consumidor. Nos últimos estágios devem priorizar 

diminuição de riscos, incertezas e custos; 
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• características do produto: as características do produto influenciam 

fortemente a escolha do tipo de estratégia P/E a ser utilizada. Para 

produtos padronizados o risco de especulação é limitado. Para 

produtos customizados, porém, é recomendável a utilização de algum 

nível de postponement; 

• densidade monetária: a razão entre o valor de um item e seu 

peso/volume é um fator determinante na escolha do tipo de estratégia 

de postponement/especulação que deve ser utilizada. Isto porque 

produtos de alta densidade monetária envolvem grandes custos de 

estocagem mas não de transporte. Dessa forma a utilização de 

estratégia de postponement em algum ponto da cadeia de suprimentos 

pode trazer benefícios; 

• tempo de entrega: talvez o mais importante fator na determinação do 

tipo de estratégia. A exigência do consumidor e sua tolerância em 

relação ao tempo que pode esperar para receber o produto é que 

definirão em que nível a empresa pode se posicionar; 

• freqüência de entrega: se o produto demanda alta freqüência de 

entregas a aplicação de especulação de manufatura e/ou logística 

deve ser considerada. Em caso contrário, pode-se usar alguma 

estratégia de postponement; 

• previsibilidade de demanda: se a incerteza de demanda é alta, significa 

que a aplicação de estratégia de especulação é de alto risco. Neste 

caso, a estratégia de postponement pode trazer benefícios. Já no caso 

de boa previsibilidade de demanda, se justifica o uso da estratégia de 

especulação; 

• economia de escala: se existe a possibilidade de ganhos com a 

economia de escala, obviamente a utilização de estratégias de 

especulação é o mais indicado; 

• complexidade da personalização: quanto mais complexo for a 

diferenciação do produto, mais se deve usar a estratégia de 

especulação. 

O quadro 8 traz a análise de perfil para a escolha de estratégias de 

P/E. A seleção dos determinantes da cadeia de suprimentos deve ser feita com 
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critérios, e é preciso balancear bem a quantidade deles, para que não haja 

insuficiência - não refletindo bem a real situação da cadeia de suprimentos – nem 

excesso, ficando os determinantes essenciais dispersos em meio a informações não 

relevantes (CUNHA, 2002). 

 

Estágio Introdução Crescimento Maturação Mat/Declínio
Volume Baixo/Médio Médio/Alto Médio/Alto Baixo/Médio

Estratégia Serviço Custo
Tipo de produto Padrão Personalizado

Tempo de entrega Curto Longo

Alta

Complexidade da 
personalização

Manufatura e logística

Estreita

Frequência de 
entregaMercado e demanda

Previsibilidade de 
demanda

Economia de escala

Variáveis Importantes para Tomada de 
Decisão

Ciclo de   vida

Características 
do produto Variedade

P
R
O
D
U
T
O Valor

Agregação de valor

Densidade monetária

ESTRATÉGIA GENÉRICA

Especulação
Postponement 
de manufatura

Postponement 
de logística

Postponement 
pleno

Estágio inicial Estágio final

Baixa Baixa Alta Alta

Alta Média/Baixa

Alta Baixa

Grande Pequena Grande Pequena

Sim Não Sim Não
 

 
Quadro 8 - Análise de perfil para escolha de estratégias P/E  
Fonte: PAGH; COOPER (1998). 
 

 

2.3.4.7  M. Christopher 

 

Christopher (1997, apud CSILLAG; SAMPAIO, 2003 ) apresenta 

diferentes situações dentro da cadeia de suprimentos que caracterizam vários tipos 

de postponement. Essa caracterização vai desde um ambiente de gestão de 

projetos, em que a aquisição de insumos só acontece após o fechamento do pedido 

até à convencional produção para estoque. Nessa classificação, a demanda penetra 

da extremidade esquerda (início da cadeia) até a extremidade direita, situação 

comum em que apenas o último membro da cadeia, aquele que entra em contato 

com o consumidor final, conhece a real demanda do mercado. A figura 17 demonstra 

que a proposta de Christopher (1997) pode ser incorporada pela classificação 

proposta por Pagh & Cooper (1998). 
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Fornec. Fabric. Montagem Entrega Venda Cliente
(1) PRODUÇÃO PARA ESTOQUE

(2) e (3) POSTPONEMENT  DE MANUFATURA

Faz pequenas 
operações de 
customização

Fabric. sob encomenda, faz de acordo com o pedido

PAGH E COOPER (1998)

Morfologia

Especulação

Postponement  de 
Manufatura

Postponement  de Logística

Postponement  Pleno

Engenharia
           Fabricante                        Distribuição       Varejo

M. CHRISTOPHER (1997)

Gestão por projetos-adquire os insumos após fecham.do pedido com o cliente

Projeta e faz de acordo com o pedido

Faz peças 
conforme 
planejado

Monta e vende a partir de um estoque de peças 
e/ou pequenos módulos para atendimento do 
pedido dos clientes finais

(7) POSTPONEMENT  DE ENGENHARIA

Produz produto padrão conforme previsão 
de demanda

Vende do                 
estoque

(8) POSTPONEMENT  DE COMPRAS

Uma vez recebido o pedido do 
cliente final, os produtos são 
entregues rapidamente no destino 
final

Produz módulos do produto por previsão de 
demanda

Produz produtos padrões 
conforme previsão de 
demanda

(6) POSTPONEMENT DE PRODUÇÃO

(5) POSTPONEMENT  DE MONTAGEM

(4) POSTPONEMENT  DE LOGÍSTICA

 
 
Figura 17 - Classificação de Christopher (1997) comparada com a de Pagh & Cooper (1998)  
Fonte: CSILLAG; SAMPAIO (2003). 
 

 

2.3.4.8  R. I. Van Hoek 

 

Segundo Van Hoek (1997) a estratégia de postponement pode ser 

diferenciada em três tipos básicos: de forma, de tempo e de lugar. 

• postponement de forma: visa atrasar ao máximo a diferenciação dos 

produtos. Também é chamado de postponement de manufatura. A 

postergação pode se dar na produção, montagem ou projeto; 

• postponement de tempo: visa atrasar a movimentação dos produtos 

tanto quanto possível dentro da cadeia de suprimentos, até que se 

conheça o pedido do cliente; 

• postponement de lugar: visa estocar os produtos em centros de 

distribuição, em locais próximos aos consumidores, onde serão 

finalizados. 

Van Hoek (1998 apud CSILLAG; SAMPAIO, 2003), tentou consolidar 

os diferentes tipos de postponement citados na literatura utilizando duas dimensões 
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principais: posição na cadeia de suprimentos onde é aplicado (eixo horizontal) e 

quais as dimensões que alcança: forma, tempo, lugar  (eixo vertical).  A figura 18 

mostra o posicionamento do tipo de postponement de acordo com estas dimensões. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figura 18 - Níveis de postponement 
          Fonte: VAN HOEK (1998 apud CSILLAG; SAMPAIO, 2003). 
 

A utilização destes níveis de postponement  podem trazer benefícios 

diversos, dentre os quais: customização em massa, baixas despesas, diminuição 

dos custos de transporte, diminuição dos custos de estoque, menores ciclos de 

desenvolvimento de produto, redução dos estoques obsoletos, agilidade para 

responder ao desejo do consumidor, dentre outros  (HANZAGIC, 2003). 

 

 

2.3.4.9  Y. Aviv e A. Federgruen 

 

Para Aviv & Federgruen (1999, apud MÔCHO, 2002), a 

diferenciação de produtos através do postponement pode ser obtida por meio de 

uma variedade de mudanças nos processos de produção e distribuição. Essas 

mudanças incluem: 
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• padronização de componentes e sub-módulos: esta configuração 

implica em substituir partes e peças distintas de produtos de diferentes 

famílias por itens comuns a todos,  ou pelo menos aos produtos de 

uma mesma família. Essas substituições podem provocar mudanças de 

engenharia nos produtos e processos, mas permitem uma variedade 

maior a partir de peças padronizadas; 

• projeto modular: nos casos em que é impossível substituir partes por 

itens comuns, partes podem ser redesenhadas em vários módulos, que 

podem ser incorporados ao produto em fases diferentes do processo 

fabril; 

• postponement de operações: quando possível, etapas de diferenciação 

são adiadas para o fim do processo de fabricação; 

• rearranjo das operações: promove o rearranjo das operações da 

cadeia de suprimentos, motivado no fato de que há empresas que 

possuem várias etapas de personalização de produtos. Implica em 

mudanças tecnológicas e de processos, e procura agrupar etapas no 

fim do processo de fabricação, tornando as etapas iniciais comum a 

todos os produtos da família. 

 

 

2.3.4.10  H. Lee e C. S. Tang 

 

Lee & Tang (1998, apud MÔCHO, 2002), definem três estratégias 

como fundamentais para a implementação da técnica de postponement e que, 

corretamente aplicadas, aumentam o valor da empresa: 

• postponement logístico: semelhante ao já estudado; 

• postponement de forma: idem 

• pull postponement: por este modelo deve-se trazer o ponto de 

separação para o mais próximo possível do início do processo. Ponto 

de separação é o ponto fronteiriço entre a produção empurrada (para 

estoque) e a produção puxada (sob pedido) na cadeia de suprimentos. 

Assim, a maior quantidade de passos possível deve ser realizada uma 

vez conhecidas as especificações do comprador. Para que a 
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implementação dessa estratégia tenha sucesso é necessário: (1) que 

haja um mínimo de passos de diferenciação do produto antes do ponto 

de separação. Com menos tipos de produtos semi-acabados a 

previsão especulativa do estoque é mais fácil e precisa; (2) Que os 

passos do processo depois do ponto de separação sejam flexíveis e 

rápidos; (3) Que haja precisão na especificação do pedido. O sistema 

de informação deve fornecer informações precisas e em tempo hábil. 

 

 

2.3.4.11  H. L. Lee e S. Whang 

 

Lee & Whang (2001) citam dois tipos de postponement de logística 

úteis para as empresas e que são uma evolução no conceito de postponement. São 

eles: 

• merge-in-transit: modelo em que os componentes de um produto 

podem vir de dois ou mais lugares. Por exemplo: o monitor de um 

computador pode ser despachado de uma cidade e a CPU de outra 

cidade para um mesmo cliente. Isto evita que ambos os componentes 

sejam enviados para uma matriz para só depois serem enviados para o 

cliente. Enviando direto para o consumidor final, se reduz gastos com 

transporte. Empresas como Compaq e Hewlett-Packard já utilizam o 

merge-in-transit para atender seus clientes dentro e fora dos Estados 

Unidos. Um operador logístico contratado também pode apanhar as 

partes do produto final nos fornecedores, fazer o merge-in-transit e 

entregar os produtos em caixas separadas ao cliente, que faz sua 

montagem final; 

• rolling warehouse: consiste em deliberadamente transportar 

mercadorias sem um destino predefinido. A decisão de onde efetuar o 

descarregamento e em que quantidade é postergada o máximo 

possível, enquanto os caminhões estão em trânsito. Caso a mesma 

estratégia seja utilizada no transporte marítimo o nome específico é 

floating warehouse. Empresas como a americana Orient Overseas 

Container Line investem em tecnologia de informação que permite o 
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adiamento das decisões de descarregamento dos contêineres de seus 

navios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 - Postponement de logística MERGE-IN-TRANSIT  
Fonte: LEE; WHANG (2001). 

 

A figura 19 mostra a diferença entre a utilização de uma central de 

distribuição e a utilização de pontos de merge-in-transit. O caminho percorrido até o 

cliente é reduzido (pela eliminação de entrepostos de distribuição) e o postponement 

é realizado em estágios iniciais na cadeia de suprimentos, uma vez que o próprio 

fabricante é quem envia o produto para o consumidor (ou operador de merge-in-

transit). É uma alternativa a ser levada em conta, numa época em que os fabricantes 

têm espalhado suas plantas ao redor do mundo, em busca de vantagens 

competitivas. 

A figura 20 mostra o processo tradicional em que as quantidades a 

entregar em cada destino é conhecida desde o início do carregamento. Na 

estratégia de postponement Rolling Warehouse as quantidades e os destinos só são 

DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL

DISTRIBUIÇÃO MERGE-IN-TRANSIT

Clientes

Fornecedores

Fornecedores

Clientes

Central de
Distribuição

Pontos de 
Merge-in-transit

DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL

DISTRIBUIÇÃO MERGE-IN-TRANSIT

Clientes

Fornecedores

Fornecedores

Clientes

Central de
Distribuição

Pontos de 
Merge-in-transit



 

 

88 

conhecidos próximo ao fim da viagem, quando a demanda já é conhecida com mais 

precisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 - Postponement de logística ROLLING WAREHOUSE  
Fonte: LEE; WHANG (2001) 

 

 

2.3.4.12  M. A. Waller, P. A. Dabholkar e J. J. Gentry 

 

Waller, Dabholkar & Gentry (2000 apud CUNHA, 2002) propõem 

uma nova tipologia que inclui outras organizações no processo de postponement e 

atribuem uma nomenclatura que consideram mais apropriada por considerar o 

estágio em que o postponement ocorre. São três tipos: postponement de montante, 

postponement de jusante e postponement de distribuição. 

• postponement de montante: ocorre com o retardo de ordens de 

materiais dos fornecedores até que se tenha informação dos pedidos. 

É apropriado para empresas que empregam matérias-primas caras e 

para as que produzem a partir de projetos.  
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• postponement de jusante: o retardamento agrega valor próximo da 

demanda. É o que ocorre quando a configuração final de um produto é 

atrasada e executada pela empresa mais próxima do consumidor final. 

• postponement de distribuição: similar ao de tempo. Ocorre depois que 

o produto já está com as configurações finais e pronto para ser enviado 

aos clientes. 

A diferença entre o postponement de produção (incluindo 

etiquetagem, embalagem, montagem e fabricação) proposto por Zinn (1990) e o 

postponement a montante e a jusante é o grau de coordenação e gerenciamento 

estratégico entre empresas da cadeia e os requisitos únicos de serviço ao 

consumidor.  

 

 
2.3.4.13  Resumo 

 

O quadro 9 mostra um resumo da tipologia do postponement 

segundo os autores apresentados neste trabalho. 

Neste quadro é possível visualizar o resultado das tentativas 

exercidas ao longo do tempo no sentido de desenvolver uma tipologia abrangente e 

definitiva para as várias formas de postponement. Cada uma, no entanto, leva em 

consideração aspectos diferenciados da cadeia de suprimentos. Estes aspectos 

foram descritos neste trabalho em seus itens respectivos, e dizem respeito a fatores 

como: segmentação de mercado, foco em grupos de consumidores ou consumidores 

individuais, características do produto, valor unitário, variação de demanda, retardo 

de tempo, forma ou lugar, etapa da produção onde ocorre a diferenciação, dentre 

outros.  

É importante observar que, das tipologias apresentadas no quadro, 

algumas são idênticas em conceitos, mudando apenas a designação. Em outros 

casos, o autor faz um desdobramento (ou aglutinação) das formas de postponement 

propostas por outro autor. Apesar do esforço, ainda persiste uma lacuna para uma 

metodologia única capaz de ser utilizada de forma universal ou que, pelo menos, 

consiga agrupar as tipologias já existentes de uma forma coerente. 
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Não obstante este fato, dentre as tipologias apresentadas, a de 

Pagh & Cooper foi escolhida para ser utilizada neste trabalho pelo fato de poder ser 

aplicada em uma vasta gama de produtos. Um outro motivo para esta escolha é 

porque estes autores desenvolveram a metodologia de “Análise de Perfil”, onde são 

avaliados vários fatores determinantes para a escolha da melhor estratégia de 

postponement a ser utilizada. Neste caso, será verificado se o tipo de postponement 

utilizado para cada produto combina, de fato, com aquele encontrado na Análise de 

Perfil. 

 
ALDERSON (1950) BUCKLIN (1965)

ZINN (1990); ZINN; 
BOWERSOX (1988)

BOWERSOX; CLOSS 
(1996)

COOPER (1993) PAGH; COOPER (1998)

Postponement Especulação
Postponement  de etiquetagem 

(ou rotulagem)
Postponement  de 

manufatura
Postponement  unicêntrico Especulação

Postponement
Postponement  de embalagem 

(ou empacotamento)
Postponement  de logística

Postponement  de 
manufatura descentralizada

Postponement  de logística

Postponement  de montagem
Postponement  de 

montagem
Postponement  de 

manufatura

Postponement  de fabricação ou 
manufatura

Postponement  de 
embalagem

Postponement  pleno

Postponement  de tempo

CHRISTOPHER (1997) VAN HOEK (1998)
AVIV; FEDERGRUEN 

(1999)
LEE; TANG (1998) LEE; WANG (2001)

WALLER; DABHOL-
KAR; GENTRY (2000)

Produção para estoque Postponement  de forma
Padronização de componentes e 

sub-módulos
Postponement  logístico Merge-in-transit Postponement  de montante

Postponement  de 
manufatura

Postponement  de tempo Projeto modular Postponement  de forma Rolling warehouse Postponement  de jusante

Postponement  de logística Postponement  de lugar Postponement  de operações Pull postponement Floating warehouse
Postponement  de 

distribuição

Postponement  de 
montagem

Rearranjo de operações

Postponement  de 
produção

Postponement  de 
engenharia

Postponement  de compras

 
 

Quadro 9 - Resumo da tipologia de postponement apresentada neste trabalho 
 

Este item do trabalho, que se encerra aqui, comporta a teoria a que 

se refere o parágrafo anterior, e descreve a estratégia de postponement de acordo 

com a literatura sobre o tema. Nele, várias abordagens foram apresentadas, com 

suas aplicações e limitações. Algumas destas abordagens apresentam avanços em 

relação a outras. No entanto, a despeito destes avanços, a idéia básica vinculada ao 
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termo postponement permanece a mesma desde que foi conceituado por Alderson 

nos anos 50. O que mudou, e muito, foi a abrangência de sua aplicação, como um 

esforço empresarial contínuo de se alcançar redução de custos e de se obter 

sucesso em mercados diferenciados. Através do postponement se tornou possível 

alcançar as inúmeras possibilidades advindas das exigências dos consumidores, 

cujas expectativas e necessidades se diferenciam grandemente, mesmo quando se 

trata de produtos e serviços semelhantes. 

O próximo item abordará a temática da indústria da construção civil. 

 

 

 

2.4   A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Conforme já mencionado na justificativa deste trabalho, o setor da 

construção civil tem sido, historicamente, um dos mais importante da economia 

nacional. Não por acaso, o desempenho da indústria da construção civil (ICC) serve 

de “termômetro” para a economia como um todo. Sua importância excede o próprio 

setor, uma vez que serve de suporte para inúmeras outras atividades. Ela é 

responsável pela geração de parcela significativa dos empregos, embora grande 

parte da mão-de-obra utilizada nesta indústria seja de baixa qualificação profissional 

(PEIXOTO, 2006).   

 

 

2.4.1  Um breve histórico 

 

Como atividade técnica, a construção civil se iniciou com as 

atividades vinculadas às construções militares de fortificações e engenhos bélicos, 

de onde se originou a designação de “engenheiros”. Com a edificação das cidades 

ou “civitas”, surgiram os termos “engenheiro civil” para diferenciar de “engenheiro 

militar” e “construção civil” que passou a designar tanto o conjunto de atividades e 

operações utilizadas na execução de um projeto, como qualquer realização material 

e intencional do homem, visando proteção e adaptação da natureza às suas 

conveniências (MEIRELLES, 1983 apud TAIGY, 1991). 
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2.5.2 Classificações 

 

As classificações utilizadas na construção civil estão longe de um 

consenso. Isto porque muitas delas focalizam aspectos diferentes da construção 

civil. 

Martucci (1990 apud HAGA, 2000), por exemplo, propõe uma 

classificação baseada nos aspectos tecnológicos do projeto, para enquadrar as 

atividades empresariais ligadas à construção civil. Esta classificação divide as 

empresas em três subsetores: 

• subsetor de componentes e materiais de construção. Nesta categoria 

se enquadram as atividades baseadas em processos de extração e 

transformação de recursos naturais, e compreendem desde pequenas 

olarias até as grandes fabricantes de cimento; 

• subsetor de produção de máquinas, equipamentos, ferramentas e 

suprimentos. Este subsetor engloba empresas nacionais e 

multinacionais com considerável desenvolvimento tecnológico, 

fabricantes de máquinas pesadas e equipamentos em grande escala; 

• subsetor de projeto, produção e montagem de produtos finais. Neste 

subsetor se enquadram as atividades de construção civil propriamente 

ditas, com uma grande variedade de empresas atuando em diferentes 

segmentos de mercado, como estradas, pontes, edificações, etc.  

Considerando o setor da construção civil em si, e não as empresas 

do ramo, PICCHI (1993) compilou um quadro com a classificação da construção civil 

de acordo com três diferentes instituições: Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), IBGE e Fundação João Pinheiro. O quadro 10 traz as 

classificações conforme a compilação de Picchi (1993).  
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 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO IBGE - CENSO DA CONSTRUÇÃO ABNT - NBR 8950

Edificações Incorporação de imóveis e loteamentos Obras de edificações
1. Residenciais 1. Incorporações de imóveis e loteamentos 1. Habitacionais;
2. Comerciais     quando associados a construção 2. Comerciais e administrativas;
3. Institucionais 2. Incorporação de imóveis e loteamentos 3. Industriais
4. Industriais     quando não associados à construção 4. Culturais e desportivas; estações e
5. Partes da edificação      terminais;
6. Serviços complementares à Obras 5. De assistência médico-social
       edificação 1. Edificações; 6. Outras obras viárias.

2. Obras viárias;
Construção pesada 3. Grandes estruturas e obras de arte; Obras viárias
1. Infra-estrutura viária, urbana 4. Montagens industriais; 1. Rodovias e infra-estrutura rodoviária;
    e industrial 5. Obras de urbanização; 2. Ferrovia e infra-estrutura ferroviária;
2. Obras de arte 6. Obras de outros tipos. 3. Hidrovias e infra-estrutura hidrov;
3. Barragens hidrelétricas, 4. Pistas e infra-estrutura aeroportuária;
    usinas atômicas. Serviços de construção 5. Outras obras viárias.

1.Construção de etapas especificas de obra;
Montagem Industrial 2. Serviços de diversos; Obras hidráulicas
1. Montagem de estrutura para 3. Outros serviços 1. Barragens;
    instalação de indústrias 2. Sistema de saneamento;
2. Sistema de geração, transmissão 3. Sistema de irrigação;
    e distribuição de energia elétrica 4. Sistema de drenagem
3. Sistemas de telecomunicação 5. Outras obras hidráulicas.
4. Sistemas de exploração de
     recursos naturais Obras de sistemas industriais

1. Implantação de indústrias de
     transformação;
2. Sistema de exploração e transporte
     de recursos naturais;
3. Sistemas de geração e transmissão
    de energia;
4. Sistemas de telecomunicações;
5. Outras obras de sist.  industriais.

Obras de urbanização
1. Logradouros;
2. Infra-estrutura urbana;
3. Paisagismo e ambientação urbana;
4. Outras obras urbanização.

Obras diversas
1. Terraplenos;
2. Minas, poços e galerias;
3. Contenções;
4. Outras obras.  

 
Quadro 10 - Classificações da indústria da construção civil  
Fonte: PICCHI (1993). 

 

A partir de meados da década de 90, através da série de Seminários 

da Indústria Brasileira da Construção, promovida pela Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 

(CIESP), a cadeia produtiva relacionada à construção civil passou a ser chamada de 

Construbusiness.  

O Construbusiness abrange um contingente maior do que o setor da 

construção civil definido pelo IBGE, uma vez que compreende também os 
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subsetores de material de construção, bens de capital para a construção e serviços 

diversos. 

De acordo com o Construbusiness (1999) a indústria da construção 

civil foi dividida em cinco subsetores:  

• edificações, cuja atividade principal é a construção de edifícios 

residenciais, comerciais, industriais e institucionais. Este subsetor é 

caracterizado pela demanda vinculada à renda, uso intensivo de mão-

de-obra e diversidade tecnológica; 

• construção pesada, cujas atividades envolvem construções 

relacionadas à infra-estrutura, como estradas, ferroviárias, obras de 

saneamento, construção de barragens, hidrelétricas, dentre outras. 

Este subsetor se caracteriza pelo elevado grau de dependência do 

nível de investimento; 

• material de construção, cuja atividade principal é a produção e 

comercialização de materiais diversos, materias primas e insumos para 

os subsetores de edificações e construção pesada. Neste subsetor, as 

características principais são a segmentação de mercado e a estrutura 

de consumo; 

• montagem industrial, cuja atividade principal está relacionada à 

produção de bens de capital para a construção, e se caracteriza pela 

volatilidade da produção; 

• serviços diversos, cuja atividade compreende transações imobiliárias, 

serviços técnicos relacionados à construção e manutenção de imóveis. 

Este subsetor se caracteriza pela segmentação de mercado e por ser 

formado por um grande número de pequenas empresas. 

 

 

2.5.3 A customização em massa no subsetor de edificações 

 

Vários são os fatores que podem determinar a escolha e a decisão 

de compra de uma unidade residencial. Estes fatores são independentes do projeto 

em si e dizem respeito à localização, características do ambiente, preço, condições 

de pagamento e financiamento, etc.; de forma que a realidade espacial da habitação 
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se torna um fator de importância secundária. Por outro lado, o ambiente interior em 

si é precisamente o bem de consumo que é comprado e vendido (BRANDÃO, 

2002b) e precisa ser adaptado ao gosto e necessidade do comprador. 

Para Brandão (2002b), mudanças sócio-demográficas diversas, 

como modificações na estrutura e nos arranjos familiares e possibilidade de trabalho 

em casa (home-office) têm trazido novas funções e atividades, alternadas ou 

sobrepostas, que precisam ser exercidas dentro do ambiente onde se mora, 

demandando flexibilidade e customização deste ambiente. 

É no subsetor de edificações, especialmente de edifícios 

residenciais, que tem surgido a possibilidade de customização das unidades 

residenciais a partir da modificação da planta-padrão. Segundo Frutos (2000), a 

personalização de produtos é uma estratégia de competitividade cada vez mais 

utilizada pelas empresas, contudo, ainda incipiente no setor de construção de 

condomínios residenciais. 

Esta tendência, no entanto, tem mudado e se fortalecido nos últimos 

anos, conforme já visto neste trabalho. Ela surgiu a partir da percepção do 

comportamento dos consumidores, notadamente daqueles de maior poder aquisitivo.   

Era comum o cliente receber um apartamento novo e acabado e 

imediatamente promover nele uma reforma abrangente, segundo seus critérios 

individuais de beleza, estética ou conforto. Da mesma forma, também era comum a 

tentativa de clientes, ao adquirir imóveis na planta, de interferir no layout ou opinar 

em detalhes de acabamentos, cores, materiais, formatos, etc.  A partir desta 

constatação, as construtoras implementaram a possibilidade dos clientes efetuarem 

mudanças nos projetos. 

Esta interferência pode se dar em várias fases da obra e de 

maneiras diferentes, através da flexibilidade arquitetônica. Para Santana, Oliveira & 

Meira (2007), a flexibilização surge como uma ferramenta que vem integrar-se ao 

processo de personalização, uma vez  que sempre ocorre alguma intervenção nos 

projetos originais. 

Brandão & Heineck (1997), identificam quatro formas de flexibilidade 

arquitetônica capazes de promover a adaptação do espaço de moradia: 
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• flexibilidade inicial: obtida pela variabilidade dos produtos, na fase de 

construção, e de interesse do primeiro usuário; 

• flexibilidade contínua (ou posterior, ou funcional): se dá ao longo da 

vida útil da habitação; 

• flexibilidade permitida (personalização): ocorre quando apenas uma 

opção é dada ao cliente, seja de layout ou de acabamentos, atendendo 

aos pedidos viáveis de modificação de projeto; 

• flexibilidade planejada: ocorre quando, na etapa de projeto, já são 

criadas mais de uma opção ao cliente para sua escolha no ato da 

compra.  

Em pesquisa efetuada em várias cidades brasileiras, estes autores 

classificaram as formas de flexibilidade oferecidas em apartamentos em quatro 

grupos distintos: 

• grupo 1: empreendimento com vários apartamentos-tipo. Quando um 

mesmo empreendimento oferece várias plantas diferentes (unidades-

tipo), isto pode ser entendido como uma forma de flexibilidade, pelo 

fato do cliente ter opções de escolha, embora a localização das plantas 

seja pré-definida. Em obras deste tipo, normalmente não são admitidas 

mudanças internas em cada apartamento devido à complexidade 

arquitetônica já existente. Pode-se dizer que este tipo de flexibilidade 

envolve um aspecto macro do empreendimento, uma vez que nessa 

concepção, não há interesse da empresa construtora em modificar ou 

adaptar as unidades em suas características internas; 

• grupo 2: oferta de vários layouts para o mesmo apartamento-tipo. 

Neste caso, o cliente pode fazer a opção entre vários layouts internos. 

Esta oferta pode ocorrer de três formas: (1) apresentando as 

alternativas para cada setor sem, no entanto, desenhar layouts inteiros; 

(2) apresentando vários layouts sem que nenhum deles seja 

considerado opção padrão, principal ou básica; e, (3) fixando as áreas 

molhadas e propondo diversas combinações para os cômodos das 

áreas secas, ou, mesmo, permitindo liberdade de definição para as 

áreas secas, num misto de flexibilidade planejada e flexibilidade 

permitida; 
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• grupo 3: completa liberdade para definição do layout interno. Neste 

caso, apenas o perímetro com a posição das janelas é fornecido. O 

layout completo é definido pelo cliente com seu próprio arquiteto. Este 

formato geralmente ocorre em apartamentos de alto luxo e grande 

área. Não pode ser considerado um caso de flexibilidade planejada, a 

menos que haja fixação prévia das prumadas das instalações. Sabe-se 

que na prática, os empreendedores acabam por elaborar uma planta 

básica (inicial) que passa a ser então modificada por cada cliente, 

recaindo, assim, no caso da flexibilidade permitida; 

• grupo 4: junção ou desmembramento de apartamentos contíguos. 

Podem ocorrer de duas formas: (1) no mesmo pavimento, através de 

junção ou desmembramento; e, (2) em pavimentos diferentes, porém 

subseqüentes, formando um duplex a partir de dois apartamentos que 

estejam na mesma prumada. 

Desta forma, a flexibilidade arquitetônica é uma ferramenta que 

permite a aplicação da customização em massa nas edificações. 

Em um outro trabalho, mais recente, Brandão & Heineck (2007), 

argumentam que, com as demandas que estão surgindo, e que exigem 

atendimentos cada vez mais personalizados, a flexibilidade não poderá mais ser 

encarada de forma reativa por parte das empresas de construção e deverá ter mais 

relevância a cada dia. Segundo eles, custo e qualidade foram os objetivos de 

desempenho que se consolidaram com mais solidez na construção, mas a 

flexibilidade também deverá assumir um papel de importância no sistema de 

produção. 

De fato, estes autores mencionam que o setor de construção de 

edifícios residenciais continua buscando conciliar o oferecimento de opções ao 

comprador e atendimento do cliente através de plantas flexíveis e personalização, 

com a procura também de garantir os aspectos de construção racionalizada. Tal 

equilíbrio de interesses pode ser obtido mediante uma flexibilidade planejada. 

Por sua vez, Yamamoto (2001, apud BRANDÃO, 2002a) descreve, 

de forma objetiva, como as empresas brasileiras do setor têm proporcionado a 

customização do imóvel aos compradores, tornando esta possibilidade viável 
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economicamente durante a fase de construção. Atualmente, existem três formas 

utilizadas pelas construtoras, segundo este autor:  

• plantas abertas, ou laje livre: modelo no que sugere alguns projetos, 

mas o cliente pode elaborar o seu com outra distribuição e outros 

acabamentos diferentes dos padronizados;  

• alternativas de plantas: estratégia utilizada por empresas que não são 

tão flexíveis. Num mesmo empreendimento existem apartamentos do 

mesmo tamanho, mas com números de quartos diferentes; 

• negociação de pequenas alterações: no caso das empresas que não 

oferecem as alternativas anteriores. 

Esta divisão proposta por Yamamoto têm estreita correlação com as 

formas de flexibilidade classificadas em quatro grupos distintos por Brandão & 

Heineck (1997). 

As mudanças implantadas nos projetos, geralmente não modificam o 

valor do imóvel, uma vez que o valor se baseia na área. No entanto a preferência por 

determinado layout específico, como a limitação do número de quartos, por exemplo, 

tendem a limitar também o número de interessados na aquisição futura do imóvel, 

pelo fato de se ter que encontrar um potencial comprador com perfil semelhante 

(MEDINA, 1997 apud BRANDÃO, 2002a). Neste sentido, Brandão (2002a) relaciona 

quatro tipos de modificações que customizam muito o imóvel e que podem dificultar 

sua venda. Estas modificações são: 

• eliminar o banheiro de empregada; 

• eliminar toda a divisão entre a sala de estar e a cozinha. Optar por um 

passa-pratos; 

• trocar os revestimentos originais por outros bem mais caros ou bem 

mais baratos. O ideal é manter o padrão de acabamento do imóvel; 

• eliminar muitos quartos. Dar preferência a mudanças reversíveis. 

Segundo Rocha et al (2004), as alterações de projetos na fase de 

construção, para adaptações às solicitações dos clientes, podem trazer dificuldades 

também no planejamento da produção. Para facilitar o processo, o oferecimento de 

opções previstas e controladas pode ser a solução. Neste caso, é preciso se utilizar 

de um programa de computador para efetuar o cálculo dos custos adicionais de 
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acordo com as especificações do cliente, além de se estabelecer data-limite para 

que as especificações sejam definidas. 

Do ponto de vista das inovações tecnológicas, para Brandão (2002), 

as lajes planas sem vigas, a utilização de shafts para instalações e paredes em 

chapas de gesso acartonado são exemplos de inovações, capazes de facilitar os 

procedimentos de flexibilização.  

A flexibilidade também está ligada ao princípio de independência 

entre a estrutura e os elementos de divisão interna (LARCHER, 2005 apud 

SANTANA; OLIVEIRA; MEIRA, 2007).   

Dentre os elementos que compõem a estrutura, a laje merece 

destaque, uma vez que o tipo de laje utilizado interfere diretamente na flexibilidade 

do projeto.  

A escolha do tipo de laje a ser executado numa edificação depende 

de fatores diversos como segurança e custo. Depende também da finalidade da 

edificação, tendo por base as propriedades específicas de cada um tipo de laje. 

Dos diversos tipos de lajes existentes, dois são bastante utilizados 

em edificações: lajes maciças e lajes nervuradas.  

Lajes maciças predominam em obras com vãos relativamente 

pequenos. Neste caso, as paredes sobre a laje precisam ficar apoiadas nos 

vigamentos. Isto limita drasticamente as possibilidades de modificação nas plantas. 

Lajes nervuradas, por outro lado, permitem uma redução substancial 

do peso da própria laje, pela ausência de concreto nos espaços entre as nervuras. 

Eventualmente pode-se preencher estes espaços com material de baixa densidade, 

geralmente isopor (ARAÚJO, 2003). Ao se empregar este tipo de laje, se 

estabelecem duas possibilidades importantíssimas e que facilitam a customização 

das edificações: grandes vãos livres sem a presença de pilares e livre demarcação 

de paredes internas (pela não necessidade de apoio das paredes sobre os 

vigamentos).   

Dessa forma, a utilização de lajes nervuradas nas edificações 

permite um alto grau de flexibilidade, e, portanto, de customização das unidades, 

pela possibilidade de livre alteração nas plantas padronizadas. 
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Apesar de toda a importância estratégica da customização de 

unidades residenciais em edificações verticais, Santana, Oliveira & Meira (2008), 

detectaram, em pesquisa realizada na cidade de João Pessoa, que grande parte das 

construtoras, embora preparadas, do ponto de vista técnico, para prover a 

personalização, sequer informam aos seus clientes desta possibilidade. Postura esta 

que deverá mudar, pelo acirramento da concorrência e maturidade do mercado. 

 

 

2.4.4  A cadeia de suprimentos na construção civil 

 

Para um bom resultado das atividades logísticas, é essencial que as 

empresas que compõem a cadeia de suprimentos tenham objetivos “não 

contrastantes” com a ênfase que a empresa tem com seu mercado. A lógica pela 

qual empresas vêm se dedicando mais ao estudo de cadeia de suprimentos, reside 

no fato de que muitos esforços necessários para alcançar um melhor nível de 

satisfação de seus mercados dependem do nível de integração entre fornecedores e 

intermediários que compõem a cadeia de suprimentos. 

Assim, por meio da administração de atividades de suprimentos, 

produção e distribuição, empresas têm buscado otimizar o gerenciamento de toda a 

cadeia envolvida nos processos para ganharem competitividade no mercado. Ou 

seja, têm procurado melhorar a integração entre as diversas tarefas da cadeia 

produtiva, visando atender de maneira mais completa possível às necessidades 

geradas por seus públicos-alvo, incluindo a personalização do produto final com o 

qual buscam atingir em cheio as expectativas de cada comprador (Môcho, 2004).  

A importância do estudo da cadeia de suprimentos na construção 

civil decorre do fato de que os materiais respondem por 60% do custo total de uma 

construção (HEINECK, 1990 apud ROCHA et al, 2004), de forma que os 

suprimentos representam o item mais significativo na composição do preço de um 

empreendimento (ROCHA et al, 2004). 

O conceito de cadeia de suprimentos passou a fazer parte das 

pesquisas de gerenciamento da construção civil (GCC) em meados dos anos 1990. 

Até então, o foco principal das pesquisas em GCC com relação às interações entre 

participantes era direcionada para o escopo de um mesmo empreendimento ou 
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projeto, e não do empreendimento com os seus fornecedores e entre 

empreendimentos de uma mesma empresa (LONDON; KENLEY, 2001 apud ALVES, 

2007). No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, aplicações do conceito de 

gerenciamento de cadeias de suprimentos passaram a ocupar mais espaço na 

literatura, indicando um crescente interesse pelo tópico e suas aplicações potenciais 

à construção. A partir desse período, o foco das pesquisas passou a dar mais ênfase 

ao gerenciamento da cadeia de suprimentos da construção como um todo e a 

considerar as suas peculiaridades (ALVES, 2007). 

A indústria da construção civil, no entanto, possui características 

próprias que a diferenciam das outras atividades ou setores industriais. Dentre estas 

características, O’Brien (1996 apud FRUTOS, 2000) menciona as seguintes: 

• produtos de grandes dimensões e custos; 

• produtos com características singulares e diferentes entre si; 

• a produção é realizada no próprio local de uso; 

• para finalizar a manufatura é necessário um grande número de 

atividades produtivas especializadas; 

• a organização produtiva é baseada num projeto; 

• o cumprimento de prazos é fator crítico para a coordenação das ações. 

Para Frutos (2000), a conjugação destes fatores resulta em: a) 

fragmentação de espaço, uma vez que as organizações trabalham em áreas 

geograficamente específicas e com pouca movimentação entre estas áreas; b) 

fragmentação temporal e organizacional, uma vez que o processo sendo orientado 

para o produto, as empresas se combinam e formam equipes, realizando parcerias 

de curtos períodos de tempo em várias obras. 

Vieira (2002), acrescenta mais algumas características que tornam a 

construção civil diferente de outros setores: 

• projetos individuais para cada produto; 

• produto imobilizado e produção móvel; 

• tempo elevado para a produção de uma unidade; 

• produção sujeita a intempéries; 

• mão-de-obra desqualificada e alta rotatividade; 

• produtos únicos e não em série; 
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• não existência de distribuição física do produto final. 

As diferentes características da construção civil em relação à 

indústria de manufatura tem repercussão no tratamento logístico da rede de 

suprimentos. Cardoso (1996) diz que enquanto na indústria de manufatura existem 

três focos fundamentais: logística de abastecimento (externa), logística de 

manufatura (interna) e logística de distribuição; no setor da construção civil, 

especialmente no subsetor edificações, existem somente dois focos: 

• logística de suprimentos (externa): responsável pelos fluxos de bens e 

serviços. Esta atividade vai da identificação e compra até a distribuição 

dos materiais e serviços na obra, e também envolve a gestão logística 

relacionada à mão-de-obra (alojamento, refeições, transporte, etc.); 

• logística de canteiros (interna): responsável principalmente pelos fluxos 

físicos dentro da obra, garantindo que os recurso estejam disponíveis 

nas frentes de trabalho. 

Com o objetivo de contribuir para o entendimento do funcionamento 

das cadeias de suprimentos da construção, Koskela & Vrijhoef (2000, apud ALVES; 

TOMMELEIN, 2007) sugerem quatro focos para elas, conforme figura 21:  

• foco 1: interação entre o canteiro de obras e seus fornecedores 

imediatos. O objetivo é a redução de custos e do tempo das atividades 

através da cooperação entre empresas construtoras, empreiteiras e 

fornecedores. Esse foco é considerado pelos autores como específico, 

uma vez que busca a redução de custos sem se preocupar muito com 

os efeitos (variabilidade) que a cadeia de suprimentos pode causar nas 

atividades do canteiro; 

• foco 2: foco na cadeia que fornece suprimentos ao canteiro de obras. 

Aqui o objetivo é alcançar redução de custos através de melhorias na 

logística, tempo de fornecimento (lead time) e redução de estoques. Os 

fornecedores da cadeia devem agir de forma conjunta, para que a 

cadeia de suprimentos seja otimizada, levando-se em conta diversos 

fatores relativos aos custos logísticos e de produção. Os autores 

observam que, devido às demandas imprecisas definidas pelos 

clientes, a cadeia de suprimentos pode ter seu desempenho alterado, 
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de forma que a cadeia deve ser projetada para lidar com estes 

problemas sem incorrer em perdas para os seus participantes; 

• foco 3: transferência de atividades do canteiro para outras localidades. 

A intenção é tirar proveito de ambientes mais controlados, fora do 

canteiro de obras. A implementação desse foco exige maior 

planejamento em termos de projeto e operação do canteiro. Os 

participantes da cadeia de suprimentos, neste caso, devem definir o 

local da interface entre a parte do sistema que emprega um sistema 

empurrado, baseado em previsões de demanda, e o sistema puxado, 

que produz de acordo com a demanda real por produtos e serviços; 

• foco 4: gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos com o 

canteiro de obras. O objetivo é fazer com que fornecedores, empresas 

construtoras, clientes e empreiteiros trabalhem de forma conjunta para 

melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos como um todo. 

Segundo os autores, essa alternativa tem tido resultados limitados 

devido à falta de uma completa integração entre os participantes da 

cadeia de suprimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Os focos do gerenciamento da cadeia de suprimentos na construção 
Fonte: KOSKELA; VRIJHOEF (2000, apud ALVES; TOMMELEIN, 2007). 
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Para que haja uma eficiente gestão de toda a cadeia de 

suprimentos, que garanta o sucesso do processo construtivo, é necessário que a 

empresa busque todos os meios para a coordenação de todos os participantes 

envolvidos no projeto. Somente trabalhando como uma unidade integrada e 

utilizando mecanismos eficazes de comunicação e de tomada de decisão, é que as 

exigências da coordenação do processo construtivo serão satisfeitas (DOBLER; 

BURT, 1996 apud MÔCHO, 2000). 

Este item abordou o tema da cadeia de suprimentos na construção 

civil. O gerenciamento de cadeias de suprimentos é um desafio para as 

organizações como um todo, e particularmente para a construção civil, devido às 

peculiaridades inerentes ao setor e citadas ao longo deste trabalho. Apesar disto, 

tem havido avanços importantes também neste setor. Segundo Pereira (2004), a 

idéia de integração da maneira proposta pelo Supply Chain Management pode trazer 

inúmeros benefícios, pois a interação entre empresas permite que a melhoria de um 

elo seja compartilhada com os demais. Dentre estes benefícios encontram-se a 

redução de custos e a melhoria na eficiência do processo produtivo ao longo de toda 

a cadeia. 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
O referencial teórico apresentado neste capítulo teve como objetivo 

fundamentar a pesquisa a ser realizada.  

O tema da customização em massa foi apresentado de uma forma 

abrangente, com sua tipologia sugerida de acordo com vários autores.  A pesquisa 

permitirá que se identifique quais os fatores que levaram as empresas à utilização da 

customização em massa em seus empreendimentos. Serão verificados também 

quais fatores favorecem e quais dificultam a utilização da customização em massa 

no subsetor de edificações. O tipo de customização em massa aplicado na 

construção de edifícios residenciais em Campina Grande será também motivo de 

verificação. Dessa forma, o tipo de customização aplicado será identificado de 

acordo com a tipologia proposta por cada autor. Além destes, outros indicadores 

serão pesquisados, como: itens passíveis de customização e as opções disponíveis 
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para cada um deles; limites técnicos na customização de cada item e a necessidade 

(ou não) de treinamento de mão-de-obra.  

Na teoria, da mesma forma que foi feito para a customização em 

massa, também foram apresentados os conceitos e tipologia do postponement 

aplicados à cadeia de suprimentos. Estes elementos serão investigados para 

descobrir o tipo de postponement utilizado nos itens customizáveis na construção de 

edifícios, bem como onde se localiza o ponto de desacoplamento (DP) na produção. 

O item 2.3.4.13 (resumo) descreve o que será utilizado da teoria e o motivo pelo qual 

será utilizado. 

Por último, foi abordado o tema da indústria da construção civil, para 

dar suporte aos demais temas tratados na fundamentação teórica. Nele se incluiu 

um breve histórico, as classificações, a customização em massa no subsetor de 

edificações e a cadeia de suprimentos voltada especificamente para a construção 

civil. 

As análises feitas foram sobre a utilidade prática da Análise de Perfil 

como instrumento capaz de auxiliar ou não na determinação da melhor estratégia de 

postponement. Também foram analisados a influência do formato de construção 

(condomínio e incorporação) e o poder aquisitivo dos clientes sobre o resultado final 

do processo de customização. 

O capítulo seguinte, metodologia, traz de forma mais detalhada os 

passos seguidos durante a realização da pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 
 

A pesquisa científica é um processo racional e sistemático que visa 

trazer respostas a problemas propostos e que se estende desde a formulação 

destes problemas até a apresentação dos resultados (GIL, 1996). A metodologia, 

por sua vez, define os caminhos para se alcançar estes objetivos, através da 

utilização de métodos, técnicas e procedimentos de estudo a serem utilizados pelo 

pesquisador. Ela permite conduzir a pesquisa de forma segura, ajudando o 

pesquisador nas tomadas de decisão (LAKATOS; MARCONI, 1992). É a partir da 

identificação do método utilizado na pesquisa que o conhecimento por ela gerado 

pode ser considerado científico (GIL, 1996). 

Neste capítulo são apresentados os elementos referentes à 

metodologia utilizada neste trabalho. Estes elementos dizem respeito às 

características e natureza da pesquisa, área em que foi realizada, tipo de estudo que 

foi desenvolvido, instrumental de coleta de dados e a forma como estes dados foram 

analisados e interpretados.  

 

 

3.1  NATUREZA DA PESQUISA 
 

O presente trabalho é de natureza qualitativa, de acordo com Berto 

& Nakano (2000), para quem a pesquisa qualitativa busca aproximar a teoria e os 

fatos observados. Esta aproximação se dá ao se descrever e interpretar eventos 

únicos ou isolados.  

Segundo Godoy (1995), pesquisas de natureza qualitativa têm 

características próprias, como, por exemplo, a possibilidade de trazer melhor 

compreensão de um fenômeno a partir de uma análise integrada, no contexto em 

que ele ocorre e do qual faz parte. Nesta abordagem, os dados quantitativos não 

são desprezados, mas servem de suporte, uma vez que o aspecto qualitativo de 

uma pesquisa pode ser reconhecido até mesmo através de informações obtidas em 

estudos essencialmente quantitativos (RICHARDSON, 1989). 
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3.2  CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 
 

A definição da metodologia utilizada numa pesquisa depende de 

suas características em relação aos procedimentos adotados para a coleta e análise 

de dados. Esses fatores, por sua vez, dependem dos objetivos pretendidos. Gil 

(1996) e Vergara (2004) propõem uma definição da metodologia de pesquisa 

baseada nos objetivos gerais e nos procedimentos de coleta de dados a serem 

utilizados. A primeira é uma definição voltada para os fins, enquanto a última se 

relaciona aos meios utilizados na pesquisa. 

Quanto aos fins, a presente pesquisa é caracterizada como 

exploratória, explicativa e descritiva. Exploratória, por ter a finalidade de trazer maior 

conhecimento a respeito de um problema, com o objetivo de torná-lo mais claro. 

Este tipo de pesquisa é a primeira etapa de uma investigação mais ampla e é 

utilizado para temas pouco explorados e onde existe pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado (GIL, 1996; VERGARA, 2004). Embora a área da 

construção civil seja alvo de muitos trabalhos acadêmicos, o mesmo não se pode 

dizer em relação à customização em massa de edifícios residenciais e da aplicação 

do postponement em sua cadeia de suprimentos. 

Já a pesquisa explicativa, segundo Vergara (2004), é aquela cujo 

principal objetivo é tornar algo inteligível, esclarecendo quais fatores contribuem para 

a ocorrência de determinado fenômeno.  Na pesquisa em questão, se explora o 

processo de customização em massa na construção civil, subsetor edificações, e 

suas implicações na cadeia de suprimentos. 

Por sua vez, a pesquisa descritiva tem como principal objetivo a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno. Busca, 

também, estabelecer relações entre as variáveis pesquisadas. Neste caso tem-se 

uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa (GIL, 1996) 

Quanto aos meios, esta pesquisa se caracteriza como pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica está contida no segundo 

capítulo deste trabalho e se fundamentou nos recursos disponíveis para descobrir o 

que havia sido publicado sobre o tema. Para tanto se buscou trabalhos diversos, 

como artigos, periódicos, revistas, livros, dissertações, teses, etc. 
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A pesquisa de campo refere-se ao ambiente real onde as 

informações objetos de estudo são coletadas. Neste ambiente não existe qualquer 

controle deliberado sobre as variáveis, mas apenas a coleta das informações e o 

registro das observações da maneira exata como ocorrem.  

 

 

3.3  ÁREA DA PESQUISA 

 

Para participação na pesquisa, se buscou empresas que atuassem 

no subsetor de edificações de edifícios residenciais na cidade de Campina Grande, 

Estado da Paraíba. A cidade concentra o segundo maior mercado imobiliário do 

Estado e reconhecidamente um dos maiores do interior do Nordeste. Seu processo 

de verticalização iniciou-se nos anos 50 e foi um dos primeiros em cidades do 

interior. No entanto, só a partir dos anos 90 que este processo se acelerou de 

maneira significativa. Dessa forma, a cidade dispunha de várias alternativas em 

edificações. No entanto, alguns critérios foram estabelecidos na escolha das 

empresas participantes da pesquisa: 

• Que no início da pesquisa estivessem construindo, ou concluído há 

menos de um ano, um edifício residencial. 

O fato de ser residencial, a princípio, teve duas razões: 1) aumentar 

as possibilidades de encontrar edificações sendo customizadas; 2) desconhecimento 

de que houvesse edificações comerciais utilizando este processo construtivo. Em 

relação a isto, descobriu-se, depois, que uma das empresas escolhidas já havia 

construído na cidade um edifício comercial utilizando a customização em massa em 

suas unidades. 

• Que todas estivessem utilizando a customização em massa em seus 

apartamentos. 

Obviamente, este critério teria que estar presente, uma vez que o 

trabalho busca estudar justamente a utilização da customização em massa no 

subsetor de edificações. Esta customização, como comprovado depois, pode ocorrer 

em várias etapas da construção e em níveis diferentes.  
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De posse dos critérios, o passo seguinte foi o contato com empresas 

imobiliárias e corretores de imóveis para localizar empreendimentos que 

correspondessem a este perfil. Foram escolhidos os três primeiros empreendimentos 

que se enquadraram nos critérios estabelecidos. Eles foram designados, ao longo 

do trabalho, como empreendimentos A, B e C, e suas respectivas empresas 

construtoras A, B e C. Embora não tenha sido levado em conta na escolha, os 

empreendimentos e suas respectivas empresas são representativos de diferentes 

aspectos envolvidos no estudo, conforme descrito nos resultados, no capítulo 

seguinte. 

 

 

3.4  TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Este trabalho utilizou-se do método de estudo multicaso para 

alcançar seus objetivos, uma vez que o estudo de caso é uma forma de pesquisa 

que visa examinar um fenômeno contemporâneo imerso em seu contexto, 

notadamente quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é bem definida; 

e é caracterizado pelo fato de aprofundar o estudo de uma ou de poucas unidades, 

sejam pessoas, famílias, produtos ou empresas, de forma que permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento (GIL, 1996; GODOY, 1995; VERGARA, 2004; YIN, 2001). 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida 

quando se colocam questões do tipo “como” e “por que” certos fenômenos ocorrem.  

Yin (2001), argumenta que alguns autores fazem distinção entre  as 

metodologias de estudo de casos únicos e estudos multicasos, mas, segundo ele, as 

duas estratégias permanecem dentro da mesma estrutura metodológica, seguindo a 

lógica da replicação para os estudos multicasos, cujo objetivo é encontrar resultados 

semelhantes ou contrastantes. 

 

 

3.4.1  Instrumentais de coleta e forma de aplicação 

 

A coleta de informações foi efetivada através da aplicação de 

entrevistas semi-estruturadas e observações in loco. As perguntas foram elaboradas 
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com o intuito de obter respostas claras e precisas, e foram do tipo abertas e 

fechadas. As observações visavam complementar as informações obtidas através 

dos entrevistas. Quando as respostas davam margem à outras indagações, a 

entrevista era conduzida de forma não estruturada e depois voltava ao ponto onde 

havia parado. 

As entrevistas foram realizados com os engenheiros de obras, 

sujeitos da pesquisa, que também eram responsáveis pela interface com o cliente e 

pela aquisição dos materiais para a customização. 

Estes dados são todos característicos de dados primários, obtidos 

em primeira mão. No entanto, alguns dados secundários foram obtidos em materiais 

e fontes diversas disponibilizados pelas empresas. 

 

 

3.4.2  Variáveis de investigação 

 

As variáveis que foram investigadas podem ser dispostas em dois 

grupos distintos, embora interligados: as que se referem à customização em massa 

e as que se relacionam com a cadeia de suprimentos. O quadro 11 mostra as 

variáveis objetos da pesquisa,  a definição de cada e os indicadores relacionados 

com cada uma delas. 
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VARIÁVEIS DEFINIÇÃO INDICADORES

Fatores que levaram à utilização da CM

Itens passíveis de customização

Quantidade de opções disponíveis para cada um

Limites técnicos para a customização

Fatores que favorecem a CM

Fatores que dificultam a CM

Identificação do tipo de CM praticado

Necessidade de treinamento de mão-de-obra

Mudanças na quantidade de fornecedores

Mudanças na proximidade dos fornecedores

Interação dos fornecedores nos projetos

Localização dos pontos de desacoplamento (DP)

Identificação do tipo de postponement  utilizado

Interação entre o projeto comum e os projetos 
individualizados

Meios utilizados para obter as especificações dos 
clientes e como estas informações circulam no 

empreendimento

Fluxo de materiais e 
informações através 

de empresas e 
organizações 

interligadas com o 
objetivo de fornecer 
produtos ou serviços 

para suprir a 
necessidade dos 

clientes

Cadeia de 
suprimentos

Análise de perfil de estratégia genérica P/E para cada 
empreendimento

Customização em 
massa

Capacidade de 
agregar a produtos 

normalmente 
produzidos em série, 

itens de escolha 
individualizada, 

personalizando-os 
conforme a 

necessidade ou 
desejo dos clientes

 
 
Quadro 11 - Variáveis e indicadores 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

 

3.5  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

Thiollent (1993 apud HAGA, 2000) chama a atenção para se evitar 

dois extremos metodológicos: o excesso de formalismo, quando existe muita 

teorização sem correspondência com a observação real, e o excesso de empirismo, 

o outro extremo, em que a observação efetuada não é acompanhada de base 

teórica.  Este trabalho evita esta dicotomia na medida em que fornece, sempre que 

possível, ligação entre os fenômenos observados e o referencial teórico 

desenvolvido ao longo do segundo capítulo.  

Por este motivo, foi desenvolvida uma ampla parte teórica, capaz de 

trazer subsídios importantes para fundamentar e dar suporte às observações. 

Dessa forma, os dados obtidos a partir dos instrumentos de 

pesquisa utilizados são analisados e interpretados à luz deste referencial teórico, 
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através de figuras e quadros comparativos, onde é possível observar as 

semelhanças e as diferenças encontradas nos empreendimentos, para cada item 

pesquisado. Comentários introduzidos ao longo de todo o capítulo 4 também fazem 

esta ligação entre teoria e observação. 

O tipo de customização em massa praticado na construção civil, nos 

três empreendimentos estudados, é identificado de acordo com a tipologia sugerida 

por vários autores. 

Da mesma forma, são identificados os tipos e formas de flexibilidade 

encontrados nos empreendimentos, de acordo com Brandão & Heineck (2007), e as 

formas de personalização, segundo Yamamoto (2001, apud BRANDÃO, 2002a). 

Para cada etapa passível de customização nas edificações, é 

descrito o caminho da informação, desde o cliente até a execução da tarefa. 

Também para cada etapa de customização, é identificado o tipo de estratégia de 

postponement utilizado para os materiais. Para a maioria destes materiais, é feita a 

análise de perfil, para descobrir se a estratégia de Postponement/Especulação (P/E) 

segundo o modelo de Pagh & Cooper (1998), corresponde à estratégia efetivamente 

utilizada. 

 

 

3.6  CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
Este capítulo apresentou os meios utilizados para a realização da 

pesquisa e para a elaboração desta dissertação. Para tanto, se buscou, na literatura 

pesquisada, instrumentos  capazes de alcançar os objetivos pretendidos neste 

trabalho. 

O próximo capítulo traz a análise e os resultados encontrados na 

pesquisa de campo realizada nos três empreendimentos da cidade de Campina 

Grande e que se relacionam com a customização em massa e com a cadeia de 

suprimentos, através de seus respectivos indicadores, conforme item 3.4. 
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

                          DA PESQUISA 

 

Neste capítulo são apresentados os dados e as análises da 

pesquisa efetuada nas empresas e empreendimentos. Todas as empresas 

estudadas e seus respectivos empreendimentos localizam-se na cidade de Campina 

Grande, Paraíba, e são identificados neste trabalho como Empresa A 

(Empreendimento A), Empresa B (Empreendimento B) e Empresa C 

(Empreendimento C), já que em cada empresa foi estudado um único 

empreendimento. A não identificação direta da empresa com seu empreendimento 

foi condição estabelecida de comum acordo para a realização da pesquisa. 

 

 

4.1  DADOS E ASPECTOS GERAIS DAS EMPRESAS E DOS  

       EMPREENDIMENTOS 

 

Este item traz informações gerais a respeito das empresas e de seus 

empreendimentos.  

O porte das empresas, no item seguinte, está de acordo com o 

critério estabelecido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 

2003), conforme descrito abaixo: 

a) até 19 empregados: microempresa; 

b) de 20 a 99 empregados: pequena empresa; 

c) de 100 a 499 empregados: média empresa; 

d) mais de 500 empregados: grande empresa. 

Existem outros critérios, relacionados a faturamento bruto, receita 

operacional, posição dominante no setor, vinculação à grandes grupos empresariais, 

dentre outros; mas este foi o escolhido por atender de forma satisfatória os objetivos 

pretendidos. 
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4.1.1  Dados gerais das empresas 

 

A seguir são apresentados os dados referentes às empresas 

pesquisadas. O quadro 12 mostra algumas informações com o objetivo de trazer 

uma visão geral sobre cada uma delas. São dados referentes a aspectos como 

número de empregados, atividades das empresas, etc., representativos da dimensão 

de cada empresa pesquisada. 

 
A B C

Porte pequeno pequeno pequeno

No. de  empregados 
(processo  construtivo)

60 50 20 a 30

No. de  empregados
(gestão)

Pertence a grupo 
empresarial? não não sim

Outras atividades - - marmoraria
Tempo de atuação 15 anos 8 anos 15 anos

Outros 
empreendimentos 3 edifícios -

7 edifícios (10-16 
andares) em CG e JP

Atividade principal edificações edificações edificações
Regiões onde atua Nordeste Nordeste Nordeste
Cidades onde atua Campina Grande, João 

Pessoa, Natal
Campina Grande

Campina Grande e João 
Pessoa

Certificação não não não
Está buscando? sim não não

8 10 4

 
 

Quadro 12 - Dados gerais das empresas  
Fonte: Pesquisa direta 
  

A empresa A é a única que atua também no segmento de 

edificações comerciais. As outras duas atuam somente no segmento de edificações 

residenciais. A empresa B é a única sem experiência anterior em edificações; e a C 

é a única a pertencer a grupo com outras atividades além de edificações. 

Os empreendimentos das empresas têm características distintas e 

representativas de fatores úteis na pesquisa, conforme pode ser verificado no item 

seguinte. 
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4.1.2  Dados dos empreendimentos pesquisados 

 

As obras pesquisadas são todas edificações residenciais, 

localizadas na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, cujas características 

principais estão descritas no quadro 13.  

 
A B C

Tipo de Condomínio Residencial Residencial Residencial

Forma de Administração Incorporação Condomínio Condomínio

Total de Pavimentos 18 21 12

Subsolo(s) 1 2 1

Térreo 1 1 1

Mezanino 1

Cobertura (com 2 unidades) 1

Cobertura (duplex) 1

Pavimentos-tipo 15 15 10

Total de unidades por 
pavimento-tipo

4 1 2

Total de unidades 62 16 20

Cidade Campina Grande Campina Grande Campina Grande

Bairro Catolé Mirante Alto Branco

Tipo de laje Nervurada Nervurada Maciça

Construtora Condomínio
Condomínio        

(permuta em 1 unidade)
Propriedade do Terreno

 
 
Quadro 13 - Dados gerais dos empreendimentos  
Fonte: Pesquisa direta. 

 

O empreendimento A é um edifício residencial construído na forma 

de incorporação. Nesta modalidade de negócio, o empreendedor (empresa) financia 

a obra e vende as unidades residenciais; diferentemente da modalidade condomínio, 

em que a empresa contratada administra os recursos dos condôminos em troca do 

recebimento de uma taxa de administração.  

Esta obra está sendo edificada em terreno da própria construtora, no 

bairro do Catolé, e possui 62 unidades residenciais. Por ocasião da pesquisa, as 

unidades se encontravam em fases distintas das atividades de execução. Algumas 

unidades ainda aguardavam os respectivos projetos para a demarcação das 
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paredes de alvenaria (as mais atrasadas), enquanto outras já haviam iniciado o 

assentamento de revestimentos (as mais adiantadas). 

O edifício B foi construído na modalidade de condomínio, no bairro 

do Mirante e possui 21 pavimentos. Sua construção foi executada por uma empresa 

constituída com esta finalidade específica. Por ocasião da pesquisa, todas as 16 

unidades que compõem o edifício estavam concluídas e entregues, embora algumas 

unidades ainda não estivessem ocupadas. 

O edifício C fica localizado no bairro do Alto Branco e é constituído 

de 12 pavimentos e 20 unidades residenciais. Está sendo construído na modalidade 

condomínio, em terreno antes pertencente a um condômino e permutado em uma 

unidade residencial. No período da pesquisa havia unidades concluídas, entregues e 

ocupadas. Mas havia também algumas unidades em fase de acabamento, algumas 

delas a partir do revestimento cerâmico. Em alguns pavimentos e no térreo, a área 

comum também estava em fase de acabamento. 

 

 

4.1.3  Tipos de lajes utilizadas 

 

Dos três empreendimentos, apenas o edifício C utiliza laje maciça 

em sua estrutura. Os demais utilizam laje nervurada. Conforme visto na parte 

teórica, a laje maciça limita as possibilidades de customização, uma vez que, neste 

tipo de laje, as paredes precisam ser apoiadas sobre o vigamento. De fato, das três 

edificações, esta é a que teve maiores limitações quanto a demarcação de paredes. 

Na verdade, as plantas dos apartamentos foram todas baseadas nos projetos 

padronizados, permitindo apenas a opção por colocação ou não de paredes (ou 

parte delas) nos lugares pré-determinados. 

Por outro lado, os outros empreendimentos, devido a laje nervurada, 

tiveram uma maior liberdade em relação ao layout das plantas. A laje nervurada, 

como se  sabe, não é exclusividade de edificações customizadas. Mesmo aquelas 

não customizadas também utilizam este tipo de laje, pelo fato dela permitir maiores 

vãos livres.  
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Do ponto de vista das inovações tecnológicas, no entanto, a laje 

nervurada é uma opção que tornou possível a customização a partir da demarcação 

das paredes internas, por tornar as paredes de alvenaria estruturalmente 

independentes.  

 

 
 
Figura 22 - Utilização de laje nervurada no edifício A  
Fonte: Pesquisa direta. 

 

A figura 22 mostra a utilização de laje nervurada no empreendimento 

A, enquanto a figura 23 mostra a forma como é executada a laje maciça apoiada em 

vigas convencionais. 

Além da diferenciação em termos de lajes, os edifícios escolhidos 

apresentam algumas diferenciações úteis na pesquisa. Estas diferenças dizem 

respeito ao porte dos empreendimentos, número de unidades por andar, público-

alvo, estágio atual das obras, experiência anterior em customização (apenas uma 

empresa tinha, conforme será visto adiante), etc. 
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Figura 23 - Forma de execução de laje maciça  
Fonte: Pesquisa direta. 

 

Caracterizada as empresas e os empreendimentos em execução, 

aborda-se no tópico seguinte, os resultados referentes à customização em massa, 

objeto de estudo desta dissertação. 

 

 

4.2  A CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA NOS EMPREENDIMENTOS 

 

Este item traz as respostas dadas, nas entrevistas, às perguntas 

relacionadas ao tema “customização em massa”, agrupando-se em sub-temas, para 

melhor compreensão. Aqui são explorados os objetivos específicos relacionados à 

descrição de como se dá o processo de customização (detalhado no item 4.4) e à 

identificação dos aspectos que contribuem e os que dificultam a customização no 

processo construtivo. 
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4.2.1 Fatores que levaram à utilização da customização em massa 

 

Foi unânime a constatação de que a utilização da customização em 

massa para a edificação de apartamentos residenciais se deu como uma reação à 

exigência dos consumidores, embora esta forma de construção seja responsável por 

um substancial acréscimo no custo final dos empreendimentos.  

Do lado do agente executor, a customização em massa provoca um 

aumento considerável da complexidade do processo construtivo. No entanto, ambos 

os argumentos não são suficientes para impedir que se utilize a customização cada 

vez mais. A possibilidade de alteração nas características dos imóveis se constitui 

num argumento capaz de diminuir a resistência à compra. 

Além disso, outros fatores foram citados: 

• A: exigência cada vez maior do público; procura por modernização; 

estratégia para agregar valor e diferenciar de outros empreendimentos; 

• B: exigências advindas do alto poder aquisitivo dos clientes; 

• C: decisão em assembléia; flexibilidade para o cliente; importante 

argumento de vendas. 

É lógico que existem benefícios com a customização em massa, pois, em caso 

contrário, as empresas não estariam praticando esta modalidade de construção. 

 

 

4.2.2 Vantagens e desvantagens trazidas pela customização em massa 

 

A satisfação do cliente é o principal benefício detectado ao se 

customizar as unidades residenciais. Um outro benefício citado por apenas uma 

empresa é a economia de tempo e recursos (eliminação do desperdício) ao se evitar 

futuras reformas para adaptar o imóvel ao gosto do cliente. 

Como benefício secundário, constatou-se o de permitir a alocação 

de mão-de-obra em tempos diferenciados, uma vez que os projetos vão sendo 

entregues em tempos diferentes. 
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O benefício mais forte mostrou-se ser mesmo a vantagem 

competitiva de agregar valor ao produto final, aumentando a satisfação do cliente e 

permitindo a cobrança de um sobrepreço em relação ao produto padronizado. 

Mas a customização não traz só benefícios. Na ótica de um dos 

entrevistados, a customização em massa pode representar o “céu” para o marketing, 

mas é um “inferno” para a produção. A padronização é algo que as empresas 

aprenderam a conviver e a customização quebra a fluidez de uma produção 

padronizada.   

Além disso, outros fatores foram citados como desvantagens da 

customização em massa no processo produtivo: aumento de custos (já citado), 

maior tempo para a conclusão da edificação, efeito perturbador de um maior número 

de pessoas circulando pela obra, multiplicação do número de itens com o qual lidar, 

e, por fim, perda da economia de escala. Este último pode ser atenuado, conforme 

será visto mais adiante. 

Para o cliente, além do aumento do custo da obra, existe um fator 

relevante a ser considerado como desvantagem, que está relacionado ao valor de 

revenda da unidade habitacional. Quanto mais um apartamento for moldado ao 

gosto de um indivíduo em particular, maior a dificuldade em encontrar outro indivíduo 

com gosto semelhante. O item 2.4.3 da parte teórica, que trata da customização em 

massa na construção civil, faz referência ao trabalho de Brandão (2002a), que 

enumera algumas atividades de customização em apartamentos que são 

responsáveis por grande parte da desvalorização futura destas unidades. 

 

 

4.2.3 O processo de customização 

 

Das empresas estudadas, apenas uma já havia utilizado a 

customização em massa em outros empreendimentos: um residencial e outro 

comercial, ambos na cidade de Campina Grande. Por este motivo, a empresa tinha 

experiência anterior com customização (há mais de cinco anos). As outras duas 

estavam utilizando a customização em massa pela primeira vez. 

Embora a customização em massa seja algo desejado pela maioria 

dos clientes, nos três empreendimentos pesquisados alguns clientes não se 
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utilizaram da prerrogativa que tinham de escolha e optaram por itens que eram 

oferecidos como padrão (default). É importante esclarecer que ao cliente era 

facultada a opção de escolha em várias etapas da obra. Alguns faziam escolhas em 

umas etapas e optavam pelo padrão em outras. Mais adiante serão descritas quais 

eram (ou são) essas etapas passíveis de customização.  

A maioria dos clientes do empreendimento B optou pela 

customização em todas as etapas onde isto foi possível.  A demarcação das paredes 

de alvenaria de acordo com o layout específico de cada um, primeira etapa 

customizável, foi um item com adesão de todos os clientes.  Daí em diante foram 

poucos os que optaram pelo padrão em alguma outra etapa. 

Nos empreendimentos A e C algumas unidades foram adquiridas 

para investimento e não para moradia dos adquirentes e, quando isto ocorre, quase 

sempre se opta por um apartamento o mais padronizado possível, com pouca ou 

nenhuma customização. O motivo para isto já foi explicado: o nível de customização 

tem reflexo direto no valor de revenda. 

De acordo com o engenheiro de obras do empreendimento A, no 

processo de customização dos apartamentos, a quantidade de itens customizados e 

o tipo de material escolhido varia de um cliente para outro, uma vez que cada cliente 

tem um nível de exigência diferente. Este nível de exigência, por sua vez, varia de 

acordo com o nível intelectual, com o nível de renda, ou com a classe social do 

cliente. Por outro lado, o engenheiro de obras do empreendimento C disse ser 

possível haver mudanças até mesmo para o apartamento de um mesmo indivíduo. É 

que, pelo tempo de execução de uma obra deste tipo, não é raro ocorrer variação 

(para maior ou menor) no poder aquisitivo do adquirente.  Houve um caso, no 

empreendimento C, que esta variação ocorreu para menor. O adquirente de uma 

unidade sofreu grandes prejuízos com aplicações financeiras, com reflexo direto na 

qualidade do material utilizado na customização, que havia começado num nível 

bem mais elevado do que aquele em que terminou. 

Apesar disto, quase sempre as modificações implantadas são 

compatíveis com o tipo do empreendimento e com o público para o qual ele se 

destina. Pessoas com  poder aquisitivo muito diferente do público-alvo de um 

empreendimento, geralmente buscam outro empreendimento mais compatível com o 

seu padrão, ao invés de tentar fazer esta adaptação via customização. 
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Outra observação importante é que nos empreendimentos A e C não 

houve nenhuma reinvidicação de clientes além daquelas que já estavam previstas. 

No empreendimento B, de padrão mais elevado, foi decidido acrescentar, a pedido 

dos clientes, mais uma alternativa energética, com a utilização de energia solar para 

o aquecimento de água. Além disso, decidiu-se também por um projeto de exaustão 

para todo o prédio e pela criação de um sistema de aproveitamento de águas 

pluviais. 

Em termos de recursos energéticos, todos os edifícios pesquisados 

dispõem de energia elétrica e gás canalizado, sendo que apenas o empreendimento 

B dispõe também de energia solar. Embora a cidade já disponha de gás natural, 

através de gasoduto, a distribuição ainda está restrita a postos de combustíveis e 

indústrias. Ainda não foi construída a malha de distribuição residencial, de forma que 

o gás canalizado é de distribuição interna em cada edifício. 

Quanto à possibilidade do cliente fazer seu próprio projeto de 

customização, é uma realidade que chega mesmo a ser incentivada. Desta forma o 

cliente passa a ter a liberdade de optar por profissionais de sua rede de 

relacionamentos e de sua confiança. Estes projetos, no entanto, precisam obedecer 

às limitações impostas pelo projeto principal e que se encontram descritas no item 

4.4, onde estão detalhadas as etapas do processo de customização. São diversos 

os fatores, principalmente técnicos, que levam a limitações de se implantar 

modificações nos projetos padronizados. Nos três empreendimentos, não pode 

haver mudanças na estrutura do edifício, fachadas, esquadrias externas, prumadas, 

shafts e material elétrico e hidráulico não visível. No empreendimento B não foi 

permitido mudanças na área comum e na localização das áreas molhadas. No 

empreendimento C também não pôde haver mudanças na localização prevista das 

paredes.  

O item 4.4, referido anteriormente, também identifica a quem 

compete a aquisição do material e a execução das atividades incluídas no projeto de 

customização. Indica também quem é o responsável pelo pagamento e pela 

aplicação. Como regra, a empresa se responsabiliza pelo pagamento do material 

referente ao projeto padrão ou incluso no memorial descritivo e pela sua aplicação. 

Caso o cliente faça outra opção de material, a empresa lhe concede um crédito 

correspondente tanto ao material quanto à mão-de-obra. No caso específico da 
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empresa A, o cliente pode optar por receber o material constante do memorial 

descritivo (ao invés do crédito correspondente), embora aplique outro material em 

seu apartamento. O motivo para isto é a economia de escala que a empresa obtém 

ao adquirir o material em grande quantidade. 

Quase sempre é mais vantajoso para o cliente adquirir seus 

insumos, mesmo personalizados, via empresa. É que o condomínio embora seja 

consumidor final, pode adquirir às vezes direto dos fabricantes. Na cadeia de 

suprimentos convencional, cada lojista paga impostos, frete, armazenagem etc., e o 

processo se repete a cada venda a outro elo da cadeia até chegar ao consumidor, 

encarecendo o produto no final da cadeia.  

 

 

4.2.4 Equipamentos e ferramentas para a customização 

 

Os equipamentos e ferramentas normalmente utilizados para 

edificação padronizadas foram citados pelos entrevistados como utilizados também 

nas edificações estudadas. Estes equipamentos são de uso geral e não específicos 

para a customização. Para cada empreendimento foram citados os seguintes 

equipamentos e ferramentas: 

 

• A: furadeira, elevador de guincho, betoneira, serra-mármore; 

• B: betoneira, policorte, serra-circular, vibradores, elevadores de carga, 

furadeira, serra-mármore; 

• C: betoneira, monta-carga, guincho, vibradores, serra elétrica. 

 

Em relação ao acabamento, a customização em massa das 

unidades residenciais não demanda ferramentas ou equipamentos especiais, exceto 

no caso em que a própria atividade a ser executada fuja do convencional.  O que 

difere a etapa de acabamento interno de uma construção customizada de uma 

convencional não é a maneira de executar as tarefas, mas o fato de que para cada 

tarefa os clientes podem escolher seus próprios materiais, cores, formatos, etc. 

Desta forma, as ferramentas são as mesmas daquelas empregadas na produção 
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seriada (ex: furadeiras, lixadeiras, etc.) porém com maior número de acessórios (ex: 

discos, brocas, etc.) pela diversidade de materiais utilizados.  

Na parte estrutural, nenhuma obra pesquisada utilizou montagem 

modular (pré-moldada). Na construção interna, porém, todas utilizaram este tipo de 

montagem, uma vez que paredes e tetos de gesso, tubulação, divisórias, etc., são 

tipos de montagem modular. 

 

 

4.2.5 A mão-de-obra na customização em massa 

 

Os três empreendimentos utilizam mão-de-obra terceirizada, em 

atividades diversas e relacionadas a seguir: 

• A: Execução da estrutura de concreto; instalação elétrica e 

hidrossanitária; 

• B: Instalação elétrica e hidrossanitária; aplicação de gesso; 

• C: Escavação; instalação elétrica e hidrossanitária. 

Em todos os empreendimentos a utilização de mão-de-obra 

terceirizada é feita também na fase de customização. A contratação desta mão-de-

obra pode ser feita pela empresa ou também pelo próprio cliente, conforme 

descrição detalhada no item 4.4. 

Os seguintes resultados foram colhidos a partir dos questionamentos 

sobre a mão-de-obra para a customização em massa: 

• terceirização: todas as empresas se utilizam de mão-de-obra tanto 

própria quanto terceirizada para as etapas customizadas. No 

empreendimento A, a contratação pode ser feita pela empresa ou o 

cliente pode fazer esta contratação livremente. No edifício B, a 

empresa pode contratar ou indicar a pessoa para ser contratada pelo 

cliente.  No edifício C, o cliente pode até indicar, mas a contratação é 

feita exclusivamente pela empresa, por questões legais; 

• mão-de-obra flexível ou polivalente: a utilização de mão-de-obra 

flexível ou polivalente acontece sempre para atividades compatíveis, 

como assentamento de cerâmica e porcelanato. Jamais ocorre para 
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atividades de natureza diferentes, como assentamento de revestimento 

e pintura; 

• especialização de tarefas: existem serviços que demandam 

especialização de tarefas. Pintura e aplicação de gesso, por exemplo, 

são atividades cuja execução é feita sempre por mão-de-obra 

especializada; 

• padronização de tarefas: nos três empreendimentos existem tarefas 

que são padronizadas e precisam de repasse de especificações, além 

de exigirem acompanhamento dos engenheiros e mestres. Dentre elas: 

paginação de piso, aplicação de cola, rejunte, espessura de junta de 

dilatação, etc.; 

• qualificação da mão-de-obra local: todo o trabalho relacionado à 

customização em massa é executado através de mão-de-obra 

disponível na própria cidade. Em nenhum caso se busca trabalhadores 

de outras localidades para a execução de serviços; 

• contratação: também para a contratação de mão-de-obra, não existe 

diferença significativa ou relevante entre as contratações para serviços 

convencionais ou customizados. Também se assemelham os 

problemas de alta rotatividade e de baixa qualificação de mão-de-obra. 

Nas empresas A e C, a contratação é feita a partir da verificação do 

histórico e referências do trabalhador. Em seguida se faz um teste das 

habilidades do trabalhador através de contrato provisório válido por um 

determinado período e renovável por período igual. Caso seja 

aprovado, a contratação é efetivada. Na empresa B, de acordo com a 

necessidade na fase em questão, se buscava indicações dos próprios 

funcionários ou conhecidos. A seleção era feita pelo engenheiro de 

obras, baseando-se sempre nas habilidades e experiências 

comprovadas de cada trabalhador. A  contratação de terceirizados 

também era feita pelo engenheiro de obras. Os candidatos visitavam o 

canteiro com o intuito de conhecer o tipo de serviço e fazer uma 

proposta de trabalho. As propostas eram apresentadas à direção da 

empresa (ou condomínio), que fazia a escolha levando em conta preço 

e qualidade do serviço. O contrato podia ser global ou unitário;      
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• treinamento: apenas a empresa A realizou treinamentos dos seus 

funcionários. Estes treinamentos são feitos sempre fora do canteiro, 

geralmente através de convênios com o SESI/SENAI e visa atividades 

diversas, utilizadas ou não na customização. 

  

         

4.2.6 Fatores que favorecem a customização em massa 

 

Alguns fatores foram identificados como favoráveis à implantação da 

customização em massa no processo construtivo de edificações. São eles: 

• uso das mesmas técnicas da produção padronizada, que a empresa já 

domina. Conforme já descrito neste trabalho, a customização em 

massa traz inovação no produto e na gestão, mas não no processo 

construtivo. Dessa maneira pode-se aproveitar a experiência e o 

conhecimento acumulado em edificações padronizadas para os 

empreendimentos atuais, customizados; 

• utilização de lajes nervuradas, cuja técnica as empresas também já 

dominam, e que permite a construção de grandes vãos sem pilares 

intermediários. Apenas a construtora C não utilizou laje nervurada; 

• utilização das próprias unidades como depósitos. A grande diversidade 

de materiais dificulta em muito o controle. Ao se utilizar as próprias 

unidades como depósitos ocorre uma redução substancial na 

dificuldade deste controle. É certo que, ao mesmo tempo, cria 

dificuldades quanto à segurança e o acesso a esses materiais, 

dispersos em várias unidades. Mas no geral, os benefícios são 

maiores. O empreendimento B também utilizou, além das próprias 

unidades, 16 depósitos, um para cada apartamento; 

• acesso a grande variedade de materiais. Esta variedade se encontra 

disponível em lojas locais ou distribuidores regionais e é um fator que 

favorece a escolha dos clientes. A facilidade logística de se adquirir de 

fornecedores distantes, até pela internet, também contribui; 



 

 

127

• proximidade de fornecedores ou representantes. Praticamente todos os 

fornecedores dos materiais utilizados têm representantes na própria 

cidade; 

• acesso a grande variedade de serviços profissionais de arquitetos, 

decoradores, ambientadores, etc.; 

• parceria com o próprio cliente. Esta estratégia demonstra ser um dos 

fatores favoráveis mais importantes para a customização das 

construções. A possibilidade de repassar ao cliente parte da atribuição 

das construtoras é algo impensável na produção convencional, mas 

perfeitamente viável na customização em massa. Conforme visto na 

parte teórica (itens 2.3.1 e 2.3.4.1), Alderson,  que conceituou o termo 

postponement na literatura, já defendia, na década de 50, que retardos 

na configuração dos produtos deviam ocorrer sempre que possível e 

que até mesmo operações de manufatura deviam ser transferidas para 

os canais de distribuição ou mesmo para o próprio cliente, exatamente 

como ocorre nos casos estudados. 

Por sua vez, este último fator, o de delegar ou atribuir tarefas ao 

próprio cliente, permite: 

• simplificação da cadeia de suprimentos da construtora, paralelo à 

ampliação do número de fornecedores da obra; 

• redução, e até eliminação, de erro nas especificações e informações 

distorcidas (fatores críticos para algo que depende das especificações 

do cliente); 

• elevação do grau de customização, pela liberdade de escolha e pela 

interferência na cadeia de suprimentos de seus próprios fornecedores. 

 

 

4.2.7 Fatores que dificultam a customização em massa 

 

Alguns fatores citados como capazes de dificultar o processo de 

customização, incluem: 
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• necessidade constante de contato com o cliente e, eventualmente, com 

seus fornecedores;  

• custos mais altos; 

• baixa previsibilidade de demanda; 

• perda da economia de escala; 

• fragmentação da demanda; 

• atrasos no cronograma. 

 

4.2.8 Tipologia da customização em massa praticada nos empreendimentos 

 

O item 2.1.4 do referencial teórico, traz as classificações 

relacionadas à customização em massa de acordo com alguns autores. O quadro 14 

relaciona a customização em massa (ou personalização) praticada no subsetor de 

edificações com a tipologia sugerida por cada um destes autores. As tipologias de 

Pine (1993), Spira (1996) e Silveira, Borenstein & Fogliatto (2001), se baseiam no 

quadro 2. 

 

Autor (es)
Tipo de customização praticado na 
personalização de apartamentos

Justificativa

Gilmore & Pine (1997) COLABORATIVA
O cliente precisa expressar seus 

desejos

Lampel & Mintzberg (1996) CUSTOMIZAÇÃO SOB MEDIDA
Produto passível de adaptação às 

necessidades individuais

Pine (1993) MODULAR
Considerando cada opção um 

módulo

Spira (1996) MONTAGEM MODULAR
Considerando cada opção um 

módulo

Silveira, Borenstein & Fogliatto 
(2001)

PROJETO, MANUFATURA OU 
MONTAGEM

Baseia-se nas anteriores

Gordon (1998) ABORDAGEM 3
Customização de produto, serviço 

e comunicação  
 
Quadro 14 - Tipo de customização praticado na personalização de apartamentos com base  
                    no referencial teórico  
Fonte: Pesquisa direta. 
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Neste quadro, é possível observar que uma única forma de 

customização praticada nos empreendimentos pode ter denominações diversas, 

dependendo do aspecto a ser considerado, e da tipologia escolhida. 

O tipo de flexibilidade arquitetônica praticado em cada 

empreendimento também foi alvo de pesquisa. Os quatro tipos descritos por 

Brandão & Heineck (1997) no item 2.4.3 do referencial teórico, foram identificados, a 

saber: 

• flexibilidade inicial: quando a variabilidade de produtos pode ocorrer na 

fase de construção; 

• flexibilidade contínua: quando a variabilidade pode ocorrer durante a 

ocupação; 

• flexibilidade permitida: quando os clientes podem fazer suas 

modificações na fase de projeto; 

• flexibilidade planejada: quando a empresa oferece várias opções aos 

clientes. 

O quadro 15 relaciona estes tipos de flexibilidade com aqueles 

praticados em cada empreendimento.  

 

Tipos de Flexibilidade    
Empreendimentos

INICIAL CONTÍNUA PERMITIDA PLANEJADA

A X X

B X

C X X X  
 
Quadro 15 - Tipo de flexibilidade praticado em cada empreendimento, com base em  
                    Brandão & Heineck (1997)  
Fonte: Pesquisa direta. 

 

O empreendimento C, de menor grau de flexibilidade arquitetônica, 

ironicamente é o único que possui três dos quatro tipos de flexibilidade, 

provavelmente para compensar a ausência da flexibilidade permitida, a que dá maior 

autonomia para o cliente. No empreendimento B aconteceu exatamente o oposto. 

Nele se verificou apenas o tipo de flexibilidade permitida. De fato, neste 

empreendimento, todos os clientes optaram por um layout customizado. O 
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empreendimento A tanto permitia a livre criação de projetos, como oferecia 

alternativas de plantas previamente elaboradas. 

O quadro 16 se baseia nas formas de flexibilidade também 

propostas por Brandão & Heineck (1997), e situa cada empreendimento pesquisado 

de acordo com as formas de flexibilidade oferecidas. 

 
Formas de Flexibilidade   

Empreendimento
Vários  apartamentos-

tipo
Vários layouts para 

cada apart-tipo
Liberdade de layout 

interno
Junção ou 

desmembramento

A X X X X

B X X

C X  
 

Quadro 16 - Forma de flexibilidade disponível em cada empreendimento, com base em  
                    Brandão & Heineck (1997)  
Fonte: Pesquisa direta. 
 

Este tipo de flexibilidade está relacionado com a forma como o 

cliente pode ter o seu desejo atendido. Isto pode se dar através de: 

• vários apartamentos-tipo: com várias plantas diferentes, inclusive de 

áreas diferentes; 

• vários layouts para um mesmo apartamento-tipo: o cliente pode fazer a 

opção entre vários layouts internos; 

• liberdade de layout interno: o cliente tem liberdade de fazer seu próprio 

layout; 

• junção ou desmembramento: pode ocorrer no mesmo pavimento ou em 

pavimentos diferentes, porém subseqüentes. 

O empreendimento A ofereceu as quatro formas de flexibilidade. A 

junção ocorreu dentro do mesmo pavimento. O empreendimento B 

ofereceu as formas de liberdade de layout interno e de junção, que, neste 

caso, ocorreu entre pavimentos diferentes. O empreendimento C ofereceu 

apenas a forma de layouts diferentes para um mesmo pavimento-tipo. 

Finalmente, o quadro 17 identifica a forma de personalização de 

cada empreendimento de acordo com a proposta de Yamamoto (2001, apud 

BRANDÃO, 2002a). 
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   Empreendimento Plantas abertas Alternativas de plantas
Negociação de 

pequenas alterações

A X X

B X

C X X  
 

Quadro 17 - Forma de personalização de cada empreendimento, com base em  
                    Yamamoto (2001, apud BRANDÃO, 2002a) 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

Por esta abordagem, a personalização das plantas pode ocorrer por 

uma das seguintes formas: 

• plantas abertas: o cliente faz seu próprio projeto; 

• alternativas de plantas: o cliente escolhe entre várias plantas 

disponíveis; 

• negociação de pequenas alterações: o cliente pode fazer adaptações 

previstas. 

O quadro 17 é autoexplicativo e mostra as formas de personalização 

identificadas em cada obra. 

Este item trouxe os resultados colhidos na pesquisa e que estão 

vinculados ao tema customização em massa. Aqui foram explorados os objetivos 

específicos relacionados à descrição de como se dá o processo de customização e à 

identificação dos aspectos que contribuem e os que dificultam a customização no 

processo construtivo. O próximo item continua trazendo resultados, porém 

vinculados ao tema da cadeia de suprimentos. 

 

 

 

4.3 A CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Este item, semelhantemente ao anterior, traz as respostas dadas 

aos questionamentos, desta vez relacionadas à cadeia de suprimentos, e, 

consequentemente, ao fluxo de materiais, informações e recursos.  
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4.3.1 A cadeia de suprimentos nos empreendimentos 

 

Para os agentes da pesquisa, o nível de complexidade das 

operações dentro da cadeia de suprimentos para a customização em massa é alto 

mas não a ponto de desestimular sua prática. Os principais fatores se relacionam 

com a não padronização das unidades, multiplicidade de materiais, dificuldades de 

controle destes materiais, entregas múltiplas e fracionadas, e diferentes fases de 

execução ao mesmo tempo. 

Em todos os empreendimentos, para cada etapa customizável, havia 

basicamente uma única opção padrão de material a ser utilizado. Exceções a esta 

regra estão discriminadas no item 4.4 que detalha as etapas customizáveis e as 

opções de materiais, cores, formatos, etc., disponíveis para cada uma.  

A opção padrão faz parte do pavimento-tipo ou do memorial 

descritivo, que servem de base para o cálculo dos valores das diferenças resultantes 

das diversas modificações que os clientes possam fazer. 

Algumas modificações possíveis não foram implementadas. Por 

exemplo, na edificação C havia a possibilidade de instalação de isolamento acústico 

entre os andares. Por questão do alto custo do serviço, nenhum morador optou por 

esta solução. 

Os prazos para que os clientes apresentem suas opções, quase 

sempre através de projetos, variam (ou variavam) de 15 a 180 dias, dependendo da 

natureza da atividade e do empreendimento (ver item 4.4). A empresa executa estas 

tarefas de acordo com um cronograma pré-estabelecido. Alguma tolerância é 

admitida, mas nos casos de demoras longas ou nos casos em que a unidade não 

esteja vendida, o serviço é executado conforme modelo padronizado.  

A customização em massa provoca mudanças tanto na quantidade 

quanto na proximidade dos fornecedores (em relação às edificações padronizadas) 

como decorrência natural do aumento das alternativas que cada cliente passa a ter. 

São comuns fornecedores do Estado de Santa Catarina e de cidades como São 

Paulo e Salvador.  Mesmo assim, os representantes destes fornecedores se 

encontram próximos das empresas. As construtoras de um modo geral, pela 

natureza da atividade que executam, já têm capacidade de operar com uma grande 
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quantidade fornecedores e de materiais. O que ocorre com a customização em 

massa é que há um incremento nesta quantidades (de fornecedores e de materiais). 

Em nenhum caso houve demanda por material exótico ou de difícil 

aquisição. Algumas escolhas incomuns aconteceram, como porta de madeira 

talhada, grandes vidros coloridos na parede, cores chocantes, etc, mas todos de fácil 

aquisição. Quanto à preferência acentuada por material específico, houve por 

porcelanato no empreendimento A (piso e parede), e por granito no empreendimento 

B (piso). 

Algumas atividades de manufatura são delegadas a outros membros 

do canal de distribuição, principalmente nos casos em que o próprio cliente é 

responsável pela aquisição e aplicação. Ao se confeccionar os projetos 

individualizados, os fornecedores são consultados e podem interagir nos projetos, 

através dos arquitetos. Além disso, as empresas mantém um canal de comunicação 

efetivo com seus fornecedores e clientes, seja por telefone ou através de visitas 

mútuas. 

 

 

4.3.2 Canais de comunicação com os clientes 

 

Embora existam softwares para controle das opções dos clientes e 

cálculo das diferenças em edificações personalizadas, nenhum dos 

empreendimentos utilizou programa de computador específico para esta finalidade. 

Também não havia página de internet disponível para que os clientes 

manifestassem suas escolhas. No máximo, havia a comunicação por e-mail. O 

contato pessoal é mais significativo e, na opinião de um dos engenheiros de obras, 

parte dos clientes pertencem a um grupo de pessoas que tem aversão a 

computadores ou não tem habilidade em manuseá-los.  

Os principais canais de comunicação com os clientes são (para cada 

empreendimento): 

• A: telefone e pessoalmente. Ainda assim evita contatos por telefone 

que envolvam especificações de qualquer tipo, para evitar eventuais 

distorções na comunicação; 
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• B: telefone, correspondência e e-mail; 

• C: telefone e reuniões periódicas. 

Como se vê, apenas num empreendimento o email foi incluído como 

um canal efetivo de comunicação com os clientes. 

 

 

4.3.3 Localização dos pontos de desacoplamento (DP) 

 

As etapas customizáveis são todas aquelas que são postergadas até 

que haja o conhecimento da demanda por parte dos clientes. Na figura 24 as etapas 

customizáveis são todas aquelas a partir do ponto de desacoplamento (DP). O 

detalhamento de cada uma destas etapas encontra-se no item 4.4. 

O ponto de desacoplamento (DP) é o ponto, no processo produtivo, 

onde as especificações dos clientes são consideradas. É onde começa, de forma 

efetiva, a customização do produto. Ele é importante porque divide o  processo 

construtivo em dois, com características distintas, conforme descrito no referencial 

teórico. A figura 24 mostra a localização do ponto de desacoplamento (DP) para os 

três empreendimentos.  

Nos três empreendimentos, o ponto de desacoplamento encontra-se 

no mesmo local: imediatamente antes do início da demarcação das paredes internas 

(alvenaria).  Como nem todos os clientes se utilizam do direito de optar em todas as 

etapas possíveis, os graus (ou níveis) de customização final de cada unidade podem 

ser diferentes entre si, embora estejam dentro do mesmo empreendimento. Isto leva 

a aceitar o ponto de desacoplamento não onde as especificações foram 

efetivamente levadas em conta, mas onde a estrutura produtiva estava apta a 

recebê-las, apesar de alguns declinarem desta prerrogativa. 

Outra consideração importante é que, por este critério, 

empreendimentos diferentes, com graus de customização diferentes, têm a mesma 

localização do ponto de desacoplamento. Isto se dá porque o critério de ponto de 

desacoplamento leva em consideração apenas a etapa da construção onde o cliente 

pode exercer suas escolhas, mas desconsidera o número de opções, ou seja, o grau 

de liberdade destas escolhas. 
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Figura 24 - Localização do ponto de desacoplamento (DP) nos três empreendimentos. 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

Por este motivo, o ponto de desacoplamento é um mecanismo 

limitado para determinar o grau de customização de uma obra. Seria útil um método 

mais eficiente para esta tarefa. No item referente a sugestões para trabalhos futuros, 

o autor desta dissertação sugere trabalho neste sentido. 

Este item do trabalho descreveu os resultados obtidos na pesquisa 

para o tema da cadeia de suprimentos. Pela importância de se conhecer as opções 

oferecidas em cada etapa customizável, o próximo item traz o detalhamento deste 

processo. 

 

 

 

4.4  DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CUSTOMIZAÇÃO 

 

Este item traz detalhamentos referentes a cada etapa customizada 

nos empreendimentos. Aqui são apresentados os resultados vinculados a dois 

objetivos específicos: quais elementos são customizados e a identificação da 

utilização das técnicas de postponement. Além disso, foi feito um esboço do 

caminho da informação para cada etapa e a análise de perfil para os principais 
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materiais utilizados no processo de customização. Não foi feita a análise de perfil 

para nenhuma parte estrutural porque são imóveis e, portanto, não passíveis de 

locomoção. Desta forma, a estratégia de postponement para qualquer parte 

estrutural, ou mesmo para todo o empreendimento, é sempre a de manufatura. 

 

 

4.4.1 Demarcação da alvenaria (layout das plantas) 

 

A primeira etapa customizável, nos três empreendimentos, é a 

demarcação das paredes de alvenaria, de acordo com o layout das plantas. É nesta 

etapa onde está localizado o ponto de desacoplamento (DP), ou seja, onde as 

especificações dos clientes começam a ser incorporadas na construção. O quadro 

18 mostra, para cada um dos três empreendimentos, informações mais detalhadas 

desta etapa. 

Na informação referente às limitações, alguns itens citados são 

especificados a seguir: 

• prumadas: são canais verticais, que atravessam as lajes, e que servem 

para a passagem de fiações e tubulações. São necessárias para 

interligar os andares de um prédio. 

• shafts: aberturas que permitem a passagem de fiações e tubulações.  

• áreas molhadas: banheiros, cozinha, área de serviço. 

Quanto aos custos, é importante observar, e isto vale para todas as 

etapas, que a diferença em relação ao modelo padrão pode ser positiva ou negativa, 

ou seja, tanto o cliente pode pagar mais (se o custo de execução de seu projeto for 

maior que o previsto no projeto padrão), como receber um crédito (no caso contrário, 

em que o custo de execução do projeto do cliente for menor que o custo do projeto 

padrão). Isto vale tanto para a mão-de-obra quanto para os materiais. O responsável 

por estes cálculos é sempre o engenheiro de obras. 

Quando ocorre atraso na entrega da informação, ou quando a 

unidade não está vendida ainda, a demarcação é feita de acordo com uma das 

plantas padronizadas. Quando a informação se tornar conhecida, caso o cliente 

queira um layout diferente, ocorrerá demolição do que for necessário para se 
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adequar ao novo projeto. Dessa forma, a postergação é por um determinado tempo 

e não por tempo indefinido. 

 
A B C

Opções oferecidas 3 (104m2), 3 (124m2) planta única (330 m2) 3 (186m2)

Alternativas para mudanças livre livre Pequenas modificações

Limitações
Áreas técnicas: 

prumadas, shafts
Áreas técnicas e áreas 

molhadas
Utilizar layout  padrão 

como base

Percentual de Apart. 
Customizados

50% 100% 40%

Fornecimento Informação Proj. arquitetônico Proj. arquitetônico
Proj. arquitetônico (base: 

original)

Prazo para fornecer as 
informações

15 – 60 dias (cronograma 
e disponibildade mão-de-

obra)
90 dias, após assembléia

180 dias para todas as 
modificações (assembléia)

Custos
Cliente (adicional em 

relação à quantidade de 
m2 padrão)

Cliente (adicional em 
relação à quantidade de 

m2 padrão)
Não tem custo adicional

Execução Construtora Construtora Construtora

Hall social
Todos padronizados 

(critério da construtora)
Todos padronizados 

(critério do condomínio)

Customizados por andar 
(critério dos 2 
proprietários)

 
 

Quadro 18 - Detalhamento da primeira etapa customizável: a demarcação das paredes de alvenaria,  
                    de acordo com o layout das plantas  
Fonte: Pesquisa direta. 
 

Não foi feita a Análise de Perfil para os materiais, geralmente 

cimento, areia, cal, tijolo, etc., por serem materiais ubíquos, de fácil aquisição, cuja 

estratégia P/E é a de especulação. 

A informação é transmitida através de um projeto arquitetônico, cujo 

caminho se dá conforme a figura 25. Nesta figura, e em todas as demais referentes 

ao fluxo de informações, a seta indica o sentido da informação; a linha contínua 

indica fluxo efetivo e a linha tracejada, fluxo opcional. 
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   Figura 25 - Demarcação das paredes: o caminho da informação  
   Fonte: Pesquisa direta. 

 

A figura 26 mostra o layout de uma das unidades customizadas no 

empreendimento A. Esta planta obedece ao contorno externo padrão da edificação 

para uma área de 124 m2, mas internamente é diferente das três opções oferecidas 

como padrão, e que são mostradas no final deste trabalho, nos anexos. 

 

27

 

Figura 26 - Layout de uma unidade customizada do empreendimento A  
Fonte: Pesquisa direta. 
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A figura 27 mostra uma imagem interna do apartamento cujo layout 

é o da figura 26, numa perspectiva identificada por uma seta na própria figura 26. 

Imagens obtidas em outros apartamentos, mas do mesmo ângulo, 

permitem observar diferentes configurações para um mesmo espaço interno. 

 

 
 

    Figura 27 - Visão interna da unidade customizada da figura 26 
    Fonte: Pesquisa direta. 

  

Comparando-se as figuras 27 e 28, percebe-se que, além de tratar-

se de unidades customizadas, diferentes dos três projetos padronizados, também 

são diferentes entre si. No apartamento da figura 28, a sala é mais ampla, pelo recuo 

da parede de frente. A configuração dos pontos de energia, antenas, etc. são 

distintos também. 

O círculo amarelo no alto da figura 28 mostra que, enquanto no 

apartamento em questão o espaço é ocupado pela sala, na unidade de cima o 

mesmo espaço é ocupado por um banheiro (área molhada). 
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      Figura 28 - Visão interna de outra unidade customizada no empreendimento A  
      Fonte: Pesquisa direta. 

 

Na figura 29 observa-se, quase do mesmo ângulo, a utilização de 

paredes em 45 graus e passagens mais largas. 

 

 
    

    Figura 29 - Visão interna de mais uma unidade customizada do empreendimento A  
    Fonte: Pesquisa direta. 
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        Figura 30 - Visão interna de unidade do empreendimento C 
        Fonte: Pesquisa direta. 

 

As figuras 30 e 31 são imagens do interior de apartamentos do 

empreendimento C.  

 

 

 
                    Figura 31 - Visão interna de outra unidade do empreendimento C, obtida do  
                                      mesmo ângulo da figura 30 
                    Fonte: Pesquisa direta. 



 

 

142

Pode-se verificar que, diferentemente da liberdade encontrada no 

empreendimento A, neste as mudanças da parte de alvenaria se resumem a 

colocação, ou não, de paredes em lugares pré-determinados. 

 

 

4.4.2 Tubulação das instalações (eletrodutos) 

 

A tubulação das instalações para os pontos de iluminação, tomadas, 

interruptores, antenas e internet, é feita de acordo com o projeto elétrico e é 

diferente para cada projeto customizado . A informação é repassada conforme a 

figura 25. No quadro 19 estão descritas as opções oferecidas em cada 

empreendimento e outros detalhamentos. 

 
A B C

Opções oferecidas 3 (104m2), 3 (124m2) planta única (330 m2) 3  (186 m2)

Alternativas para os clientes

Limitações

Fornec. Informação

Custos

Execução

Livre localização dos pontos de: iluminação, tomadas, interruptores, antena, 
internet, som. Tamanho das caixas também pode mudar (padrão 4x2)

Não tem

Proj. elétrico

Cliente paga número de pontos excedentes

Construtora 
 

 
Quadro 19 - Tubulação das instalações elétricas: detalhamento 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

O material utilizado nesta etapa são tubos e caixas padronizadas, 

adquiridos em lojas de material elétrico e que não demandam postponement, motivo 

pelo qual não foi feita a análise de perfil. 

 

 

4.4.3 Tubulação hidrossanitária 

 

O quadro 20 descreve as opções em cada empreendimento para a 

etapa da construção referente à tubulação hidrossanitária, que é feita de acordo com 

o projeto hidrossanitário e executada conforme a figura 25. 
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A B C

Opções oferecidas 3 (104m2), 3 (124m2) planta única (330 m2) 3 (186 m2)

Alternativas para os 
clientes

Limitações

Fornec. Informação

Custos

Execução

Livre localização dos pontos de água e esgoto

Não tem

Proj. hidrossanitário

Cliente paga diferença em relação ao projeto padrão

Construtora  
 
Quadro 20 - Tubulação hidrossanitária: detalhamento 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

Da mesma forma que o item anterior, esta etapa utiliza material 

padronizado: tubos, conexões e caixas de pvc, que não demandam postponement. 

 

 

4.4.4 Tubulação de drenagem e pré-instalação dos splits 

 

A próxima etapa customizável é a que se refere à tubulação de 

drenagem e pré-instalação dos splits. As informações para esta etapa da obra são 

executadas de acordo com o projeto elétrico ou arquitetônico, e conforme a figura 

25. 

O empreendimento C não utilizou tubulação de splits, mas caixas 

convencionais para instalação de aparelhos de ar condicionado. 

 
A B C

Opções oferecidas 3 (104m2), 3 (124m2) planta única (330 m2) Caixas de ar condicionado 
fixasAlternativas para os 

clientes
Não oferece

Limitações -

Fornec. Informação -

Custos -

Execução -Construtora

Livre localização dos pontos

Não tem

Proj. elétrico ou arquitetônico

Cliente paga diferença em relação ao projeto padrão

 
 

Quadro 21 - Tubulação de drenagem e pré-instalação dos splits: detalhamento 
Fonte: Pesquisa direta. 
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O material para esta etapa não demanda postponement. A figura 32 

mostra a execução desta atividade no empreendimento A, enquanto o quadro 21 

traz o detalhamento desta etapa nos empreendimentos A e B. 

 

 
 

Figura 32 - Tubulação de drenagem e pré-instalação dos splits no empreendimento A  
Fonte: Pesquisa direta. 
 

 

4.4.5 Fiação dos apartamentos 

 

A fiação dos apartamentos pode ser considerada uma etapa 

customizável porque a localização e a quantidade dos pontos de eletricidade são 

diferentes em cada projeto. A execução desta atividade está vinculada à instalação 

da tubulação já referida no item 4.4.2 e ambas dependem do projeto elétrico. A 

figura 33 mostra o caminho da informação. 

A bitola dos fios depende da carga de cada ponto e da capacidade 

de consumo das unidades. O material é padronizado e disponível em lojas de 

material elétrico, com estratégia de especulação.  

As caixas são do padrão 4x2 mas podem mudar de acordo com o 

cliente. Espelhos podem ser colocados a pedido, mas geralmente são deixados para 

o próprio cliente colocar, após a entrega do apartamento. 
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Figura 33 - Instalação da fiação conforme o projeto elétrico: o caminho da informação 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

 

Embora o material seja padrão em todos os empreendimentos, no 

empreendimento B apenas um cliente exigiu marca específica (diferente do padrão) 

para a fiação de seu apartamento. 

 

 

4.4.6 Instalação de gás 

 

A instalação dos pontos de gás é feita segundo descrição do projeto 

arquitetônico e executada de acordo com a figura 25. 

O quadro 22 mostra o detalhamento desta etapa. O material é 

padronizado e não demanda estratégia de postponement. 

 
A B C

Opções oferecidas 3 (104m2), 3 (124m2) planta única (330 m2) 3 (186 m2)

Alternativas para os 
clientes

Limitações

Fornec. Informação

Custos

Execução Construtora

Livre (quantidade e localização)

Não tem

Proj. arquitetônico

Cliente paga diferença em relação ao projeto padrão

 
 

Quadro 22 - Instalação dos pontos de gás: detalhamento  
Fonte: Pesquisa direta. 
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4.4.7 Revestimento de paredes 

 

O revestimento de paredes ocorre principalmente nas áreas 

molhadas, com o intuito de prevenir infiltrações e desgastes. No entanto, pode ter 

também função puramente estética. O quadro 23 detalha os procedimentos 

adotados para esta atividade.  

 

A B C

Opções oferecidas Cerâmica 30 x 40 Não oferece Cerâmica padrão 

Limitações nenhuma nenhuma nenhuma

Percentual customizado 80% 100% 40%

Fornec. Informação

Aquisição Cliente Cliente ou empresa Cliente

Custo de aquisição Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Aplicação Cliente ou empresa Cliente ou empresa Só empresa

Custo de aplicação Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Fornecedores
Locais, Representantes 

locais
Locais, Santa Catarina 

(cerâmica)
Locais

Estocagem Própria unidade Depósito Própria unidade

Livre:

- Cerâmica, cerâmica vitrificada, porcelanato, pastilha, durafloor 

- Mármore e granito

- Madeira

Variações: tipo, tamanho, espessura, formato, cor, resistência, estampa, 
esmalte, polimento, paginação

Alternativas para 
mudanças

Proj. de detalhamento de revestimento e piso (paginação)

 
 

Quadro 23 - Revestimento de paredes: detalhamento 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

As dimensões das peças de assentamento variam, e podem chegar 

até 1,5 x 1,5m, no caso de granito, e 0,60 x 1,2m no caso de porcelanato. 

A informação circula conforme figura 34. O material industrializado 

(como cerâmica e porcelanato) pode estar disponível em revendedores locais 

(especulação), ou, mais comumente, através de representantes dos fabricantes ou 

em distribuidores regionais (postponement de logística). Nos casos observados não 

houve encomenda de material personalizado (ex: cerâmica com padronagem feita 

sob encomenda). A figura 35 mostra a análise de perfil para este tipo de material. 
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Por ela observa-se que a estratégia mais indicada para os materiais industrializados 

é a de logística, que corresponde, de fato, àquela normalmente utilizada. 

 
 

Figura 34 - Revestimento de paredes: o caminho da informação 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

 
 

  Figura 35 - Análise de perfil para cerâmica e porcelanato 
  Fonte: Pesquisa direta. 
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    Figura 36 - Análise de perfil para granitos e mármores 
    Fonte: Pesquisa direta. 

 

No caso das pedras para revestimento (granitos e mármores), a 

estratégia mais adequada é a de postponement pleno, o que corresponde àquela 

encontrada também na análise de perfil (figura 36). 

 

 

4.4.8 Forro de gesso 

 

O quadro 24 traz os detalhes referentes à colocação de gesso de 

acordo com o desejo de cada cliente. A informação é fornecida através de um 

projeto de detalhamento de gesso e luz (exemplo incluído nos anexos, no final do 

trabalho), e circula conforme a figura 34, com a substituição do responsável pelo 

assentamento pela pessoa do gesseiro.  

A execução é feita utilizando placas de gesso, através de montagem 

modular. As sancas e detalhes podem ter desenhos diversos, executados no local 

ou feitos a partir de blocos padronizados. O postponement utilizado é o de 
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manufatura, que desloca parte do processo (no caso, a configuração do desenho 

final) para próximo do cliente, ou seja, para o próprio local de uso. 

 
A B C

Opções oferecidas 
Forro liso com junta de 

dilatação
Modelo único (pavimento-

tipo)
3 modelos 

Alternativas para 
mudanças

Limitações nenhuma nenhuma nenhuma

Percentual custom 90% 100% 20%

Fornec. Informação

Aquisição Cliente ou empresa Cliente ou empresa Cliente ou empresa

Custo de aquisição Cliente (diferença) Cliente (diferença) Cliente (diferença)

Aplicação Cliente ou empresa Cliente ou empresa Só empresa

Custo de aplicação Cliente (diferença) Cliente (diferença) Cliente (diferença)

Fornecedores
Locais e de Araripina 

(PE)
Locais e de Araripina (PE) Locais

Estocagem Própria unidade Recebe na hora de aplicar Própria unidade

Livre: tamanhos, formatos, desenhos, sancas, juntas de dilatação, com fibra de 
vidro

Proj. de detalhamento (gesso e luz)

 

Quadro 24 - Forro de gesso: detalhamento 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

 
    Figura 37: Análise de perfil para forro de gesso 
    Fonte: Pesquisa direta. 
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A figura 37 mostra a análise de perfil para a aplicação do forro de 

gesso, cujo resultado também corresponde à estratégia utilizada na prática: 

estratégia de manufatura. 

 

 

4.4.9 Piso cimentado de regularização 

 

O piso cimentado de regularização é feito de forma diferente para 

cada unidade, e está vinculado à etapa seguinte (revestimento de piso e rodapé). É 

preciso conhecer previamente o tipo de revestimento que será utilizado para 

regularizar o piso cimentado de acordo com a espessura deste revestimento. Em 

nenhum caso houve limitação. Cada cliente informa o tipo de piso (espessura) que 

vai utilizar. Isto pode ser feito por telefone ou com a apresentação de uma amostra 

do material (de preferência). 

 

 

4.4.10 Revestimento de piso e rodapé 

 

O quadro 25 traz o detalhamento para a etapa de assentamento do 

revestimento de piso e rodapé. Todas as demais informações para o caminho da 

informação e a análise de perfil do item 4.4.7, referentes ao revestimento de 

paredes, valem também para o revestimento de piso. 
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A B C

Opções oferecidas Cerâmica 40 x 40 Não oferece Cerâmica padrão 

Limitações nenhuma nenhuma nenhuma

Rodapé Embutido ou sacado Embutido ou sacado Embutido ou sacado

Percentual custom 80% 100% 40%

Fornec. Informação

Aquisição Cliente Cliente ou empresa Cliente

Custo de aquisição Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Aplicação Cliente ou empresa Cliente ou empresa Só empresa

Custo de aplicação Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Fornecedores
Locais, Representantes 

locais
Locais, Santa Catarina 

(cerâmica)
Locais

Estocagem Própria unidade Depósito Própria unidade

Livre:

- Madeira

Alternativas para 
mudanças

- Cerâmica, cerâmica vitrificada, porcelanato, pastilha, durafloor 

- Mármore e granito

Variações: tipo, tamanho, espessura, formato, cor, resistência, estampa, 
esmalte, polimento, paginação

Proj. de detalhamento de revestimento e piso (paginação)

 
 
Quadro 25 - Revestimento de piso e rodapé: detalhamento  
Fonte: Pesquisa direta. 
 
 

 

4.4.11 Aplicação de bancadas 

 

A aplicação de bancadas é uma etapa de customização que 

depende do projeto de granitos e bancadas de cada cliente. O quadro 26 mostra 

detalhes desta etapa. A informação caminha de acordo com a figura 34, uma vez 

que tanto a aquisição quanto a aplicação podem ser de responsabilidade do cliente 

ou da empresa. 
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A B C

Opções oferecidas 1 modelo Não oferece 1 modelo 

Limitações tamanho tamanho tamanho

Percentual custom 80% 100% 40%

Fornec. Informação

Aquisição Cliente Cliente ou empresa Cliente

Custo de aquisição Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Aplicação Cliente ou empresa Empresa Só empresa

Custo de aplicação Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Fornecedores Locais Locais Locais

Estocagem Própria unidade Depósito Própria unidade

Livre:

Granito, mármore glass, vidro

Variações: tipo, espessura, formato, cor, resistência, textura

Proj. de granitos e bancadas

Alternativas para 
mudanças

 
 

Quadro 26 - Aplicação de bancadas: detalhamento 
Fonte: Pesquisa direta 
 

A análise de perfil e o tipo de postponement utilizado aqui, são os 

mesmos do item 4.4.7 referente à granitos e mármores (figura 36). 

 

 

4.4.12 Aplicação de filetes de granito nos banheiros 

 
A etapa seguinte consiste na aplicação de filetes de granito nos 

banheiros. Esta etapa é opcional, uma vez que o projeto arquitetônico indica se vai 

utilizar aplicação de filetes de granito ou o rebaixamento da cerâmica em cada box 

(área de banho). Caso se utilize filetes de granito, o cliente precisa expressar sua 

preferência. Quando são utilizados, geralmente eles são do mesmo tipo do granito 

da bancada. 

 

 

4.4.13 Pintura (paredes e teto) 

 

Apenas o empreendimento A oferece uma cor como padrão de 

pintura para paredes e tetos. Nos demais, ou caso não se aceite a cor padrão do 

empreendimento A, é necessário que o próprio cliente faça suas escolhas.  
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A B C

Opções oferecidas 1 cor, 1 tipo de tinta Não oferece 1 demão básica

Alternativas para 
mudanças

Limitações nenhuma nenhuma nenhuma

Percentual custom 90% 100% 100%

Fornec. Informação

Aquisição Cliente ou empresa Cliente ou empresa Cliente

Custo de aquisição Cliente (diferença) Cliente Cliente 

Aplicação Cliente ou empresa Cliente Só empresa

Custo de aplicação Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Fornecedores Locais Locais Locais

Estocagem Própria unidade Depósito Própria unidade

Livre: textura, cor, tipo de tinta, papel de parede

Proj. de detalhamento

 
 

Quadro 27 - Pintura (paredes e teto): detalhamento 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

O quadro 27 traz o detalhamento desta etapa e a figura 38 mostra o 

caminho da informação. 

A tinta utilizada na pintura pode ser encontrada pronta nas lojas 

especializadas, com estratégia de especulação. No entanto, cada vez mais o cliente 

prefere uma cor específica, com tonalidades diversas daquelas normalmente 

incluída nos catálogos dos fabricantes.   

 
 

        Figura 38 - Pintura (paredes e teto): o caminho da informação 
        Fonte: Pesquisa direta. 
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Figura 39 - Análise de perfil para tinta (pintura de paredes e teto) 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

Para isto existe a máquina tintométrica. Com ela é possível o cliente 

obter a tonalidade que deseja, numa gama enorme de opções. Esta máquina utiliza 

o postponement de manufatura, aquele em que uma etapa do processo de 

fabricação é deslocado para próximo do consumidor.  

A figura  39 mostra a análise de perfil para este material específico. 

De acordo com a análise, a estratégia mais recomendada seria a estratégia de 

manufatura, que, de fato, é a estratégia utilizada. 
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4.4.14 Aplicação dos tanques nas áreas de serviços 

 

O quadro 28 mostra o detalhamento da etapa de aplicação dos 

tanques nas áreas de serviços. O fluxo da informação se dá conforme a figura 34. 

 
A B C

Opções oferecidas 1 modelo Não oferece 1 modelo 

Limitações tamanho tamanho tamanho

Percentual custom 80% 100% 40%

Fornec. Informação

Aquisição Cliente Cliente ou empresa Cliente

Custo de aquisição Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Aplicação Cliente ou empresa Cliente ou empresa Só empresa

Custo de aplicação Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Fornecedores Locais Locais Locais

Estocagem Própria unidade Depósito Própria unidade

Proj. de granitos e bancadas

Alternativas para 
mudanças

Livre:

Metal, louça, pvc, granito, granito sintético

Variações: tipo, formato, cor, resistência

 
 
Quadro 28 - Aplicação dos tanques nas áreas de serviços: detalhamento  
Fonte: Pesquisa direta. 
 

As demais informações (postponement e análise de perfil) são as 

mesmas do item 4.4.11. 

 

 

4.4.15 Assentamento das portas dos apartamentos 

 

O assentamento das portas dos apartamentos é feito conforme 

detalhamento mostrado no quadro 29. A informação circula conforme o esquema 

mostrado na figura 34. 
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A B C

Modelo padrão Modelo padrão

(interna e externa) (interna e externa)

Limitações Portas externas Não tem
No mesmo andar, 

externas iguais

Percentual custom 70% 100% 40%

Fornec. Informação

Aquisição Cliente Cliente Cliente

Custo de aquisição Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Aplicação Cliente ou empresa Cliente ou empresa Só empresa

Custo de aplicação Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Fornecedores Locais Locais Locais

Estocagem Própria unidade Depósito Própria unidade

(Com ou sem bandeira)

Opções oferecidas Não oferece

Alternativas para 
mudanças

Vidro: fosco, transparente, jateado, película

Alumínio

Proj. de portas e esquadrias

Livre:

Madeira: pintura, verniz

 
 

Quadro 29 - Assentamento das portas dos apartamentos: detalhamento 
Fonte: Pesquisa direta. 
 
 

As portas utilizadas podem tanto ser encontradas nas lojas 

especializadas, como encomendadas em distribuidores; da mesma forma que 

podem requerer pequenas adaptações/detalhes, ou podem ser feitas totalmente sob 

encomenda. Desta forma, o tipo de postponement utilizado pode ser qualquer um 

dos três. Ou mesmo, estratégia de especulação. 

 

 

4.4.16 Instalação de louças sanitárias 

 

No quadro 30 encontra-se o detalhamento da etapa referente à 

instalação de louças sanitárias. Os materiais utilizados neste item e no seguinte 

(instalação de metais sanitários) são adquiridos em lojas de materiais de 

construções ou lojas especializadas, não demandando nenhum tipo de 

postponement. 
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A B C

Modelo padrão Modelo padrão

(cor branca) (cor branca)

Alternativas para 
mudanças

Limitações Dimensão da caixa 
acoplada

Usar caixa acoplada -

Percentual custom 70% 100% 30%

Fornec. Informação

Aquisição Cliente Cliente ou empresa Cliente

Custo de aquisição Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Aplicação Cliente ou empresa Empresa Só empresa

Custo de aplicação Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Fornecedores Locais Locais Locais

Estocagem Própria unidade Depósito Própria unidade

Opções oferecidas Não oferece

Proj. de detalhamento

Livre: marca, modelo, cor, tipo de caixa

 
 

Quadro 30 - Instalação de louças sanitárias: detalhamento 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

A figura 40 descreve o fluxo de informação para a customização 

desta etapa da construção. 

 

 
   Figura 40 - Instalação de louças sanitárias : o caminho da informação 
   Fonte: Pesquisa direta. 
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4.4.17 Instalação de metais sanitários 

 

O quadro 31 mostra o detalhamento desta etapa da construção. A 

informação circula conforme figura 40. 

 
A B C

Opções oferecidas Modelo padrão Não oferece Modelo padrão

Alternativas para 
mudanças

Limitações Não tem
Adaptável à base de 

registro Deca
Não tem

Percentual custom 70% 100% 30%

Fornec. Informação

Aquisição Cliente Cliente ou empresa Cliente

Custo de aquisição Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Aplicação Cliente ou empresa Empresa Só empresa

Custo de aplicação Cliente (diferença) Cliente Cliente (diferença)

Fornecedores Locais Locais Locais

Estocagem Própria unidade Depósito Própria unidade

Livre: marca, modelo, cores, linha de produtos

Proj. de detalhamento

 
 
Quadro 31 - Instalação de metais sanitários: detalhamento 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

 

4.4.18 Instalação de chuveiros 

 

No empreendimento A, o padrão é a instalação de chuveiros de pvc. 

Fica a critério do cliente efetuar troca, se julgar necessário, após o recebimento do 

apartamento. Nos demais empreendimentos, a aquisição e instalação é feita a 

critério de cada proprietário. 
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4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Ao longo de todo este capítulo 4 foram apresentados os resultados 

obtidos em campo e voltados para o alcance dos objetivos pretendidos com a 

pesquisa.  Além dos comentários já incluídos no texto, alguns outros merecem ser 

incluídos, notadamente aqueles que se referem ao processo como um todo. 

Nos três empreendimentos pesquisados, a possibilidade de 

customização foi considerada um diferencial mercadológico capaz de agregar valor 

ao produto final. Um destes empreendimentos menciona, em seu material de 

divulgação, tratar-se de algo único, sem igual, excêntrico e exclusivo. Mesmo que o 

cliente abra mão desta possibilidade, a personalização é considerada um fator 

positivo e digno de divulgação. Por isto, havia uma divulgação extensiva com a 

finalidade de tornar esta possibilidade conhecida e até incentivada. Isto contrasta 

fortemente com a postura de outras empresas que, embora aptas à customização, 

sequer informam aos clientes desta possibilidade, conforme constatado por Santana, 

Oliveira & Meira (2008) e já citado no item 2.4.3. 

Embora se tratassem de empresas distintas e sem vínculos umas 

com as outras, houve uma impressionante correspondência entre as etapas 

customizáveis dentro dos empreendimentos, mesmo considerando pequenas 

diferenças dentro destas etapas. Correspondência semelhante ocorreu com as 

alternativas disponíveis para os clientes. Foram basicamente as mesmas, com uma 

ou outra limitação, independentemente do empreendimento. Desta forma, as três 

praticaram o mesmo tipo de customização. O que trouxe diferenciação significativa 

foi o poder aquisitivo destes clientes (e consequentemente suas escolhas dentro do 

leque de opções), o que acabou por levar cada empreendimento para um padrão 

diferente. 

Dois dos empreendimentos eram condomínios e um incorporação. 

Não houve relação direta deste fator com uma diferenciação no processo de 

customização. Esta relação ficou bem mais evidente em relação ao poder aquisitivo 

dos clientes, conforme explicado no parágrafo anterior. 

Uma distinção que precisa ser feita é sobre o nível de customização 

de uma unidade específica e de todo o empreendimento. É possível algumas 

unidades com alto grau de personalização num edifício que tem várias unidades 
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padronizadas. Isto acontece no empreendimento A. Por outro lado, o 

empreendimento B possui todas as unidades customizadas, embora, 

individualmente, tenham um nível de personalização um pouco menor que àquelas 

do empreendimento A. É que no edifício B havia restrição para a localização das 

áreas molhadas. No edifício A não havia restrição alguma. 

A utilização das técnicas de postponement na cadeia de suprimentos 

para a customização em massa é feita mesmo de forma não consciente, ou a 

despeito do desconhecimento dos termos e dos parâmetros encontrados na 

literatura. Seus benefícios, no entanto, são percebidos de forma clara.  

Este trabalho não teve a intenção de validar a eficiência da Análise 

de Perfil de P/E. No entanto se observou em todos os casos em que foi feita a 

análise, que a estratégia utilizada na prática é exatamente aquela encontrada na 

Análise de Perfil. Um trabalho mais abrangente poderia validar esta análise, mas 

pode-se supor que ela seja útil na tomada de decisão da melhor estratégia de 

postponement para determinados negócios.   

A customização em massa visa a capacidade de oferecer o produto 

desejado pelo cliente, e se utiliza da variedade de opções e da intervenção do 

cliente em alguma fase da produção. Pelo que foi pesquisado, dois dos objetivos de 

desempenho são privilegiados (qualidade e flexibilidade), em detrimento dos outros 

três (custo, pontualidade e rapidez). Talvez fosse possível equalizar ganhos em 

todos eles, caso se optasse por incorporar o aprendizado adquirido com os próprios 

clientes, transformando flexibilidade permitida em flexibilidade planejada, opções dos 

clientes em opções oferecidas pelas empresas; numa customização baseada em 

montagem modular, cujos módulos fossem de domínio das empresas construtoras e 

que cobrissem a maior parte das preferências dos consumidores. Eventuais lacunas 

seriam negociadas e atendidas à parte, mas representariam apenas uma fração de 

todo o processo. 

O próximo capítulo, o último deste trabalho, traz as considerações 

finais desta dissertação. 

 

 

 

 


