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ABSTRACT
Housing Functionality Evaluation demonstrates being a useful tool in design phase to identify inadequacies to
well functioning of designed spaces and furniture or equipment for human usage. Given that this Real Estate
Fair is an annual event and has the purpose of high standard Real Estate promotion and sale it is also an
opportunity to apply that methodology. The examining of a sample of given construction firms apartments
reveals significant unbalances of functionality performance of those apartment designs as well as great
project variability of a same firm. It also reveals information insufficiency such as room dimensions, room
areas, design with reading difficulties, and distortions on blueprints representation that could generate
incorrect information to the users.
RESUMO
A Avaliação da Funcionalidade das Habitações demonstra ser uma ferramenta útil na fase de projeto para se
identificar inadequações ao bom funcionamento dos espaços e mobiliário/equipamentos projetados para
consumo humano. Dado que este Salão do Imóvel é um evento anual e tem a finalidade de promoção e venda
de imóveis de alto padrão também se revela como uma oportunidade para aplicação da metodologia. O exame
num determinado grupo de apartamentos de construtoras/incorporadoras revela desequilíbrios significantes
no desempenho da funcionalidade dos empreendimentos, assim como grande variabilidade nos
empreendimentos de uma mesma construtora/incorporadora. Revela também a insuficiência de informações
tais como dimensões dos compartimentos, áreas dos compartimentos, plantas com dificuldade para leitura e
distorções na representação das plantas que podem gerar informações incorretas para os usuários.
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1. INTRODUÇÃO
O setor da construção em sua abrangência de negócios (Construbusiness) movimenta, em média, no
Mundo e não apenas no Brasil, cerca de 15% do PIB (MANSEAU, 2001). Mas o Mercado
Imobiliário provê algo ainda pouco explorado pelo próprio setor que é sua participação no valor
agregado da economia, pois todos necessitam de abrigo para morar e trabalhar, bem como usar a
infra-estrutura para ir e vir e se inter-relacionar. Sendo que influência da habitação atinge cerca de
70% do total acima, justifica-se o estudo desta facção majoritária da economia cujos reflexos pode
se observar na qualidade de vida das pessoas.
Um dos principais “reflexos na qualidade de vida das pessoas” pode ser observado nos espaços
internos das habitações. Invariavelmente o tamanho das habitações tem diminuído drasticamente
tornando-os diminutos, claustrofóbicos e com capacidade de mobiliamento desprezível. A falta de
qualidade destes espaços não se restringe às habitações populares como se imagina. Em recente
pesquisa em feira de imóveis considerados como de Alto Padrão e preços variando entre meio e um
milhão de reais, notou-se, ao contrário do que se espera, por exemplo, que na maioria dos
dormitórios do casal torna-se impossível instalar uma cama “king size”, os banheiros da suíte não
são muito maiores do que os das habitações populares. As áreas de serviço têm tamanho ínfimo e
tão demasiadamente vinculadas com a cozinha que se pode confundir uma com a outra.
A decisão de mudança de habitação é fortemente influenciada pelo estágio em que se encontra no
ciclo de vida familiar determinada pela necessidade de ajuste de expansão ou diminuição do espaço
da habitação (OLIVEIRA, 1998; FERNANDEZ, 1999). A escolha desta habitação é determinada
pela sua localização, seguida pelo preço e condições de pagamento depois pelas características do
projeto que envolve quantidade de compartimentos, área, padrão, área de lazer, garagem.
Quando o usuário procura no mercado um apartamento ou casa, seu exame é superficial no que diz
respeito à quantidade de mobiliário e a qualidade do arranjo proposto no catálogo de vendas. Seu
foco está voltado para aquelas condicionantes de localização e outras características genéricas da
habitação. Esquecem-se, ou dão pouca importância, às condicionantes de médio e longo prazo que
são o conforto e as possibilidades de ocupação e distribuição do mobiliário e equipamentos.
Considera-se este momento como crítico, pois o usuário se vale das informações da planta
humanizada dos catálogos e se encontra frente à avalanche de argumentos do vendedor a favor do
produto oferecido.
A planta ou o prospecto de marketing objetiva demonstrar ao usuário o potencial de uso da
habitação, demonstrar como a casa ou apartamento funcionará e isto deve favorecer a compreensão
do modo como sua vida transcorrerá naquele novo ambiente e sal decisão para adquirir. O cliente
espera que esse imóvel atenda às suas necessidades. No entanto, quando as pessoas examinam as
plantas humanizadas, devido ao seu atrativo colorido, não prestam atenção a aspectos importantes
para o exame do layout da habitação. Por isto não percebem que as informações contidas nos
catálogos podem estar incompletas, insuficientes e distorcidas. Associe-se às dificuldades
individuais para a compreensão dos desenhos, ao “ler” a planta ou desenho podem não conseguir
imaginar, espacialmente, os objetos, os espaços para circulação e utilização do projeto, não
percebendo as possíveis deformidades no tamanho dos móveis e objetos desenhados que dificultam
ainda mais a compreensão.
Em entrevistas com clientes, estes comentam sobre planos para as modificações necessárias durante
a construção ou tão logo seja entregue o imóvel. Em qualquer dos casos, o custo para as
transformações encarece o valor do imóvel. Um agravante não percebido é que em muitas das vezes,
o projeto não permite grandes modificações sejam por condicionantes estruturais quanto de
instalações de água, esgoto, eletricidade, telefonia, forro, esquadrias externas e outras limitações. Há

3

relatos de clientes que adquirem apartamentos com localização privilegiada e não obtém sucesso nas
adaptações sonhadas devido a estes impedimentos ou ao custo excessivo do investimento. Portanto,
as suas decisões de curto (curtíssimo) prazo fornecem um apartamento com a melhor localização,
insolação, preço de mercado, porém esquecem-se dos reflexos negativos para a qualidade de suas
vidas e as implicações de médio e longo prazo.
O mercado imobiliário destaca-se como um setor muito competitivo. A qualidade do produto é fator
determinante para o sucesso das vendas. A pressão exercida pelos usuários acerca da qualidade, se
iniciou sobre questões de solidez, instalações de água, luz, telefone, vedações no telhado, nas
paredes e nas esquadrias, acabamentos de paredes e piso, cores dos ambientes, gesso, molduras,
ferragens, dobradiças, fechaduras, lustres, espelhos, dentre outros. Para estas, os empreendedores e
construtores têm a sua disposição inúmeras normas, regulamentos, procedimentos técnicos de
“como construir” e são de domínio generalizado dos construtores. Os meios para a garantia da
qualidade destes aspectos são efetivados legalmente por normas técnicas da ABNT, ISOs,
PROCONs e Poder Público.
No entanto, obedecendo aos princípios descritos por Maslow (1954) em A Teoria das Necessidades
Humanas “... E quando elas (as necessidades, nosso grifo), por sua vez, são satisfeitas, de imediato,
novas (e ainda superiores) necessidades emergem e assim por diante” (FADIMAN citando
MASLOW, 1986, p.268). Em especial as áreas de venda e de qualidade de produtos reconhecem
que, uma vez satisfeita uma necessidade, cria-se outra com nível de exigência mais elevado, como
previu a Teoria de Maslow. E mais, uma vez oferecido um determinado nível de qualidade, este
mínimo deve ser mantido, pois se considera como nível garantido – não se aceita menos que isto,
muito menos “disfarçar” de que não é importante, desconhecer ou não está pronto para atender as
novas exigências.
Portanto, as exigências dos usuários para plantas, projetos e construções que reconheçam e atendam
às suas necessidades de funcionalidade dos ambientes da habitação requerem o rápido
posicionamento de toda a cadeia produtiva, a iniciar pela atitude do empreendedor e culmina com a
efetivação clara e honesta dos pressupostos do projeto. Empreendimentos com alto desempenho
funcional permanecem e deslocam do mercado os de baixa funcionalidade.
2. A FUNCIONALIDADE DAS HABITAÇÕES
O conceito de função é “a característica obtida do desempenho de um item, caso o item realize sua
finalidade, objetivo ou meta. É a finalidade ou razão de um item ou parte dele” (REIS, 2003 citando
CSILLAG, 1995). O desempenho de um produto define-se como sendo o “conjunto de habilidades
funcionais ou propriedades específicas que o tornam adequado a uma finalidade específica” (REIS,
2003 citando CSILLAG, 1995). Sinteticamente e aplicando estes conceitos à moradia, Mallard
(2002) expressa que “uma casa para ser habitável deve oferecer espaço suficiente para o morador,
como também para todos os seus utensílios que são necessários ao desempenho das atividades
cotidianas. Em outras palavras, a casa tem que funcionar”.
Apoiando-se nestes conceitos, a Avaliação da Funcionalidade das Habitações (LEITE, 2003;
LEITE, 2006) investiga as “habilidades funcionais ou propriedades específicas” que se recomenda
que uma habitação deva possuir para que atenda a sua “finalidade ou razão” de existir frente a
referências mínimas de espaço e de mobiliário e equipamentos para o uso da moradia. A Avaliação
pauta-se em ampla pesquisa bibliográfica, entrevistas e levantamentos de campo com os usuários.
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A Funcionalidade da Habitação é o resultado da composição da Funcionalidade dos
Compartimentos que por sua vez é o resultado da composição da Funcionalidade dos Quesitos. Isto
significa que a condição de adequação da funcionalidade do quesito determina a condição de
adequação do compartimento e assim por diante, vindo a determinar a condição de adequação, ou
habitabilidade da habitação.
Cada um dos compartimentos é avaliado segundo quesitos funcionais, contemplando quesitos com
critérios quantitativos e outros com critérios qualitativos. Cada quesito comporta variáveis
específicas referentes à quantidade e a qualidade do arranjo do compartimento examinado. Dentre
outros, as variáveis quantitativas para “mobiliário” ou “equipamentos” são analisadas com relação
ao tipo, à quantidade e suas dimensões, capacidade de armazenamento, dentre outras características.
As variáveis qualitativas envolvem, por exemplo, a localização do mobiliário e equipamentos no
compartimento, sua posição relativa aos demais móveis, janelas e portas, espaços para acesso,
superposição de espaços, fluxos, passagens, espaços confinados, espaços ociosos, incompatibilidade
funcional de equipamentos, privacidade interna, privacidade externa, iluminação, ventilação, uso
simultâneo ou multivariado dos compartimentos. Num terceiro nível são examinadas as interrelações no próprio setor e entre os setores que compõem a habitação – setor serviço, setor social e
setor íntimo.
A funcionalidade é representada claramente por modo numérico e conceitual que atendem a
premissa básica de Babbie (1992) e Zikmund (1994) de que os termos utilizados para ordenar a
escala não podem ser ambíguos para caracterizar perfeitamente a relação entre conceito e escala
numérica.
A Avaliação da Funcionalidade é apresentada em níveis que determinam o desempenho dos espaços
e da própria habitação, como mostra a Tab. 2.1.
Tabela 2.1 - Intervalos de Desempenho da Funcionalidade

Desempenho da
Funcionalidade

Escala Conceitual

Escala
Numérica

Extremamente inadequado

Muito
Precariamente Parcialmente Plenamente
Precariamente
Adequado
Adequado
Adequado
Adequado
ou Atende

Atende Mais
Que
Plenamente

EXTREMAMENTE
PRECÁRIO

MUITO
PRECÁRIO

PRECÁRIO

PARCIAL

ATENDE

SUPERA

20

40

60

80

100

120

Assim, espaços que atingem funcionalidade 20 são Extremamente Precários; os que atingem
funcionalidade 40 são Muito Precários e com funcionalidade 60 são Precários – todos apresentam
restrições graves aos seus ocupantes. O conceito Parcial é usado para espaços que atingem
funcionalidade 80: comprovadamente apresentam restrições menores aos usuários.
As necessidades habitacionais são satisfeitas quando é alcançada funcionalidade 100, onde Atende
plenamente às demandas dos usuários e Supera quando atinge funcionalidade 120. Ambos são
caracterizados na prática por espaços sem restrições de uso para necessidades habitacionais –
apresentam melhor desempenho funcional.
Como mostra o Graf 2.1, o desempenho da funcionalidade pode variar de 0 (zero) a 120 e é
apresentado no eixo vertical. O desempenho da moradia em si é representado primeiro pelo termo
HABITAÇÃO, seguido pelo desempenho de cada um dos seus espaços (compartimentos), dispostos
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no eixo horizontal. Variações na altura da barra expressam o desempenho funcional da habitação e
de cada um dos espaços que a compõe. A habitação que apresenta desempenho normal e suficiente
tem funcionalidade 100 – a necessidade por funcionalidade é atendida e ela é superada quando
atinge funcionalidade 120. Desempenhos insuficientes são identificados quando apresentam
funcionalidade entre 0 (zero) e 99.
Gráfico 2.1 – Gráfico da Funcionalidade da Habitação

3. RESULTADOS
3.1 Informações dos catálogos dos imóveis em exposição

Neste estudo, a massa de dados foi extraída dos catálogos utilizados pelos expositores, como
material de divulgação dos empreendimentos para os visitantes do Salão do Imóvel de
Florianópolis/SC, com a proposta de aproveitar o máximo possível, as informações contidas nos
catálogos tais como se apresentavam sem buscar, posteriormente junto às empresas, outros
esclarecimentos, projetos ou plantas ou documentos complementares. Foram coletados
aleatoriamente
os
catálogos
de
44
empreendimentos
correspondentes
a
41
construtoras/incorporadoras, atingindo 19 bairros de Florianópolis e 2 de São José. Examinaram-se
81 plantas contidas nos catálogos dos vários participantes do Salão do Imóvel.
Inicialmente se pretendia aplicar a metodologia ao maior número de projetos, porém a ausência de
escala nas plantas, a ausência das medidas dos compartimentos e do mobiliário e equipamento,
ausência da área dos compartimentos e a forma diversificada da representação do mobiliário,
dificuldade para leitura e compreensão de alguns catálogos influíram no tamanho da amostra.
Formatou-se que o apartamento típico para representar a amostra do estudo deveria ser composto
pelo Dormitório de Casal com Suíte, Dormitório com duas camas de solteiro, Dormitório com uma
cama de solteiro, Sala de Estar e Jantar, Cozinha, Banheiro Social e Área de Serviço.
As plantas obtidas dos catálogos são apresentadas nas Figuras 3.1 a 3.6 e suas características são
apresentadas na Tabela 3.1. Os nomes das construtoras/incorporadoras foram substituídos por letras
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maiúsculas – A, B, C, D, E, F e os empreendimentos, algarismos 1 e 2 quando a mesma
construtora/incorporadora apresenta outro empreendimento.
Figura 3.1: Planta A1

Figura 3.2: Planta A2

Figura 3.4: Planta C

Figura 3.5: Planta D1

Figura 3.6: Planta D2

Figura 3.3: Planta B

Figura 3.7: Planta E
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Tabela 3.1 – Apartamentos do Estudo de Caso
Identificação da Construtora
ou Incorporadora
Identificação do
Empreendimento

A
B

A

D

D

2

1

2

C

1

Bom
João
Bairro, cidade,
Kobrasol,
Abrigo, Paulo,
compartimento, área (m2 ) S. José
Fpólis Fpólis

E
Parque S.
Jorge,
Fpólis

Córrego
Balneário, Floresta,
Grande,
Fpólis
S. José
Fpólis

Área
Média
(m2 )

Área de serviço

4,88

6,45

5,11

4,72

3,00

3,84

3,12

4,45

Cozinha

10,20

11,93

19,00

9,06

6,93

7,10

9,84

10,58

Sala de Estar/Jantar

29,85

25,88

27,87

25,90

18,37

18,70

20,00

23,80

Banheiro social e suíte

3,51

4,26

3,70

3,06

3,77

3,06

3,12

3,50

Dormitório 1 cama solteiro

9,66

9,36

9,60

8,45

9,10

7,56

8,84

8,94

Dormitório 2 camas solteiro

9,50

10,75

9,60

12,57

9,23

9,45

9,00

10,01

Dormitório Casal
Área total dos compartimentos
analisados
Preço médio comercializado
(mil R$)

15,00

14,99

15,27

14,14

11,02

11,12

12,46

13,43

82,60

83,62

90,15

77,90

61,42

60,83

66,38

254,5

293

400

274

212,5

176

140

3.2 A Funcionalidade dos Apartamentos do Estudo de Caso
O Graf. 3.1 compara a funcionalidade dos compartimentos de cada um dos empreendimentos. Como
as notas variam entre 61 e 130, isto demonstra o desequilíbrio funcional em todos os
empreendimentos.
No empreendimento A1 destaca-se a nota da Sala de Estar/Jantar com funcionalidade 130, seguida
pelas notas da Área de Serviço – funcionalidade 111, Dormitório do Casal (105) e Cozinha (100).
As notas do Dormitório dos Filhos e Banheiro estão abaixo da nota mínima requerida (100); nota-se
o desequilíbrio do desempenho da funcionalidade dos compartimentos deste empreendimento. O
empreendimento B destaca o desempenho da Sala de Estar eJantar (117) e o pior desempenho para o
Dormitório dos Filhos (67). O empreendimento C, similar ao do empreendimento B, com nota muito
baixa para o Dormitório dos Filhos (61), no entanto destaca-se a Cozinha (105). O empreendimento
A2 permite identificar que todas as notas estão abaixo do requerido (100) e destacam-se as baixas
notas para o Dormitório dos Filhos (67) e Sala de Estar e Banheiro (78).
Ainda no Gráfico 3.1, o empreendimento D1 destaca a baixa nota da Área de Serviço (67), seguida
da Cozinha (72) e todas as outras notas abaixo do mínimo (100). O empreendimento D2 destaca a
nota baixa da Área de Serviço (61) seguida do Dormitório dos Filhos (72), a Sala de Estar tem
funcionalidade 100. O empreendimento E destaca a nota da Cozinha (105) que se destaca em
relação a Sala de Estar (61) e Banheiro (72) e demais compartimentos. Os empreendimentos A1 e
A2 são da mesma construtora/incorporadora e as áreas dos compartimentos são muito semelhantes
(Tabela 3.1), porém apresentam diferente padrão de funcionalidade. O mesmo ocorre para D1 e D2.
Um “mix” das melhores funcionalidades poderia contemplar o Dormitório do Casal com
funcionalidade 105 do empreendimento A1; o Dormitório dos Filhos e Banheiros não apresentam
nenhum com nota igual ou superior a 100; Sala de Estar/Jantar (130) do A1; Cozinha (105) do
empreendimento C e Área de Serviço (111) do A1.
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Salão do Imóvel - Comparativo da funcionalidade dos
compartimentos por empreendimento

E

C o n stru to ra/In co rpo rado ra e em p reen d im ento

78
78

61

105

72
72

D2

83
78
100

78
78

61

78

D1

83

72

A2

Dormit Filhos

83
78
78

Sala Estar

89

Cozinha

83

Banheiro

83

61

C

Dormit Casal

83

67
67

89

105

83
83

100

67

B

89

94

A1

83
20

40

Ext.precário Muito precário

117

100
105

89

0

Á Serviço

117

130

100
111

60

80

100

120

Precário
escala

Parcial

Atende

Supera

140

Gráfico 3.1 – Comparativo da funcionalidade dos compartimentos por empreendimento

O Graf. 3.2 permite comparar a funcionalidade de compartimentos semelhantes entre os
empreendimentos. Através deste gráfico identificam-se os pontos fortes e os pontos fracos e permite
comparar com a “concorrência”. Conclui-se que os Dormitórios do Casal (100 e 105) dos casos A1 e
B destacam-se dos demais; a Sala de Estar (130, 117 e 117) dos casos A1, B e C; as Cozinhas (105)
dos empreendimentos C e E; a Área de Serviço (111) do caso A. Todos os Dormitórios dos Filhos e
Banheiros tem desempenho abaixo da funcionalidade 100. Portanto, torna-se possível examinar,
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comparar e contribuir para as decisões de investimento da construtora/incorporadora e de aquisição
do consumidor da habitação.

Salão do Imóvel - Comparativo da funcionalidade dos
empreendimentos por compartimento
78
78
78

Dormit Casal

72

C o m p artim en to s

Domit Filhos

61

83
83

100
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78
89

67
67

89

61
78

Sala de Estar/Jantar

72

Cozinha

72

Banheiro

117
117

89

78

Área de serviço

0

20

40

60

130

83

83
83

A1

94

80

89

111
100

120

140

Ext.precário Muito precário Precário Parcial Atende Supera
escala

Gráfico 3.2 – Desempenho da funcionalidade dos empreendimentos por compartimento
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B

105
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83
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D1
C
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E
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O Graf. 3.3, abaixo, resume a funcionalidade de cada Habitação dos empreendimentos. Observa-se
que o empreendimento A1 atinge funcionalidade 120 e isto significa excelente funcionalidade,
porém deve ser acompanhado do Gráfico 3.1 que apresenta a funcionalidade de cada
compartimento. Segue os empreendimentos B e C com funcionalidade 110 e funcionalidade 104. Os
demais empreendimentos estão situados entre Parcial e Atende.
Salão do Imóvel - Funcionalidade dos Imóveis com
3 dormitórios

Empreendimento

E

93

D2

95

D1

95

A2

96

C

104

B

110

A1

120
0

20

40

60

80

Ext.precário Muito precário Precário
Parcial
escala

100

120

Atende

Supera

140

Gráfico 3.3 – Comparativo da funcionalidade dos empreendimentos

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Nota-se que os catálogos não informam aspectos relevantes para os consumidores. Esta carência é
percebida já na dificuldade de leitura da planta do imóvel, seguida da falta das dimensões dos
compartimentos, a discriminação das áreas dos compartimentos e área total da unidade.
Relativamente à privacidade dos compartimentos nota-se que em alguns projetos, os espaços
internos podem ser invadidos a partir, principalmente, da sala. Neste aspecto, há Dormitórios do
Casal, Dormitórios dos Filhos, Banheiros e Lavabos à vista tanto para visitas quanto para os
próprios usuários.
Quanto à circulação e utilização, observam-se lugares em que não é possível a passagem sendo
necessário desviar-se dos móveis e equipamentos. Em outros ambientes não há espaço suficiente
para a utilização dos móveis e equipamentos.
Pode-se afirmar que Dormitórios, Cozinhas e Áreas de Serviço têm na sua maioria desempenho
funcional muito semelhante ao de padrão popular, excetuando-se as Salas de Estar e Jantar. Os
Banheiros restringem-se aos equipamentos comumente conhecidos e dispostos em linha: lavatório,
vaso e box para chuveiro que não traduz a melhor funcionalidade.
Quanto à otimização, percebe-se a sobreposição exagerada das funções tal como acontece entre a
Cozinha e Área de Serviço competindo com o mesmo espaço. O mesmo ocorre no tampo entre
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Cozinha e Sala, onde frequentemente o tampo serve como preparo e mesa de refeição; em sua
maioria os Dormitórios são pequenos para duas camas de solteiro.
Na maioria dos casos, a quantidade de mobiliário e equipamentos necessários é menor do que o
recomendado na bibliografia e pesquisas de campo. Os quartos de solteiro possuem 64% do
mobiliário recomendado; o quarto do casal, 82%; a sala com mesa para 4 lugares tem cerca de 91%
do necessário; no entanto, as salas com mesa para 6 ou 8 lugares permitem maior quantidade de
mobiliário que superam ao mínimo requerido, com 128%. A cozinha fica com 85% do mobiliário
recomendado; a área de serviço, com 67% do mobiliário/equipamento necessário. Os banheiros
restringem-se aos equipamentos comumente conhecidos e dispostos em linha que não traduz a
melhor funcionalidade.
Quanto ao desempenho da funcionalidade dos projetos, de forma generalizada, percebe-se que as
empresas não apresentam padrão de funcionalidade para seus projetos. Apresentam um
“comportamento variado” para o desempenho tanto nos projetos de um mesmo empreendimento
quanto em diferentes projetos de uma mesma construtora/incorporadora.
Percebeu-se, genericamente, que sob o ponto de vista da “Quantidade de Mobiliário e
Equipamentos” os projetos apresentam conceitos variam entre Atende e Parcial e sob o ponto de
vista “Qualidade do Arranjo do Mobiliário e Equipamentos” apresentam conceitos que predominam
entre Parcial e Precário. Esta constatação permite afirmar que há um “esforço exagerado de
mobiliamento” para “tentar convencer” ao consumidor sobre a capacidade de suporte de mobiliário
e isto informa erroneamente ao consumidor sobre algo que pode não acontecer durante o uso.
A Avaliação da Funcionalidade permite identificar, já na fase de projeto, as possíveis restrições do
uso da habitação e permite comparar soluções de projetos diferentes. Percebem-se benefícios para a
cadeia produtiva quando os projetos são avaliados antecipadamente pois i) o usuário visualiza com
clareza o potencial de uso da habitação; ii) os corretores são munidos de argumentos para a venda
técnica; iii) os projetistas percebem a significativa redução do retrabalho na fase de projeto e iv) o
empreendedor assegura-se de ter um produto confiável para produção, venda, clientes satisfeitos e,
obviamente, o retorno do capital.
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