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RESUMO 
O principal objetivo deste artigo é apresentar os resultados obtidos em uma pesquisa qualitativa, 
realizada por meio da aplicação de questionário junto a 25 gerentes de empresas construtoras de 
edifícios que atuam no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, onde se procurou avaliar 
sua satisfação com a qualidade do projeto de edificação, principalmente em relação aos 
elementos ligados a gestão, tais como prazo, clareza, grau de compatibilização entre diferentes 
projetos, número de visitas do projetista à obra, assistência técnica do projetista durante e após a 
obra, etc. 
Para tanto, este artigo apresentará um referencial teórico sobre gestão da qualidade e sobre 
processo de projeto na construção de edifícios. Na seqüência serão apresentados a metodologia 
utilizada e os principais resultados obtidos na pesquisa e, por fim, será feita uma conclusão. 
Palavras-chave: Avaliação de desempenho, Gestão de projetos, Construção de edifícios. 
 
 
1- Introdução 
O processo de projeto é apontado por diversos estudiosos, e isto tem sido ratificado pelo 
mercado, como uma das etapas que compõem a construção de uma edificação onde existe o 
maior potencial de redução de custos tanto na sua execução como no seu uso. 
O projeto possui a função de transformar as necessidades do consumidor em parâmetros físicos 
reais que serão utilizados pelas empresas de construção no momento da realização do edifício. 
Logo, ele deve atender as necessidades não só do usuário em termos de conforto, adequação ao 
uso, etc., mas também daquele agente que irá produzir a edificação - o construtor – com relação a 
manufaturabilidade, economia de recursos, prazo, clareza nas informações, detalhamento de 
pontos importantes, etc. 
Diante do exposto, ressalta-se a importância de se aprimorarem os mecanismos de 
monitoramento do desempenho do processo de projeto, principalmente a partir da verificação do 
nível de atendimento das necessidades e expectativas, em termos de gestão, dos seus clientes 
diretos – as empresas de construção de edifícios. 
2 – Processo de projeto na construção de edifícios 
A Indústria de produtos seriados percebeu mais cedo o papel fundamental do projeto e a 
influência deste na composição custo de produção dos seus produtos. Na construção civil, a 
preocupação com o projeto tornou-se recentemente maior por ser ele considerado uma das 
principais fontes de melhoria para o desempenho do produto edificação e por propiciar a 
diminuição dos custos de produção. 
Os empreendimentos na construção civil, assim como em outros setores produtivos, devem 
atender aos objetivos estratégicos dos seus empreendedores e viabilizar a sobrevivência e o 
crescimento das organizações que deles participam. Ele deve ser utilizado como um importante 
instrumento na viabilização desses objetivos, por meio de seu potencial de influenciar e definir as 
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características físicas do produto edificação, desempenhando, dessa forma, um papel de grande 
responsabilidade como otimizador dos processos de construção e como instrumento de aumento 
da satisfação dos usuários finais (OLIVEIRA, 2005). 
2.1 – Definições e papéis do projeto 
Em linhas gerais, o projeto na construção civil deve informar o design e as características físicas 
do produto, deve permitir a introdução de inovações tecnológicas, reduzir a existência de 
problemas patológicos, garantir características de qualidade, racionalidade e construtibilidade do 
empreendimento, gerando, dessa forma, reflexos positivos na adequação ao uso, redução do lead 
time total de execução da obra e redução dos seus custos finais, devendo, ainda, observar a 
segurança do trabalhador e a preservação do meio ambiente tanto na fase de execução da obra 
como do seu uso (OLIVEIRA, FABRÍCIO e MELHADO, 2004). 
A tomada de decisões ainda na fase de projeto de qualquer subsistema do edifício permite a 
definição adequada da produção ainda na fase de concepção do produto, facilitando e conduzindo 
a tomada de decisões subjetivas durante a etapa de execução por pessoas com menor nível de 
capacitação (característica inerente a mão-de-obra da construção civil).  
Um projeto pode ser separado da ação, colocando-se na posição de planejamento. No evento, 
afirma Vico Mañas (2004), que todo planejamento requer sempre a existência de objetivos 
externos, é formalmente um instrumento de tomada de decisões, é essencialmente dinâmico e 
evolutivo e ainda só terá êxito se considerar as pessoas que fazem e aqueles às quais está dirigido 
o trabalho.  
Portanto, o projeto deve ser entendido como uma atividade ou serviço integrante do processo de 
construção, responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e transmissão das 
características físicas e tecnológicas especificadas para uma obra, a serem considerados na fase 
de execução. 
É necessário que a etapa de projeto receba atenção especial e, a exemplo de outras indústrias, seja 
dilatado o seu prazo de modo a incorporar neste momento todas questões inerentes à fase de 
execução do produto, minimizando improvisações em obra e, assim, parte da incerteza durante 
sua realização da obra.  
Quanto mais cedo forem detectados os potenciais problemas relativos à execução e uso do 
edifício, à partir das informações fornecidas pelos empreendedores e do amadurecimento das 
soluções projetuais, maior será a capacidade de influenciar positivamente os custos do 
empreendimento, desde que implantadas as soluções pertinentes, conforme se pode verificar na 
figura 1. 
2.2 – A gestão da informação no processo de projeto 
As construções podem ser analisadas sob os mais diferentes pontos de vista. Por exemplo, um 
engenheiro civil vê uma construção como uma série de elementos estruturais, mas para um 
arquiteto trata-se de uma coleção de recintos e de um envelope que tem a função de filtro entre o 
ambiente externo e os seus ocupantes. Isto acontece porque cada um deles tem suas próprias 
referências e formas de estruturar e interpretar problemas e a própria edificação (BAILEY e 
SMITH, 1994; GALLE, 1995). 
Uma das mais difíceis tarefas na fase de projeto é resolver os conflitos que ocorrem quando da 
integração de soluções derivadas destas múltiplas abstrações ou a sua decomposição em 
subproblemas. As pessoas envolvidas no projeto e na execução de uma construção normalmente 
trabalham em diferentes empresas e o grupo de companhias que cooperam entre si variam de um 
empreendimento para o outro. 
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Fonte: Melhado (2005). 

Figura 1 – Influência das etapas de projeto sobre os custos do empreendimento 
 

Em face disto, as peculiaridades dos projetos tornam ainda mais difícil o estabelecimento de 
rotinas de trabalho para sua execução. É necessária, portanto, a eficaz coordenação das 
informações trocadas entre empreendedores, projetistas e construtores para que esse processo 
transcorra de maneira mais integrada. 
Alterações nos trabalhos realizadas por um dos projetistas podem introduzir conflitos no 
desenvolvimento do projeto, pois não se refletem automaticamente nos desenhos, relatórios e 
banco de dados dos demais participantes. Sem procedimentos de elaboração que possam registrar 
e revisar os desenhos de forma sistemática, os erros são inevitáveis. O tempo adicional 
requisitado para estes procedimentos aumenta o custo do processo (Teichholz; Fischer, 1994). 
No processo de projeto, em geral, as informações são espalhadas sem qualquer estrutura ou 
classificação, ocasionando muitos problemas entre as partes envolvidas (AOUAD et al, 1994). A 
troca constante de fornecedores, as relações dinâmicas entre os agentes e os seus diferentes 
interesses (em função de visões particulares e suas necessidades diferenciadas), são fatores que 
tornam difícil a flexibilização do processo e tendem a incrementar também a dificuldade na troca 
de informações. 
A utilização de um modelo simples, que tenha por objetivo integrar todos os participantes, pode 
limitar o impacto destes problemas e aumentar a produtividade, evidenciando, dessa forma, a 
necessidade de se buscar alternativas concretas para o trâmite controlado de informações entre 
projetista-empreendedor, projetista-projetista e projetista-obra sinalizando a importância do papel 
da gestão nos escritórios de projetos. 
Na figura 2, segundo Oliveira (2005), podemos observar as principais fases de execução do 
processo de projeto e seu inter-relacionamento com o fluxo de informações durante seu 
desenvolvimento. Na etapa inicial (dados de entrada) é necessário considerar informações acerca 
do empreendimento provenientes de diversos agentes (empreendedor, agente financeiro, cliente, 
tecnologia, fornecedores, etc). Estas informações devem sofrer um tratamento e serem depuradas. 
Com base nelas, na legislação vigente e nas características do terreno é possível realizar a análise 
dos riscos do empreendimento. Após isso, passa-se para execução do projeto propriamente dito, 
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que deve ser validado (verificado e aprovado) pelo contratante para, só então, ser distribuído para 
a execução. 
Cabe ressaltar ainda que após essas etapas devem ser realizados o acompanhamento da fase de 
construção e a avaliação pós-ocupação (APO) pelos projetistas. Esses são importantes 
instrumentos de geração de informações que servirão para aprimorar empreendimentos futuros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Oliveira (2005). 

Figura 2 – Processo de projeto x fluxo de informações 
 

2.3 – Principais problemas no processo de projeto 
As deficiências do projeto podem trazer sérias conseqüências para o processo construtivo, 
podendo até mesmo causar a inviabilidade do empreendimento. Segundo Tilley; Barton (1997), a 
baixa qualidade do projeto pode gerar os seguintes efeitos: redução da eficiência do processo 
construtivo, aumento do risco do contrato do empreendimento, aumento dos custos tanto para o 
construtor como para o cliente final e aumento da ocorrência da não-qualidade no 
empreendimento. 
Verifica-se uma freqüente dissociação entre a atividade de projeto e a de construção, onde o 
projeto geralmente é entendido como simples instrumento isolado, comprimindo-se o seu prazo e 
seu custo, recebendo mínimo aprofundamento e assumindo um conteúdo quase meramente legal, 
a ponto de torná-lo simplesmente indicativo de tal forma que grande parte das decisões são 
postergadas para a etapa da obra (MELHADO e VIOLANI, 1992). 
Na construção, os projetos de diferentes especialidades são geralmente desenvolvidos 
paralelamente pelos diversos projetistas (arquitetura, estruturas e instalações) em locais 
fisicamente distantes sendo reunidos somente na hora da execução dos serviços. Este 
procedimento gera uma série de incompatibilidades e não permite clareza com relação as funções 
e responsabilidades dos profissionais envolvidos comprometendo a qualidade do produto e 
causando enormes perdas de materiais e produtividade. 
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As diferentes formações dos profissionais que atuam na atividade de projeto têm sido um dos 
principais entraves à sua otimização. Em função destas diferenças, cada profissional ou grupo de 
profissionais desenvolvem diferentes percepções com relação à nomenclatura e aos conteúdos das 
atividades de projeto dificultando consideravelmente o desenvolvimento e a utilização de 
ferramentas multidisciplinares que encarem o processo de forma holística. 
As edificações vêm se tornando cada vez mais complexas no que diz respeito a necessidade dos 
clientes e em relação a novos materiais e tecnologias. Uma parte da complexidade dos projetos 
modernos é relacionada ao produto e outra parte ao seu processo de produção. As condições 
técnicas e econômicas que limitam o desenvolvimento de empreendimentos são específicas para 
cada novo projeto e a experiência prévia dos projetistas muitas vezes não cobre aspectos 
particulares que o cliente vê como imperativos (TZORTZORPOULOS, 1999). 
As condições quanto à forma, funcionalidade e métodos de construção são tomadas nas etapas de 
concepção e projeto do empreendimento e nelas, promotores e projetistas trabalham usualmente 
com um pequeno número de informações. Este fator faz com que a variabilidade e incerteza 
inerentes ao processo aumentem. A grande variedade de requisitos de desempenho e 
componentes envolvidos na construção também contribui para o aumento da complexidade à 
medida que, quanto maior a complexidade do produto, maior tende a ser também a do processo. 
Segundo Glavan e Tucker (1997), os problemas de projeto podem ser elencados a partir dos 
seguintes macro-grupos: desenho de plantas (interferências, discrepâncias, omissão e erro); 
programação (falta de informação necessária, necessidade de esclarecimentos de algum detalhe 
por parte dos projetistas e necessidade de desenhos para complementação de serviços); 
concepção do projeto (erros de projeto e mudanças no projeto) e especificações (necessidade de 
esclarecimento de informações, especificações incorretas e mudanças nas especificações durante 
o processo).  
Nascimento e Formoso (1998) destacam alguns problemas do projeto que merecem especial 
atenção: difícil acessibilidade aos serviços a serem executados, falta de consideração das reais 
condições do subsolo, excesso de complexidade dos projetos e existência de erros de repetição, 
modulação e tolerâncias. 
Segundo o Programa Setorial da Qualidade – PSQ Setor de Projetos (PSQ, 1997), as principais 
dificuldades encontradas pelo setor de projeto em relação à qualidade são a falta de integração do 
projeto com o processo de produção e a cadeia produtiva construção civil, juntamente com a falta 
de metodologias adequadas para gestão da qualidade no processo de desenvolvimento de projeto. 
A tabela 1 mostra as principais dificuldades vividas pelo setor de projeto em relação à qualidade 
segundo o Programa Setorial da Qualidade Brasileiro – PSQ. 
2.4 –  Qualidade e o processo de projeto 
Projetar com qualidade é, com base nas necessidades e informações do cliente, gerar alternativas 
(soluções) que realmente resolvam o problema proposto, que sejam exeqüíveis e 
economicamente viáveis e decidir de forma racional entre elas (OLIVEIRA, 2006).  
Neste processo de tomada de decisão, assim como em todos os outros, a disponibilidade de 
informação no momento certo, quantidade suficiente e com qualidade, seja em relação às 
necessidades do cliente, à gama de possibilidades de soluções, às tecnologias disponíveis, à 
viabilidade da solução em relação a outras disciplinas de projeto etc., é fator decisivo para a 
produção de projetos de qualidade. 
As necessidades dos clientes devem ser traduzidas em parâmetros, que serão parte integrante dos 
dados de entrada (programa) do processo de projeto. Os dados de saída (projetos) devem 
contemplar soluções para o produto edifício e sua produção alinhadas com as informações de 
entrada. 
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Tabela 1 – Dificuldades do setor de projetos 

 
Dificuldades de caráter 

sistêmico 

 
- Defasagem do ensino, nos cursos de engenharia e arquitetura, em relação às 
necessidades do mercado; 
- Exercício ilegal da profissão, deficiência na fiscalização por parte dos conselhos 
regionais das categorias profissionais ligadas à construção; 
- Falta de incentivo à pesquisa; 
- Baixa exigência de clientes públicos e privados quanto à qualidade do projeto; 
- Flutuações acentuadas de demanda no mercado. 
 

 
Dificuldades de caráter 

estrutural 

 
- Setor pulverizado, com grande número de profissionais atuantes e fragmentação do 
processo de elaboração do projeto; 
- Inexistência de metodologias de acompanhamento da demanda por projetos, que 
permitam um planejamento adequado da mobilização dos profissionais de setor em 
todos os níveis; 
- Falta de integração entre o projeto e o processo de produção e da cadeia produtiva da 
construção civil. 
 

 
Dificuldades de caráter 

setorial 

 
- Falta de metodologias adequadas para a gestão da qualidade no processo de 
desenvolvimento do projeto; 
- Falta de capacidade de investimento no aperfeiçoamento do processo de produção: 
capacitação dos recursos humanos, informatização e desenvolvimento de metodologias 
próprias; 
- Dificuldades de manutenção de equipes; 
- Baixo grau de integração com os outros profissionais envolvidos no processo, devido 
à forma de contratação por parte dos clientes; 
- Dificuldades de acompanhamento da evolução tecnológica construtiva; falta de 
integração com os detentores de tecnologia; 
- Falta de padronização de procedimentos entre os clientes; 
- Falta de normalização técnica baseada em requisitos de desempenho do edifício e 
suas partes. 
 

Fonte: adaptado do PSQ (1997). 

 
O projeto deve ser analisado criticamente por todos que participam da sua execução e validado 
em relação aos clientes e/ou contratantes, de forma a garantir sua coerência com as metas 
propostas e com o processo de produção subseqüente (construção). Tais relações são 
representadas simplificadamente na Figura 3. 
De uma forma geral, pode-se considerar que a qualidade do projeto depende da qualidade das 
etapas intermediárias de sua execução: qualidade do programa (atendimento as necessidades do 
cliente, equacionamentos financeiro-econômico e comercial), qualidade das soluções projetuais 
(atendimento as exigências de desempenho da edificação, sustentabilidade e manufaturabilidade), 
qualidade da apresentação do projeto (clareza, detalhamento, informações completas e facilidade 
de consulta) e qualidade dos serviços associados ao projeto (cumprimento de prazos e custos, 
compatibilização entre disciplinas de projeto, acompanhamento do projeto durante a obra, 
avaliação pós-ocupação e assistência técnica); e também da qualidade de sua utilização durante a 
fase de execução da obra. 
Melhado apud Reis (1998) argumenta que a qualidade no processo de projeto envolve um 
conjunto de ações de gestão, tais como: qualificação de projetistas, contratação de consultores, 
desenvolvimento de metodologia de projeto, padronização e atualização de procedimentos de 
execução e controle dos serviços, gerenciamento da execução e coleta e análise de dados para a 
retroalimentação do projeto. 
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Fonte: Melhado (2005). 

Figura 3 – Controle da qualidade nas etapas do projeto 
 
Como já dito anteriormente, os sistemas de gestão da qualidade (SGQ’s) já se mostraram viáveis 
e eficazes na indústria seriada e vem apresentando interessantes resultados junto às empresas de 
construção. Eles certamente podem trazer promissores resultados para o setor de projetos desde 
que desenvolvidos e implantados de forma adaptada à realidade das empresas de projeto 
brasileiras. 
3 – Metodologia da pesquisa 
Segundo Santos; Rossi; Jardilino (2000), a pesquisa qualitativa se preocupa fundamentalmente 
com a compreensão e interpretação do fenômeno, tendo como principal objetivo compreender, 
explorar e especificar um fenômeno que pressupõe a influência das crenças, percepções, 
sentimentos e valores nos dados coletados. É um método que necessita de alto grau de 
criatividade e intuição para que se faça uma análise comparativa de uma amostra selecionada. 
O questionário é um dos instrumentos de coleta de dados que podem ser utilizados junto à 
pesquisa qualitativa. Segundo Parasuraman (1991), um questionário é tão somente um conjunto 
de questões, feito para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos de uma pesquisa, 
sendo um dos instrumentos mais importantes e mais utilizados na pesquisa científica. Ele 
ressalta, porém, que construir questionários não é uma tarefa tão fácil quanto em geral se pensa e 
que aplicar tempo e esforço adequados para sua construção é uma necessidade e um fator de 
diferenciação favorável. Não existe uma metodologia padrão para o projeto de questionários, 
porém existem recomendações de diversos autores com relação a esse importante instrumento. 
Este artigo, observadas as orientações acima, tem como principal objetivo apresentar os 
principais resultados de uma pesquisa realizada junto a 25 empresas construtoras de edifícios que 
concentram suas atividades no estado de São Paulo, onde, por meio da aplicação de questionário, 
verificou-se questões qualitativas relativas à satisfação do agente construtor com relação a alguns 
aspectos que caracterizam a qualidade da gestão da empresa de projeto e do seu processo 
produtivo (processo de projeto). 
A amostra das empresas pesquisadas, em relação ao seu porte, ficou assim distribuída: empresas 
com até 50 funcionários, 24% da amostra; empresas que possuem de 50 a 100 funcionários, 32% 
da amostra; empresas que possuem de 100 a 150 funcionários, 20% da amostra; empresas que 
possuem de 150 a 200 funcionários, 8% da amostra e empresas que não informaram o número de 
funcionários, 16% da amostra. 

análise crítica 

Validação 

modificação 

PROJETO 

(concepção e 
representação 
de soluções)

Dados 
de 

entrada 

 
Dados 

de saída 

ARQUIVO 

 
Produção 

 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 

4 – Principais resultados da pesquisa 
Serão apresentados, a seguir, alguns resultados mais relevantes da referida pesquisa. Seguem, 
respectivamente, a pergunta e a tabulação das respostas em forma de gráfico por setor. 

Qual seu grau de satisfação com os projetos de uma forma geral? 

baixo
8%

mediano
52%

bom
36%

ótimo
4%

 
 
 

Qual seu grau de satisfação com o cumprimento, por parte dos projetistas, dos prazos 
estabelecidos para execução? 

baixíssimo
8%

mediano
40%

ótimo
12%

baixo
12%

bom
28%

 
 

Qual seu grau de satisfação com a compatibilização dos projetos das diversas disciplinas? 

baixíssimo
4%

baixo
32%

mediano
24%

bom
36%

ótimo
4%

 
 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 

Qual seu grau de satisfação com a assessoria do projetista durante a obra? 

baixíssimo
8%

baixo
4%

mediano
48%

bom
20%

ótimo
20%

 
 

Seu projetista realiza formalmente a avaliação da satisfação do cliente/contratante? 

sim
8%

não
92%

 
 

Seu projetista realiza formalmente a avaliação pós-ocupação ou pós-uso ou participa da sua 
realização junto com a construtora ou incorporador? 

sim
4%

não
88%

não sei 
i f 8%

 
 

 

 

 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 

Seu projetista visita a obra? 

nunca
12%

quando 
li it d44% 

raramente
32%

regularment
4%

com 
f üê i8%

 
 
5 – Análise dos resultados 
Pelo padrão das respostas dos questionários, sobretudo da primeira pergunta, foi possível 
perceber que o projeto, de uma forma geral, está atendendo medianamente às expectativas dos 
contratantes. Pelo exposto, conclui-se que ainda há um grande espaço para sua evolução, 
indicando, dessa forma, que há uma grande necessidade de realização de pesquisas sobre novos 
instrumentos de gestão tanto do processo de projeto como da empresa que o executa – o 
escritório de projeto. 
Com relação ao cumprimento dos prazos para realização dos projetos e a assessoria do projetista 
durante a obra, os resultados mostraram-se bastante satisfatórios e, portanto, tem conseguido 
atender as necessidades dos construtores. Apesar desse resultado favorável, cabe ressaltar ainda 
que existe um “conhecido” descompasso entre os interesses e procedimentos adotados pelos 
construtores/incorporadores em relação aos escritórios de projeto, quando do estabelecimento de 
prazos muito curtos para elaboração dos projetos, em função de se postergar o máximo possível a 
contratação desses serviços e de se prometerem prazos muito curtos aos clientes finais (usuários) 
para entrega do imóvel. O resultado positivo da pesquisa em relação à assessoria do projetista a 
obra está pautado principalmente em orientações baseadas em conversas telefônicas e troca de 
informações digitais (e-mail). 
A compatibilização de projetos tem se mostrado como um grande problema no setor de projetos, 
e esta pesquisa veio corroborar com esta afirmação. A baixa avaliação em relação à 
compatibilização de projetos evidencia a necessidade de se investir ainda mais na atividade de 
coordenação de projetos. 
Pode-se também constatar por meio destes dados que um dos grandes problemas da atividade de 
projeto está no sistema de avaliação, seja ela em relação ao contratante (pesquisa via questionário 
ou entrevista), ao usuário (por meio da APO) ou  a constatação in loco dos problemas (por meio 
de visitas à obra). Aí está, segundo os dados desta pesquisa, uma deficiência que deve ser objeto 
intenso da atenção das empresas de projeto. Um sistema de avaliação bem elaborado e que 
realmente seja posto em prática proporciona a execução da melhoria contínua do processo de 
projeto, possibilitando que a empresa de projeto alinhe suas práticas com as reais necessidades do 
mercado, tornando-se, portanto, diferenciada em relação à concorrência e aumentando suas 
chances de permanência e crescimento no mercado. 
6 – Conclusão 
O projeto vem sendo cada vez mais valorizado pelos profissionais que atuam na construção de 
edifícios como uma importante ferramenta para geração de vantagem competitiva entre os 
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empreendimentos imobiliários. Por meio dele, conforme já demonstrado em recentes pesquisas, é 
possível reduzir consideravelmente os custos finais de construção e se obter também grande 
economia durante o uso da edificação, em função da redução de patologias construtivas e da 
maior adequação do produto edifício às necessidades, explícitas e implícitas, dos usuários. 
Alinhar o desenvolvimento do projeto com os objetivos estratégicos de grande parte dos agentes 
envolvidos em um empreendimento imobiliário parece ser um dos maiores desafios do setor. No 
há como redesenhar os processos internos de uma empresa de projeto e adequá-los a esta nova 
realidade se não forem conhecidas as reais necessidades e expectativas desses agentes, 
principalmente as do contratante direto dos serviços de projeto. 
Esta pesquisa procurou verificar o atual grau de satisfação das empresas de construção de 
edifícios, atuantes no estado de São Paulo, com alguns importantes elementos que caracterizam a 
gestão das empresas de projeto. Nela observou-se que, em termos gerais, o projeto tem atendido 
com grau mediano as expectativas e necessidades daquelas empresas que são responsáveis pelo 
processo produtivo de edificações (construtoras), mas também que existem pontos mais críticos 
que devem ser melhorados com maior rapidez. 
Pelos dados apresentados, conclui-se que ainda há um grande caminho a ser percorrido pelo setor 
de projeto em direção à “excelência” na prestação desse serviço. Os elementos aqui pesquisados 
que obtiveram avaliação mediana, devem ser trabalhados de modo a melhorarem continuamente e 
os elementos com baixo desempenho, segundo a avaliação dos construtores, devem ser objeto 
intenso e imediato de estudo para que se reduzam as principais deficiências detectadas. 
Por fim, cabe ressaltar também que os construtores - em função da sua falta de visão sistêmica da 
cadeia da construção, do modo como normalmente são desenvolvidos os empreendimentos 
imobiliários e do não entendimento de todos os benefícios que um projeto bem elaborado pode 
proporcionar - muitas vezes adotam posturas comerciais que são um considerável entrave à 
introdução de inovações na metodologia de gestão de projetos, que poderiam trazer significativas 
vantagens técnicas e mercadológicas para ambas as partes (construtor e projetista).  
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