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ANEXO B

Roteiro de entrevista:  Projetistas 

Nome do respondente:

Cargo: 

E-mail:  

A. Características da empresa:

Nome da empresa: 

Ano de fundação 

Número de funcionários: 

B.  Questões específicas:

1. Há relacionamentos estáveis e de longo prazo com construtoras? Poderia citar algumas? 

2. Como é feita a seleção nestes casos?  Há concorrência ? A construtora impõe seu poder de 

barganha, forçando a redução de preços? 

3. Há vantagens em se trabalhar constantemente para o mesmo cliente? Quais? 

4. Houve alterações nos critérios de contratação/ elaboração de projeto para as construtoras 

certificadas ou em processo de certificação?  Quais? 

5. O nível de exigências em relação aos projetos é maior entre as construtoras certificadas? 

6. Há interesse desta empresa em se qualificar através de alguns dos programas de certificação 

previstos para a construção civil? 

Roteiro de entrevista:  Subempreiterios/ Serviços especializados de engenharia 

Nome do respondente:

Cargo: 

E-mail:  

A. Características da empresa:

Nome da empresa: 

Ano de fundação 

Número de funcionários: 

B.  Questões específicas:

1. Há relacionamentos estáveis e de longo prazo com construtoras? Poderia citar algumas? 

2. Como é feita a seleção nestes casos?  Há concorrência ? A construtora impõe seu poder de 

barganha, forçando a redução de preços? 

3. Há vantagens em se trabalhar constantemente para o mesmo cliente? Quais? 
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4. Houve alterações nos critérios de contratação/ elaboração de projeto para as construtoras 

certificadas ou em processo de certificação?  Quais? 

5. O nível de exigências em relação aos serviços é maior entre as construtoras certificadas? 

6. Há interesse desta empresa em se qualificar através de alguns dos programas de certificação 

previstos para a construção civil? 

Roteiro de entrevista:  Fornecedores de insumos 

Nome do respondente:

Cargo: 

E-mail:  

A. Características da empresa:

Nome da empresa: 

Ano de fundação 

Número de funcionários: 

B.  Questões específicas:

1. Há relacionamentos estáveis e de longo prazo com construtoras? Poderia citar algumas? 

2. Como é feita a seleção nestes casos?  Há concorrência ? A construtora impõe seu poder de 

barganha, forçando a redução de preços? 

3. Há vantagens em se trabalhar constantemente para o mesmo cliente? Quais? 

4. Houve alterações nos critérios de contratação/ elaboração de projeto para as construtoras 

certificadas ou em processo de certificação?  Quais? 

5. O nível de exigências em relação aos materiais adquiridos é maior entre as construtoras 

certificadas? 

6. Há interesse desta empresa em se qualificar através de alguns dos programas de certificação 

previstos para a construção civil? 


