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RESUMO  

 
Ao prometer comprar um imóvel “na planta”, o cliente pretende obter um bem nas condições do 
Memorial de Incorporação, aludidas nos panfletos e/ou no ‘decorado’ do stand de vendas. O prazo de 
entrega pressupõe seis meses adicionais por eventuais atrasos. Para o cliente, o imóvel entregue nem 
sempre é recebido, a seu ver, a tempo e em conformidade com o prometido, gerando um estremecimento 
na relação cliente-empresa. Assim, apesar de todo o investimento, o atraso torna-se um dos principais 
problemas para a qualidade e reputação dos serviços prestados pela incorporadora. Suas causas podem ser 
itens como clima e falta de mão-de-obra, passando pelo planejamento estratégico inadequado. Para 
explorar o problema, o trabalho tem por objetivo avaliar os nós mais comuns na relação produtor-
consumidor durante a fase de construção, de modo a analisar os prejuízos trazidos ao nome da empresa e 
os itens que podem ser por ela melhorados. Foram acompanhados, no Rio de Janeiro, cinco compradores 
em busca de imóveis ou vistorias de entrega, alguns atrasados mais de seis meses. Nas visitas-pesquisas, 
em stands e em obras, foi evidenciada a indisponibilidade de informação clara ao consumidor para sanar 
suas dúvidas e de pessoal que estivesse apto a lidar com ele. Além do serviço de relacionamento, o 
cuidado com o treinamento dos corretores imobiliários merece especial atenção, sob pena das empresas 
terem seus nomes sucessivamente ligados a obras entregues com atraso, em desconformidade com o que 
foi vendido e não raro, de qualidade comprometida. Tal fato traz desgastes ao setor, pois além das 
insatisfações ligadas às obras, as incorporadoras carecem melhorar suas práticas em outros setores, como 
um atendimento mais apropriado ao cliente, com pessoal qualificado para dar apoio técnico e maior 
divulgação e/ou aprimoramento das cartilhas que esclareçam todo o processo de compra na planta. 
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Off plan properties: customer satisfaction and company reputation 

ABSTRACT  

By promising to buy an off plan property, the customer wishes that it happens based on the conditions of 
the contract and in what was shown in its advertisement. The delivery stated period requires an additional 
six months for any delay. For the customer, the property delivered is not always received, in his point of 
view, at time and in accordance with what was promised. In such cases, problems appear in the client-
company relationship. Thus, despite all investment, the delay becomes a major trouble for the reputation 
of the services provided by the real estate developer. Items such as weather and lack of manpower, 
passing through inadequate strategic planning might be some reasons for that. To explore the problem, the 
study aims to evaluate the most common troubles in the producer-consumer relationship during the 
construction phase in order to analyze the damages brought to the company image and to point out what 
can be improved. We have accompanied, in Rio de Janeiro, five buyers looking for properties or on 
inspects before delivery, some of them more than six months delayed. During the visits-surveys, at stands 
and at works, became clear the lack of information to consumer and also the lack of trained people to 
comply with him. Besides that, the attention to Real Estate Broker deserves special care, otherwise the 
companies may have their images successively attached to delays and often, with quality compromised. 
This scenery could bring losses to the sector, because in addition to the complaints related to construction, 
real estate developers need to improve their practices in other sectors, such as a more careful service to 
customer, with a qualified staff to provide technical support and a wider dissemination of booklets that 
explain the whole process of buying an off plan property. 

Key-words: off plan properties, customer relationship, corporate image 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante boa parte de sua história, a Indústria da Construção Civil se configurou como um setor com 
graves problemas de produção no segmento residencial. Aspectos negativos ligados a processos 
rudimentares de controle da produtividade aliados à produção incipiente de equipamentos e à fase 
claudicante do processo de normalização industrial marcaram os meados no Século XX. Palavras 
como logística não eram conhecidas no chão da obra, tampouco havia o termo ‘Projeto de Produção’1 
ou mesmo a figura ou cargo específico do ‘Coordenador de Projeto’ que se conhece hoje. Agora, em 
pleno Século XXI, sob novos ares, vivenciamos a entrada de incorporadoras na bolsa de valores – a 
abertura de capital, a ‘IPO’. O segmento de obras residenciais deu um salto quantitativo extremado. A 
demanda foi se agigantando e os processos globais da construção, embora tenham se desenvolvido de 
forma geral, têm um grande desafio: dar conta de uma quantidade nunca vista de potenciais clientes 
com as dificuldades de se obter terrenos e criar competência gerencial e operativa. 

Em meio ao aumento da demanda na Construção, está sendo desenvolvida na FAU-UFRJ uma 
pesquisa de doutoramento sobre o aprimoramento dos processos para se avaliar imóveis residenciais 
(apartamentos), pesquisa na qual uma de suas etapas é pontuar, por meio de respostas a questionários, 
o interesse de potenciais clientes por determinados atributos que venham a contribuir, segundo sua 
ótica, para a valoração dos imóveis em uma transação imobiliária (SILVA et ali, 2009; SILVA, 2010). 
Como perguntas, há uma lista de 27 atributos que devem ser classificados por ordem de importância e, 
se houver interesse, o inquirido pode adicionar até um total de cinco outros, como novos itens 
importantes ou imprescindíveis na hora da escolha por esse ou aquele apartamento.  

Entre os itens mencionados como alternativos aos previamente listados, foi percebida a insatisfação de 
clientes que apontavam a necessidade de um aprimoramento no atendimento e no relacionamento entre 
os compradores, os profissionais de corretagem imobiliária e o pessoal da administração das 
incorporadoras2, quando a compra se processasse na modalidade de ‘compra na planta’. As razões iam 
desde o desconhecimento, por parte do interessado, do que seria uma incorporação imobiliária, até a 
falta de conhecimento dos índices de reajustes das parcelas na fase da construção dos imóveis, passando 
pelo processo de pagamento das parcelas intermediárias e taxas de obra; pelo atraso na entrega e 
vistorias do imóvel, nem sempre, com finais felizes. Algumas das pessoas pesquisadas já evitavam 
determinadas incorporadoras/construtoras ou moviam processos na justiça contra algumas delas. 

Os resultados derivados e, de certa forma, não previstos na pesquisa para a tese, apontaram a 
necessidade de se investigar as possíveis causas e os desdobramentos dessa insatisfação, o que 
originou nova fase de pesquisa, com a etapa de entrevistas e acompanhamento de pessoas às vistorias 
de entrega de seus imóveis. Em seus depoimentos, pudemos observar ‘ruídos’ na relação cliente-
incorporadora, como podem ser qualificadas as dificuldades na fluidez desse relacionamento, por 
razões de atrasos e possíveis inconformidades, fatos que trazem consequências nefastas para as partes 
envolvidas diretamente, para toda a cadeia produtiva, investidores e a sociedade. A empresa não fica 
de fora dessa avalanche. Seu nome se perde no antimarketing gratuito, porém destrutivo. O 
desdobramento dessa investigação originou o presente artigo. 

1.1. A Incorporação Imobiliária 

Segundo Pereira3 (2002), a Incorporação Imobiliária, acolhida pela Lei 4591 de 16 de dezembro de 
1964, é o instituto que rege e viabiliza a alienação das unidades autônomas da edificação que ainda 

                                           
1 O termo ‘Projeto de Produção’ está ligado ao Processo Construtivo de Alvenaria Estrutural com Blocos de Concreto e 
substitui os ‘Detalhes Construtivos’, tendo em vista as peculiaridades inseridas na Alvenaria estrutural como é o caso dos 
projetos com as paredes e os projetos das instalações em um mesmo desenho ou prancha. 
2 É comum, para o leigo, se misturar o papel da construtora com o da incorporadora. Então, algumas respostas vinham 
como se a construtora fosse uma incorporadora. 
3 Caio Pereira foi o redator do anteprojeto da Lei de Incorporações Imobiliárias nos idos de 1964. 
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não foi construída, podendo ser vendida na “planta”, isto é, bastando a existência comprovada do 
terreno e o projeto aprovado, entre outros documentos. Diferente das vendas de unidades prontas, 
para proceder à alienação das unidades, é indispensável o registro da incorporação imobiliária, o 
Memorial de Incorporação que é uma espécie de edificação virtual, no papel.  

Como é sabido, a referida Lei nº 4591 (PEREIRA, 2002) e outros documentos da legislação 
brasileira buscam proteger os adquirentes de futuras unidades autônomas, quando o imóvel é 
comprado na planta ou está ainda em obras, contra eventuais inadimplementos e irregularidades 
do incorporador imobiliário, o qual se responsabiliza independente de culpa. Da mesma forma, 
para celebrar o entendimento e a realização de um negócio profícuo, outras leis disciplinam a 
relação e a segurança para o incorporador, quando o comprador é que se torna inadimplente. 

Um dos pontos comumente nebulosos para o consumidor é o Memorial Descritivo do 
empreendimento, que deve fazer parte da documentação registrada. Como o próprio nome diz, 
traz em detalhes (às vezes de forma lacônica) a descrição de como será a construção, com os 
materiais de acabamento e especificação de marcas a serem utilizadas; do detalhamento das 
diversas áreas do imóvel, como total da construção e área útil, nomenclaturas que ainda geram 
muitas dúvidas para os consumidores. 

Além do Memorial de Incorporação, de forma geral, paira o desconhecimento sobre a 
documentação necessária para o contrato e a ser obtida no sistema cartorário, da mesma forma, 
pairam dúvidas sobre o momento oportuno do pagamento do ITBI e a certeza de que há uma 
distância considerável no rol de conhecimentos de uma pessoa comum frente aos procedimentos 
gerais para a obtenção do financiamento bancário. As implicações nos diferentes prazos de 
amortização, nos juros e na previsão do saldo devedor e outros aspectos da compra são muito mais 
afetos aos advogados e não são compreendidas por um comprador leigo. Os conceitos econômicos 
podem ser entendidos em Halfeld (2008), mas dependem dos conhecimentos em matemática os 
quais não são, necessariamente, universais. Não é de se esperar que os consumidores tenham que 
fazer cursos sobre transações imobiliárias para a compra de imóveis residenciais. 

Essas incompreensões generalizadas e as insatisfações subsequentes, pela falta de informação adequada 
por parte da empresa, puderam ser confirmadas mediante o contato com nossos pesquisados, potenciais 
compradores ou proprietários de imóveis disponibilizados na planta, como será visto a seguir. 

2. METODOLOGIA 

Como já mencionado, a presente investigação surgiu como derivação de uma pesquisa para 
doutoramento. Em busca de elementos que fossem itens imprescindíveis na valoração dos imóveis 
segundo o ponto de vista dos consumidores, foi descoberta uma vertente de insatisfação com as 
incorporadoras que, por vezes, suplantava outros problemas relativos ao imóvel propriamente dito, 
fazendo com que os consumidores que já tivessem passado por uma (má) experiência de compra de 
imóvel na planta, passassem a valorizar o atendimento ao cliente e o relacionamento com as empresas, 
na hora de escolher outro imóvel para comprar ou indicar aos amigos. Se tal situação se tornou ponto 
determinante na escolha de um imóvel, é fato que as empresas com grande quantidade de reclamações 
em sites especializados passam a contar com prejuízos que talvez nem possam ser plenamente 
contabilizados, pois dificilmente poderá ser determinado o número de potenciais clientes que a 
empresa deixou de conquistar por ter atendido mal a outros. E nos dias atuais, mais do que a anos 
passados (quando o único canal de reclamação era fornecido pela própria empresa), está cada vez mais 
fácil e ao alcance do consumidor expor sua insatisfação, podendo causar sério dano à imagem da 
empresa, como pode ser visto no trecho de reportagem abaixo: 
 

No setor da construção civil, algumas particularidades agravam ainda mais esse risco [de ter um atraso 
e/ou um mau relacionamento amplamente divulgados em sites e redes sociais por clientes insatisfeitos]. 
Um imóvel é uma compra planejada, um investimento alto. Naturalmente, a busca por informações é 
mais intensa e uma imagem prejudicada pode afastar um grande número de potenciais 
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compradores (...). Segundo [um diretor de internet e de relacionamento de uma incorporadora 
paulista], "é difícil mensurar o quanto a empresa deixa de vender, mas ela perde reputação, e 
nosso mercado vive de reputação." (...) uma falha em um empreendimento não afeta um, mas 
dezenas ou centenas de compradores. (grifos nossos) (REIS, 2010). 

 

O assunto é notadamente de elevada importância e tem figurado em publicações técnicas e jornais 
de grande circulação. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, por exemplo, “Compradores que 
se sentem lesados vão além das queixas. O número de processos judiciais contra construtoras 
aumentou 50% de 2009 a setembro de 2010 (...)”. (BASILIO, 2010). 

Assim, ao constatar que a consideração do quesito relacionamento com o cliente havia se tornado 
fundamental para a escolha do imóvel desta ou daquela incorporadora, foram iniciadas entrevistas 
informais, visando identificar, entre nossos respondentes, aqueles que apresentavam tal insatisfação. 
Além deles, outros se juntaram à investigação, por terem conhecimento de nosso interesse sobre o 
assunto e por estarem envolvidos com o mesmo processo de compra. Passamos então a acompanhar 
essas pessoas em suas buscas por imóveis4 . Seus perfis são ligeiramente variados, e são 
apresentados a seguir5, com um breve histórico das situações vividas por eles. 
 

• D. – sexo  masculino, faixa etária 40 anos, com esposa e um filho menor de 10 anos. 
Comprou um apartamento de dois quartos na planta. A entrega, além de ter sido feita com atraso de 
um ano após os seis meses adicionais, não satisfez à expectativa, pois a planta do imóvel divulgada 
no momento da venda apresentava as cotas, como de praxe, de eixo a eixo das paredes, com a 
respectiva nota explicativa escrita, também como de praxe, em minúsculas letras na lateral do papel. 
O cliente, por ser leigo, e principalmente, por não ter tido o devido esclarecimento por parte do 
corretor no momento da compra, entendeu serem aquelas as dimensões úteis do imóvel. Ao fazer a 
primeira vistoria para a iminente entrega do apartamento, surpreendeu-se ao constatar que seus 
móveis não caberiam na nova casa. Auxiliamos D. então na conferência das dimensões, que 
estavam bem próximas às divulgadas em planta, considerando os eixos da construção (Fig. 1). O 
cliente promoveu na incorporadora sucessivas reclamações pela falta de esclarecimento, sem 
sucesso nas respostas, gerando uma insatisfação adicional (ou seja, além do problema em si, o 
descaso com um cliente leigo) que o fez quase desistir do negócio, não ocorrendo somente pela 
vontade de seu filho em residir no condomínio em questão, com uma grande área de lazer. Porém, o 
mau atendimento inicial do corretor ao não esclarecer; da incorporadora ao não acolher com maior 
consideração a sua reclamação e da construtora, pelo atraso na entrega e acabamento ruim, fez com 
que este mesmo cliente venha sendo, desde então, uma verdadeira “propaganda negativa” para estas 
empresas, desaconselhando seus amigos e conhecidos a fazerem qualquer negócio com as 
instituições em questão. 

 
Figura 1: Área privativa x Área útil: planta de uma unidade cujo adquirente movia uma reclamação junto à 

incorporadora a respeito de possíveis diferenças entre a área prometida e a entregue. Depois de tentar devolver o 
imóvel, pôs-se a reformar, encontrando problemas com o alinhamento das paredes e em seus revestimentos. Notar, 

no círculo, a presilha do encanamento da pia da cozinha disponibilizada pela construtora/incorporadora. 

 

 
 
 
 
 

                                           
4 Contudo, cabe a ressalva, a pesquisa teve um caráter qualitativo e meramente exploratório, não estabelecendo dados 
que pudessem fornecer algum tipo de validade estatística.  
5 Para resguardar a identidade das pessoas envolvidas, nossos pesquisados serão denominados apenas pelas iniciais de 
seus nomes, neste artigo. 
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• T. e M. – casal entre 25 e 30 anos, com uma filha menor de 5 anos. 
T. e M. compraram um apartamento em planta, cuja entrega está atrasada em mais de um ano após os 
seis meses complementares. Suas vidas ficaram bastante conturbadas pelo atraso na entrega, posto que o 
casal contava com o apartamento pronto para a melhor acomodação de sua filha, fato que não ocorreu e 
os obriga a conviver em espaços apertados na casa dos pais da esposa, aguardando indefinidamente até 
que o apartamento lhes seja entregue. Além disso, M. também havia pedido transferência no trabalho, 
para um local próximo ao futuro novo endereço (distante do atual) considerando já o atraso de seis 
meses, mas não 18 meses, o que a obriga a perder horas diárias em longos deslocamentos. O casal já fez 
duas vistorias no imóvel, porém a quantidade de defeitos e patologias encontradas impedem o aceite, 
conforme pudemos constatar nas visitas acompanhadas por nós (Fig. 2). Como se não bastassem os 
defeitos construtivos, entre a 1ª e a 2ª vistoria (que só ocorreu dois meses depois), somente um dos itens 
havia sido corrigido, permanecendo todos os demais, inclusive o relacionado a um possível 
desnivelamento da laje, problema estrutural que dificilmente será sanado. Uma das considerações a 
serem feitas por esse estado de coisas é que a empresa, ao invés de ter um técnico que faça vistorias para 
entrega antes mesmo de o cliente ser chamado, prefere relegar ao próprio cliente, normalmente um leigo, 
a tarefa de perceber vícios e defeitos de construção. Possivelmente, pode pensar a empresa na 
“economia” da contratação de um profissional a mais e pior, talvez apostando que caso o cliente não 
perceba tudo o que eventualmente deva ser corrigido, menos retrabalho será feito. A geração da 
“economia” é ilusória, pois só inspira mais insegurança no cliente, que passa a ter que contar com um 
profissional convocado por ele mesmo para o auxiliar na tarefa de vistoriar o imóvel. 

Indignado com a situação em que vive, T. começou a divulgar como estava sendo tratado pela 
incorporadora em um site especializado em reclamações contra empresas, o que gerou, por sua 
vez, comentários e localizou outros vários clientes da mesma incorporadora também insatisfeitos 
com a mesma sorte de problemas. Nas palavras do próprio comprador do imóvel: 
 

“[...] porém, o que mais me deixa indignado é o descaso. A vistoria de entrega do meu ap foi agendada 
para 13/04/2011 e para minha surpresa, haviam inúmeros defeitos graves como tomadas tortas, vaso 
sanitário torto, vidros arranhados, proteções das esquadrias caindo ao mais leve toque, caimento [da 
água] da varanda, cozinha e banheiro indo paro o lado contrário ao ralo, ar condicionados sem pontos 
de energia e os dois mais absurdos: a grade da varanda parece que ficou curta e SOLDARAM UM 
PEDAÇO que além de porco ficou torto; e uma sanca de gesso na sala, que COMEÇA COM 30cm e 
TERMINA COM 26cm (esta sanca também não estava na planta e pelo que ouvi dizer, foi um erro de 
engenharia, pois trata-se da tubulação de gás, que deveria passar por fora do ap). 
Pois bem, feitas as reclamações, passou-se um mês e comecei a ligar para saber da próxima vistoria e sempre 
me diziam que como fiz muitas reclamações, o serviço demoraria um pouco. Remarcaram a vistoria para 
13/06/11 e para mais uma surpresa, dos itens reclamados (os mais graves) apenas o caimento da varanda foi 
corrigido! Reclamei dos mesmos itens novamente. Até hoje ainda não remarcaram a vistoria. 
Duas semanas após, minha esposa foi pessoalmente verificar se estavam fazendo as obras durante três 
ocasiões e coincidentemente, toda vez que ela foi, o ap estava vazio, ninguém trabalhando. Todos os 
dias ela foi falar com o pessoal da engenharia, que está temporariamente fazendo um dos apartamentos 
do condomínio de escritório e no último dia um sr. que pareceu até disposto a ajudar lhe informou que 
alguns itens seriam corrigidos e outros não, inclusive que não trocariam a grade da varanda, mas que 
tentariam amenizar o problema e quanto a sanca de gesso, esta não estaria torta, mas sim O TETO 
estaria torto e que dependeria da visita de um engenheiro visitar o apartamento (o que não foi feito até 
agora) para verificar e caso quiséssemos que fosse feito o reparo iria demorar muito mais, aconselhando 
a minha esposa a contratar um gesseiro pois era fácil de se DAR UM JEITO.  
Continuamos ligando e nem o pessoal da engenharia e nem o pessoal da empresa responsável pelas 
marcações de vistorias sabem nos informar quando poderemos revistoriar o apartamento. Já até desistimos de 
reclamar dos outros itens, pois temos uma filha de 3 anos, minha esposa pediu transferência no trabalho para 
perto do condomínio e nossa vida está um caos. Mas quanto a grade da varanda e essa sanca de gesso torta, 
ou teto torto ou seja lá o que for, já é um absurdo muito grande termos que engolir [..].”6  
 

                                           
6 Depoimento do cliente, que também o postou no site “Reclame Aqui” (www.reclameaqui.com.br). 
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Além de divulgar o mau tratamento recebido por parte da empresa, o casal já entrou com ação na justiça 
cobrando pelo atraso na entrega e subsequentes danos morais. Ao pesquisar pelo nome da incorporadora 
em questão no site de reclamações, são encontradas centenas delas contra a mesma empresa.  
 

Figura 2: Arremate da esquadria se soltando e preso pela película da tinta, instalação do vaso sanitário fora do 
esquadro (esconso), tubulação passando pelo espaço da unidade (sala) e fora de nível, tubo do gradil do guarda-

corpo com emenda e pintura fora do padrão.  

 
 
 
 
 
 
 

• R. – sexo feminino, faixa etária 50 anos, portadora de deficiência física. 
R. está a procura de um apartamento para comprar, mas nem chegou ao relacionamento com as 
incorporadoras ainda, pois está enfrentando problemas com os corretores, que são os profissionais 
que estão “na ponta” do relacionamento, recebendo os clientes, apresentando-lhes o produto e 
conquistando-os para que de fato, venham a se tornar clientes. Por se locomover em cadeira de 
rodas, R. tem necessidades específicas, mas esse fato mal chegou a se configurar, posto que antes 
dele, R. vem enfrentando a falta de conhecimento, por parte dos corretores, sobre o imóvel que 
estão vendendo. Sobre uma de suas buscas em um determinado condomínio no Rio de Janeiro, 
ainda em planta, R. nos deu o seguinte depoimento: 

 
(...) nunca consegui as informações suficientes que procurava. O marketing é enorme, os catálogos 
maravilhosos, te oferecem o paraíso. Na minha última investida na relação com um corretor da (...) no 
condomínio (...), fazia perguntas e ele nunca sabia responder. Marcamos uma visita no conjunto vizinho 
que é o (...) com apartamentos já prontos e fiquei impressionada com a qualidade do acabamento x 
custo do apartamento, além de uma total falta de conhecimento na hora da visita. Ele sempre ficava de 
procurar a resposta com seu superior depois. 
O corretor chegou a enviar uma tabela para vários clientes com o preço errado. Logo depois de 
aparecerem várias pessoas interessadas, ele se deu conta da mancada dizendo que era problema da mala 
direta da construtora e enviando uma errata. Quando liguei para ele, acabou me enviando uma tabela 
correta, com o cronograma de desembolso e parcelas, mas NUNCA explicou sobre linhas de 
financiamento etc. e a quem me dirigir na hora das MUITAS dúvidas.  

 

Afirmando ainda que o corretor jamais apresentara firmeza de conhecimento diante das dúvidas, 
quando perguntado, especificamente, se haveria ao menos algum resultado positivo em relação à 
questão da acessibilidade ao imóvel – fato que hoje em dia é lei no Rio de Janeiro, R. nos 
forneceu a seguinte resposta: 

 
NENHUM. Além das micro dimensões dos cômodos e banheiros, o que demandaria um baita exercício de projeto 
para resolver, o corretor não sabia nada sobre acessibilidade, mas garantia que ‘tudo devia ser acessível’. Quando 
fiz questão de visitar as áreas comuns, fiquei revoltada, tirei muitas fotos e ainda estou para entrar em contato com 
a Ouvidoria do Ministério Público, conforme as orientações que recebi. As maravilhosas 3 ou 4 piscinas eram 
todas acessadas por enormes escadas, várias churrasqueiras e áreas de leitura com degraus. Um verdadeiro absurdo 
para um condomínio novo e com a lei municipal que temos no RJ. 

 

R. nem chegou a se tornar cliente das incorporadoras ainda, mas já pensa em entrar contra uma 
delas no Ministério Público. Não é difícil imaginar os enormes prejuízos que poderão advir desse 
fato, em parte, causado por um problema projetual de resolução complexa, mas sem dúvida 
agravado pelo mau atendimento do corretor. Estivesse esse profissional mais bem informado 
sobre os produtos que vende, apto a responder as dúvidas da cliente em potencial, inclusive com 
boa vontade e consideração real sobre o problema da acessibilidade, talvez R. não estivesse tão 
insatisfeita, de forma generalizada, a respeito da maneira que foi atendida. 
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• M. – sexo feminino, faixa etária 40 anos, com uma filha menor de 10 anos e um 
enteado menor de 20 anos. 

M., ao comprar um apartamento de cobertura na planta, enfrentou problemas desde os primeiros 
contatos com o corretor. Por não conhecer plenamente o produto que estava vendendo, o profissional 
interpretou equivocadamente o número de vagas de garagem a que o imóvel teria direito, o que fez com 
que, posteriormente, a cliente fosse ressarcida monetariamente pela empresa, no montante 
correspondente à “perda” de uma vaga. Além disso, a obra também teve a entrega atrasada, com 
vistorias técnicas (acompanhada por nós) infrutíferas para a correção dos defeitos encontrados. No caso 
de M., desde a situação com a vaga de garagem o relacionamento e os atritos com a incorporadora foram 
se tornando incontornáveis e posteriormente, com o atraso e as várias vistorias sem as correções 
solicitadas, houve o destrato da compra. Hoje em dia, M. está a procura de outro imóvel, no que tem sido 
acompanhada por nós nas visitas a diversos stands e obras iniciadas (Fig. 3), mas além de descartar 
qualquer produto desenvolvido pela primeira incorporadora, a cliente teme repetir a experiência com 
outras empresas, o que a faz pesquisar e se informar previamente, nos veículos próprios, o nível de 
satisfação e a qualidade de relacionamento das empresas com os clientes. 
 

Figura 3: Empreendimentos próximos ao estádio do ‘engenhão’, ao fundo – em Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. 
Na linha superior, vistas de um deles e a cliente, que aparece em uma das fotos, ladeada por dois corretores e o 

encarregado em visita à unidade a ser comercializada. Na linha inferior, outro empreendimento (em fase de 
revestimento), próximo ao primeiro; o stand de vendas, o ‘decorado’ e abordagem da empresa de corretagem 

imobiliária. A potencial compradora se sentiu insegura para fechar o contrato com a indefinição das correções das 
parcelas ainda na fase de obra. Além disso, a cada dia, uma tabela era apresentada. Nesse caso, a falta de uma 

linguagem homogênea entre a incorporadora e a empresa corretora fez a cliente desistir do negócio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• S. – sexo feminino, faixa etária 30 anos, com uma filha menor de 10 anos. 
S., que morava na Ilha do Governador, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, adquiriu um 
apartamento em planta no outro lado da cidade, na Barra da Tijuca, zona oeste, com entrega prevista 
para junho/2010, e em função disso, planejou sua vida. No início do ano letivo de 2010, transferiu a 
filha para uma escola próxima ao novo endereço, para onde estariam se mudando em poucos meses e 
não renovou o contrato de aluguel de onde residia. Enquanto isso, permaneceu com os pais, na casa 
deles no mesmo bairro, até o apartamento ficar pronto. Contudo, na data prevista em contrato, as obras 
não haviam sido concluídas, mas havia a expectativa de que o fossem até o final do ano, o que 
novamente, não ocorreu. Diante da expectativa, da incerteza e pior, com a qualidade de vida em muito 
prejudicada com a situação, pois era obrigada a enfrentar duas horas de trânsito pesado para cumprir o 
trajeto até a escola da filha todos os dias, pela manhã e à tarde, S. resolveu não mais esperar e alugou 
outro apartamento, próximo às obras do seu próprio, que só ficaram prontas em maio/2011, ou seja, 11 
meses após a data prevista. Totalmente insatisfeita não somente com o atraso, mas com a falta de 
consideração com o cliente, S. está se preparando para entrar na justiça e cobrar da incorporadora 
todos os prejuízos que teve durante o tempo de atraso da obra, divulgando, além disso, todo o 
desrespeito ao qual se sentiu submetida. 
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Além do acompanhamento pessoal de nossos pesquisados, foram feitas também buscas em um dos 
sites especializados em reclamação, apenas para verificação empírica do nível de insatisfação com 
as empresas mencionadas por nossos entrevistados. A mais citada por eles apresenta quase 800 
reclamações registradas no site “Reclame Aqui” (www.reclameaqui.com.br). Quando ampliamos a 
busca para palavras-chave como “construtora”, “incorporadora” ou “atraso na obra”, cada uma delas 
apresentou mais de 1.000 entradas, voltadas para diferentes empresas do ramo7.  

Tais constatações nos fazem suspeitar que o grande ‘vilão’ das reclamações que as empresas 
recebem é o atraso na entrega das obras, e todas as consequências dele advindas. Ao não ter a obra 
entregue no prazo, o cliente passa a ser mais exigente, mesmo com os mínimos defeitos existentes.  

3.   RESULTADOS/DISCUSSÃO 

3.1.  O atraso da obra 

Os contratos prevêem a entrega do imóvel em vinte e quatro meses com uma prorrogação de até 
seis meses, caso aconteçam situações extremas ou de causas naturais, como chuvas atípicas ou 
deslizamento de terras junto ao canteiro, fenômenos que interrompem os trabalhos por um ou 
mais dias. Entretanto, de forma equivocada, como afirma Luz (2011), normalmente, as 
construtoras, agentes da construção dos empreendimentos, se apropriam desse tempo adicional, o 
incorporando aos prazos sem comprovar, adequadamente, o motivo pelo atraso. 

Uma frase tão antiga e tão atual está atrelada aos atrasos de obra: ‘a pressa é inimiga da perfeição’. 
Quando a obra começa a sofrer atrasos irremediáveis, os procedimentos de serviços começam a se 
acelerar para tentar fazer frente às obrigações contratuais de entregas no prazo. Pelo lado da 
incorporadora, os prejuízos materiais começam a ser contabilizados e o são por razões diversas como 
retenção de equipamentos alugados e de operários e engenheiros que deveriam ser deslocados para 
outras obras; prejuízos com os juros do financiamento da produção etc. Pelo lado dos clientes, toda 
uma gama de problemas começa a surgir como os pagamentos duplos do aluguel e das amortizações 
do financiamento ou das parcelas de obra; perdas com eventual locação da unidade não disponível; 
transtornos com matrículas das crianças em escolas nos locais perto da nova residência. Durante dois 
anos marcantes da compra de um imóvel para morar ou investir, muitos eventos podem acontecer sob 
o domínio da cronologia das fases da obra e da data prevista para o recebimento do imóvel: 
casamentos são marcados ou desfeitos, filhos nascem, móveis são comprados, contratos de aluguel 
terminam, há mudanças de empregos de membros da família. A ansiedade toma conta de tudo e o 
cuidado da incorporadora com os anseios do cliente não pode terminar com a efetivação da compra.  

Nesse momento, é possível que todos acabem influenciados pela aceleração da execução para 
compensar os atrasos. Quando isso acontece, os controles começam a se tornar mais brandos. 
Controles severos ou rígidos são inibidores de correrias e incentivadores de conformidades. Pode ser 
até que as especificações de materiais previstas não sejam confirmadas. Então, nesse ritmo, uma 
obra fora do prazo é entregue com alguns defeitos que seriam imperceptíveis ao leigo, mas acaba 
por ser reprovada e não aceita pelo cliente, dado o ambiente inóspito instalado. Qualquer 
imperfeição é motivo para o não recebimento e as reclamações válidas e corretas são manifestadas e 
as respostas da incorporadora podem estabelecer um descompasso frente às aspirações do 
adquirente. Essa evidente e previsível situação reflete uma espécie de ‘espiral viciosa crescente’ nas 
relações entre as partes. A animosidade atinge alto grau de veemência e as manifestações de 
desagrado produzem um diálogo de difícil entendimento. Essa espiral tende ao estremecimento de 
uma relação que poderia ter sido acalentada em condições mais estáveis desde o começo. 

                                           
7 Segundo Reis (2010), no mesmo site, “Reclame Aqui”, as grandes construtoras ocupam os três primeiros lugares no 
ranking de reclamações do setor, e mais de 4,4 mil reclamações contra construtoras foram registradas desde junho de 2009. 
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Nesses casos, seria interessante se as empresas passassem a ser mais cuidadosas com os Serviços 
de Atendimento ao Cliente (SAC) e demais canais de relacionamento, porque ao não ser bem 
atendido, o cliente multiplica, exponencialmente, uma insatisfação com um único problema, para 
uma questão muito maior, conforme constatado por REIS (2010), ao receber o depoimento de 
Fábio Albuquerque, professor de marketing da UniPB (Faculdade Unida da Paraíba): 

 
O sentimento de terem sido ignorados ou injustiçados pela empresa aumenta a frustração e a raiva dos 
consumidores, o que desencadeia retaliações. Mais do que simples reclamantes, alguns clientes se tornam 
verdadeiros militantes antimarca, unindo esforços para prevenir o consumo de outras pessoas e devolver à 
empresa o dano sofrido. É o caso de [uma cliente]. No cabeçalho de seu blog se lê: "Desejo que minha história 
faça eco e seja um alerta para aqueles que estejam interessados em negociar com esta empresa. Faço isso (...) 
pela certeza de que a única coisa que a fará mudar de postura é a perda de clientes e faturamento". (REIS, 2010). 

 

Também como confirma Almeida (2010), “o consumidor se sente ofendido em não ter respostas, 
ser tão paparicado e mimado durante o processo de compra, e tão abandonado quando tudo está 
desmoronando. E recorre a tudo isso por uma atitude mais ríspida que a psicologia nos ajuda a 
entender: vingança”. Por mais que as incorporadoras invistam em pesquisas para conhecer os 
desejos do consumidor e de determinado segmento da população (FERREIRA; PERUSSOLO, 
2006), campanhas de marketing não são antídotos para essas relações desgastadas que se 
prolongam e trazem prejuízos materiais e imateriais aos nomes das incorporadoras. 

Há quem diga que as incorporadoras já deixaram, há muito tempo, de serem empresas de 
engenharia para se tornarem empresas de investimento somente. Algo salutar, elas visam o lucro e 
têm seus acionistas a responder. Por outro lado, essa por assim chamada distorção nos reais 
objetivos das incorporadoras, empresas produtoras do mercado imobiliário, acaba por relegar a 
engenharia civil a planos e equipes de escalões com menor autonomia para lidar com os clientes. 

Já está estabelecido no consciente coletivo a busca pela proteção da lei federal nº 4.591/64, 
complementada pela 8.078/90, leis que regulamentam a atividade de incorporação imobiliária. Os 
adquirentes sabem que, por essas leis, quem compra deve ser informado, pelo menos a cada seis 
meses, sobre o andamento da obra; quem compra pode impedir ou reclamar por modificações não 
previstas no projeto e na execução da obra e quem compra tem direito a indenização por prejuízos 
decorrentes de atraso no prazo combinado.  

3.2.  Caminhos para a solução 

A Engenharia deve prevalecer e os canais de relacionamento devem sair do papel. Essa disposição deve vir 
acompanhada pela abertura franca do canal em si, como também mobilizando pessoal especializado para 
este tipo de atendimento. O cuidado com o cliente merece atenção mais do que especial; afinal, um cliente 
perdido não só é perdido pelo resto da sua vida, como também o custo de atrair um novo cliente representa 
cinco vezes o custo de manter o cliente atual satisfeito (KOTLER, 2009). 

Da mesma forma, o custo das propagandas pode se tornar proporcionalmente mais barato com a 
inserção de campanhas verticais de valorização do relacionamento cliente-incorporadora. A produção 
de cartilhas informativas para os clientes também pode produzir bons resultados, mas é importante que 
elas cheguem às mãos do consumidor. Produzir o documento e simplesmente deixá-lo “disponível” no 
site da empresa não garante que seu conteúdo chegará a quem deve recebê-lo.  

Segundo Almeida (2010), há demanda e mercado suficientes para incorporadoras e construtoras 
no Brasil, porém poucas são as que possuem estratégias para realmente cumprir as expectativas de 
seus consumidores. Nas suas palavras, “as empresas não estão fazendo a lição de casa. [Há] o 
retrabalho operacional, o atendimento equivocado e a falta dele, o vaivém de informação (mesmo 
com o boleto chegando pontualmente para o pagamento), a desqualificação profissional de quem 
lida com o consumidor em estado de fúria.” (ALMEIDA, 2010). Por isso, a profissional alerta 
para a necessidade de que o recall construtivo seja implantado pelas empresas, visando minimizar 
os impactos diretos da insatisfação na credibilidade da marca. 
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Ainda, algumas diretrizes para a correção das rotas podem ser buscar a ampliação de novos prazos 
para a construção, além dos ‘vinte e quatro meses mais seis’; convocar os órgãos municipais, 
estaduais para uma rodada de estudos sobre os prejuízos das perdas de prazos para a Indústria da 
Construção Civil como um todo; definir estratégias reais e novos parâmetros de execução para 
diferentes tamanhos dos empreendimentos, aumentando o zelo no relacionamento com os clientes; 
ainda, prever que, em empreendimentos residenciais com mais de um bloco, no caso de ‘Habite-
se’ parciais, se promova ainda mais esse relacionamento, para não ferir suscetibilidades do 
pessoal ainda em obra com os moradores das unidades já entregues. 

Finalmente, o cuidado com o que representa o início de todo o processo de compra: o treinamento 
do corretor de imóveis. Como já mencionado por nós, há várias situações em que os desgastes são 
causados por desinformação ou mau treinamento dos corretores. As incorporadoras devem cuidar da 
supervisão da equipe de corretores para que, no final do processo, não haja desistência por parte dos 
compradores e, consequente esvaziamentos das unidades já comercializadas. Nesse sentido, as 
empresas imobiliárias, sejam as ligadas às incorporadoras ou as independentes, têm um papel 
fundamental de instruir ou informar aos compradores tudo aquilo que eles vão enfrentar, como 
leigos que são, no longo processo de compra de um imóvel. É a informação prévia, colaborando 
para a própria reputação da empresa.  

3.3.  Bons exemplos existem 

Ganhadora do Prêmio Master Imobiliário há alguns anos, uma empresa de São Paulo mantém um 
relacionamento louvável com seus clientes. No diferencial destacado pelo prêmio, lê-se: “A 
empresa tem por excelência se relacionar com o comprador até a entrega da obra através de 
ações que mantenham o cliente informado e tranquilo quanto à construção do empreendimento” 
(www.premiomasterimobiliario.com.br) . 

A empresa demonstra cuidado e consideração com o cliente, mantendo-o informado sobre o andamento 
da obra, enviando-o fotos áreas mostrando a evolução da construção. Também para o acompanhamento 
da obra, ele é convidado a visitá-la com seus familiares e amigos, recebidos com uma mesa de buffet. 
Meses antes da entrega do empreendimento, ele é novamente convidado a visitar o local, recebendo 
mimos e ‘lembrancinhas’. Nesta ocasião, ele é estimulado a ser acompanhado por seu próprio decorador, 
marceneiro etc., para que estes profissionais possam fazer as prospecções que desejarem para 
futuramente, poderem realizar seus serviços. Além disso, os clientes também recebem um Guia de 
Orientação, com todas as informações relativas à compra e ao empreendimento. 

Esses procedimentos fogem do normal, onde vemos, em certos casos, uma total distância das 
incorporadoras com os adquirentes que já se tornaram clientes – ‘aqueles compradores de um só 
produto na vida’. Os cuidados com o cliente promovem um retorno efetivo do capital da empresa. 
Segundo o responsável pelo relacionamento com o cliente da incorporadora premiada, 30% do total 
comercializado no ano de 2005 ocorreu por meio de indicações8, ou seja, de clientes satisfeitos. 
Talvez seja esse o momento de mais empresas passarem a adotar práticas semelhantes. 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pessoas estão, cada vez mais, se preparando para não aceitar um mau atendimento. Há 
inúmeros lugares para as reclamações. Os espaços dedicados a esse serviços estão se ampliando 
nos jornais, nos sites específicos e nas procuradorias públicas de defesa do consumidor.  

As empresas mencionadas por nossos entrevistados não gerenciam formalmente o relacionamento 
com seus clientes, visto as dificuldades destas em definirem quais e em que quantidade os contatos 
ocorrem. As ações neste sentido encontram-se isoladas e descentralizadas, havendo inclusive 

                                           
8 http://pt.scribd.com/doc/24855450/Www-heliokorehisa-com-Br. Acesso em 17 jul. 2011. 
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contatos diretos com o pessoal da obra ou com funcionários que não ocupam a função exclusiva (ou 
dedicada) ao atendimento do cliente. As deficiências na gerência do relacionamento se apresentam 
desde a concepção do empreendimento, que normalmente acontece baseada em outras decisões que 
precedem a definição (quando esta existe) do público-alvo.  

Conclui-se desta forma, que, em sua maioria, as empresas encontram-se ainda em fase embrionária 
quanto às premissas básicas que envolvem a problemática do relacionamento empresa-cliente. 

Às empresas cabe ainda a reflexão sobre os novos tempos e ações que contemplem mudanças ou a 
manutenção das atuais rotas, o emprego de novas estratégias e o dimensionamento de seu crescimento 
no futuro imediato. Todas essas decisões devem buscar ajustes que venham a manter as margens dos 
lucros planejadas. “Os empreendimentos de alto padrão têm de dar 18% de margem líquida e os de 
baixo e médio padrão, de 15% a 16,5%”, pondera o presidente de uma grande empresa incorporadora 
de capital aberto, em entrevista a Daniela D'Ambrosio, para o Valor Econômico e abrigada no website 
da ADEMI - Rio (D’RAMBOSIO, 2011). O lucro, não é demais lembrar, é a razão básica de uma 
empresa de capital. Porém, ao não cuidar da satisfação de seus clientes e comprometer sua reputação, a 
empresa corre o risco de ter suas margens seriamente atingidas. 
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