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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Este Sumário Executivo tem como finalidade apresentar resumidamente o 

plano de negócio da construtora e incorporadora Gobor e Jacobsen Engenharia. 

 

1.1. O empreendimento 

 

A construtora e incorporadora Gobor e Jacobsen Engenharia será uma 

empresa que atuará inicialmente com capital próprio, construindo sobrados 

unifamiliares de padrão médio e alto na cidade de Campo Largo – PR, a qual fica 

na região metropolitana de Curitiba. Futuramente pretende-se expandir o negócio 

para Curitiba e demais cidades da região metropolitana, atraindo investidores e 

ganhando cada vez mais a confiabilidade do cliente devido a sua qualidade e seu 

bom planejamento, e tornar-se referência de qualidade e ter seus valores 

reconhecidos na região de atuação. A motivação para a criação da empresa é 

investir dinheiro na construção civil de forma controlada, segura e altamente 

lucrativa. 

 

1.2. Oportunidade de negócio 

 

Devido a atratividade pessoal existente dentro da área da construção civil e 

a formação acadêmica como engenheiro civil surgiu a necessidade de verificar se 

existe viabilidade econômica e financeira para tal investimento. 

 

Segundo o Plano diretor de Campo Largo, a cidade atua como cidade 

dormitório, pois muitas pessoas trabalham em Curitiba e moram em Campo 

Largo, e isso vem atraindo mais pessoas que atualmente moram em Curitiba e 

pretendem se mudar para uma cidade menor com mais qualidade de vida para a 

família. 
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 As construtoras da cidade não são atrativas para investidores, por isso 

muitas novas construtoras sem planejamento e muitas vezes familiares surgem no 

mercado, porém nenhuma delas procura expansão para fora da cidade e além 

disso não trabalham com foco definido. 

 

 O mercado não é inovador, pois já existem concorrentes atuando nele, 

porém percebe-se existência de espaço para criação de uma nova construtora 

desde que a mesma esteja disposta a criar novas propostas de imóveis, com 

arquitetura diferenciada, maior segurança, procurando bairros mais nobres e 

focando em uma qualidade superior as demais, visando alcançar a classe média e 

alta do mercado, com parte de outros mercados. 

 

Através dessas oportunidades pretende-se criar uma empresa com valores 

diferenciados, onde além de oferecer um produto de qualidade também pretende-

se participar da venda, juntamente com o cliente, para dessa forma passar maior 

confiança.  

 

1.3. Potencial de mercado 

 

          O mercado da construção civil mesmo apresentando altos e baixos sempre 

tem	 oportunidades	 de	 venda	 de	 imóveis,	 já	 que	 a	 maioria	 das	 famílias	 já	

economizam	 e	 planejam	 a	 compra	 desse	 imóvel	 com	 antecedência.	 Com	 a	

cidade	em	crescimento	e	por	se	 tratar	de	uma	cidade	com	maior	qualidade	

de	vida	em	comparação	as	demais	da	região	metropolitana	acaba	criando	um	

mercado	ainda	mais	atrativo.	

	

	 Dentro	deste	mercado	existem	três	classes	sociais,	baixa,	média	e	alta.	

Pretende-se	 focar	 em	 imóveis	 de	 classe	média	 e	 alta,	 o	 qual	 oferece	maior	

lucro	 porém	 menor	 procura,	 por	 isso	 também	 existirá	 investimentos	 em	

imóveis	de	classe	baixa,	o	qual	tem	maior	procura	e	oferece	maior	capital	de	

giro	devido	ao	tempo	de	construção	menor	que	de	outros	tipos	de	imóveis. 
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1.4. Missão 

 

Projetar, planejar e construir visando a total satisfação de nossos clientes, 

trabalhando com qualidade, diferenciação e sustentabilidade para garantir o 

crescimento da empresa e da sociedade. 

 

1.5. Produtos e serviços 

 

Construção de imóveis de padrão diferenciado para venda na cidade de 

Campo Largo – PR, com foco na construção de imóveis com padrão médio e alto 

mas com uma pequena atuação no mercado da classe baixa. 

 

1.6. Competências distintivas 

 

Arquitetura diferenciada com maior segurança e acabamento de padrão 

alto, participação total da venda, visando com isso maior aproximação da 

empresa com o cliente. 

 

1.7. Mercado alvo 

 

Clientes com médio e alto poder aquisitivo, interessados na compra de 

imóveis com alto padrão inicialmente na cidade de Campo Largo - PR. 

 

1.8. Provisão de vendas 

 

A Tabela 01 a seguir mostra a provisão de vendas para os seis anos. 

 

Tabela 01 – Provisão de vendas. 
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1.9. Responsáveis e suas competências 

 

Marcelo Gobor Jacobsen – Engenheiro Civil e empreendedor. 

 

1.10. Rentabilidade e projeção financeira 

 

- O VPL para os 6 anos, considerando custo de capital de 10,00% é de 

R$ 1.123.312,07. 

 

- A TIR é de 56,28%. 

 

- Ponto de equilíbrio: No mínimo duas obras no mesmo ano, e ocorre no 

terceiro ano. 

 

- O Payback ocorre no quarto ano, assim que acontece a entrada da 

receita de vendas das obras realizada no terceiro ano. 

 

- O Faturamento anual projetado a partir do sexto ano é R$ 2.000.000,00 

com um crescimento médio do faturamento de 15%a.a. 

 

- A Lucratividade no quinto e sexto ano projetada é de 60%, ou seja, R$ 

618.250,00. 

 

1.11. Necessidades de investimentos 

 

O investimento inicial necessário é de R$ 645.000,00, distribuído 

conforme a Tabela 02 a seguir. 

 

 

 

                                 Tabela 02 – Investimento inicial 
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2. A EMPRESA 

 

Nesse capitulo será realizada uma definição do negócio, quanto a parte 

econômico e financeira da empresa, seu posicionamento estratégico, no qual será 

definido a visão e missão, entre outras análises necessárias. 

 

2.1. Definição do negócio 

 

Criação de uma construtora e incorporadora que tem foco em construção 

de sobrados situados em localizações prestigiadas e com acabamento de alto 

padrão, visando alcançar o publico de poder aquisitivo médio e alto que procuram 

uma casa com qualidade e bem localizada. 

 

A empresa trabalha com a compra do terreno, criação e desenvolvimento 

do projeto e a construção do empreendimento, buscando trabalhar com o máximo 

de qualidade na gestão de obra e sustentabilidade, por isso em um curto prazo 

deseja-se a certificação da empresa no Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H), para garantir que a empresa realmente tem 

qualidade em seus processos e com isso aumentar a confiabilidade com futuros 

investidores e clientes. 

 

Existe também interesse de participar das vendas, trabalhando juntamente 

com imobiliárias parceiras e também gerindo a venda, realizando a divulgação e a 

aproximação com os clientes, mostrando simplicidade e proximidade, visando 

tornar o ambiente de negociação diferenciado e agradável. 

 

O mercado da construção civil é amplo, por isso a Gobor e Jacobsen 

Engenharia busca alcançar outros nichos, como a construção também de casas de 

menor padrão e em localizações de padrão baixo, devido a maior facilidade de 

venda destes imóveis. Por isso deseja-se trabalhar com obras em paralelo e em 

nichos diferentes, criando capital de giro e rentabilidade a pequeno e longo prazo. 
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Com a visão de crescimento da empresa também existe planejamentos de 

futuramente entrar ainda em novos nichos e passar a crescer e ganhar ainda mais 

mercado sempre focado em sua missão. 

 

2.2. Dados da empresa 

 

 Razão social: Gobor e Jacobsen Engenharia LTDA. 

 Nome fantasia: Gobor Jacobsen Engenharia. 

 Endereço: Rua Vergilio Castagnoli 640, Campo Largo – PR. 

 

2.3. Visão 

 

Tornar-se uma construtora e incorporadora modelo na região de atuação, 

gerando sempre o crescimento da empresa, sócios e investidores, visando atingir 

máxima qualidade nos processos e produtos, com ética e preocupação com nossos 

clientes e colaboradores. 

 

2.4. Missão 

 

Projetar, planejar e construir visando a total satisfação de nossos clientes, 

trabalhando com qualidade, diferenciação e sustentabilidade para garantir o 

crescimento da empresa e da sociedade, gerando sempre bons investimentos. 

 

2.5. Área de atuação 

 

Cidade de Campo Largo - PR 

 

2.6. Capital Social 

 

O capital social será dividido em 100 cotas no valor de R$ 6.450,00, 

totalizando os R$ 645.000,00 necessários para iniciar o negócio. O sócio Marcelo 
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Gobor Jacobsen terá 99% das cotas, sendo então majoritário e administrador, e a 

sócia Sueli Terezinha Gobor 1% das cotas. 

 

2.7. Necessidade do mercado a ser atendido 

 

A necessidade de imóveis sempre existirá, uma vez que  este é um sonho 

da maioria das pessoas, que pretendem comprar sua casa própria, e isso prevalece 

já que sempre existirá pessoas procurando imóveis por seus diversos motivos. 

 

Com a existência de financiamentos de até 80% do imóvel e com juros 

mais baixos e parcelas divididas em muitos anos, a realização do sonho de 

comprar a casa própria vem se tornando cada vez mais real na vida das pessoas 

que compartilham esse sonho. 

 

2.8. Vantagem competitiva 

 

Diferenciação principalmente na fase de acabamento dos imóveis, os quais 

são escolhidos não apenas por preço baixo, mais pela sua beleza, qualidade, 

marca e durabilidade. 

 

Participação da venda, não terceirizando por completo com imobiliárias, 

realizando a maior parte da propaganda e aproximação com o cliente, trazendo 

maior confiança para a negociação. 

 

Arquitetura diferenciada dos concorrentes, buscando influências em outras 

cidades e países, tornando o imóvel diferente dos demais existentes na cidade. 
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2.9. Analise SWOT 

 

FORÇAS: 

Conhecimento na área da construção 

civil; 

Conhecimento da região de atuação; 

Qualidade e diferenciação dos imóveis; 

Investimentos com capital próprio; 

Alta rentabilidade do investimento; 

Possibilidade de comprar materiais de 

construção direto de fornecedores; 

 

FRAQUEZAS: 

Baixo poder financeiro para aumentar 

os investimentos; 

Apresenta fragilidade nos momentos de 

crise em que o mercado imobiliário 

enfraquece; 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES: 

Crescimento da cidade de Campo 

Largo; 

Existência de espaço no mercado; 

Oportunidade de expansão em outros 

nichos, como construção de prédios, 

centros comerciais e obras para 

terceiros; 

Existência de crédito para empresas 

consolidadas; 

Falta de qualidade dos imóveis 

similares que existem no mercado; 

 

AMEAÇAS: 

Investidores particulares que se 

arriscam na construção por conta 

própria; 

Crises econômicas no país, atrasando as 

vendas; 

Elevação no preço de terrenos; 

Não vender os imóveis no prazo 

planejado; 
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3. O MERCADO 

 

O mercado analisado inclui grandes e pequenas empresas da mesma área, 

assim como investidores. A cidade de atuação inicial é Campo Largo - PR, região 

metropolitana de Curitiba - PR. 

 

3.1. Campo Largo – PR 

 

Campo Largo está localizada entre grandes cidades como Ponta Grossa, 

Curitiba e Araucária, sendo região metropolitana de Curitiba. 

 

É considerada segundo o plano diretor de Campo Largo como uma cidade 

dormitório, já que devido a sua qualidade de vida muitos preferem morar em 

Campo Largo e trabalhar em Curitiba. 

 

Existem atualmente grandes indústrias instaladas na cidade, que auxiliam 

com o crescimento da mesma, que são a Caterpillar, Fiat e Incepa, entre outras 

menores. 

 

A pouco tempo em Campo Largo existia um plano diretor que travava o 

crescimento da cidade, não podendo construir em muitas áreas e com muitas 

limitações, porém com o novo plano diretor implementado na cidade abriu as 

portas para novas opções de empreendimentos, gerando maior crescimento da 

região central da cidade. 

 

3.1.1. Economia 

 

Conforme o IBGE, Campo Largo teve um PIB per capita, crescente dentro 

do período analisado de 2010 a 2013, o qual é demonstrado através do Gráfico 01 

a seguir. 

 



 

 

13 

 
Gráfico 01 – PIB de Campo Largo comparado com o do Paraná e do Brasil. 

 

3.1.2. População 

 

A população de Campo Largo em 2016 segundo dados do IBGE, é de 

125.719 pessoas, e segundo o Gráfico 02 a seguir é possível verificar o grande 

crescimento da população nos últimos anos. 

Gráfico 02 – População de Campo Largo comparada com a do Paraná e do Brasil. 
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A população também segundo o IBGE de maior parte formada por pessoas 

de 20 a 40 anos de idade, a qual é uma faixa etária que normalmente está a 

procura de imóvel. 

 

3.2. Mercado da construção civil 

 

A construção civil apresentou crescimento constante até 2013, porém 

devido a crise econômica que o país enfrenta, atualmente ocorreu uma diminuída 

nesse crescimento. Porém o mercado já vem se recuperando e promete grande 

recuperação já pra 2017, visto que a economia também vem se recuperando.  

 

Esse mercado mesmo em crise nunca estaciona, pois sempre existe frentes 

de venda, pois as pessoas que se planejam para a compra do primeiro imóvel, que 

casam, se divorciam, entre outros motivos procuram imóveis, indiferente da 

situação do mercado, o único problema é quanto aos investidores, pois esses não 

estão comprando imóveis nesse momento. O Gráfico 03 a seguir elaborado pela 

FGV, mostra o índice de confiança de empresários da construção civil. 

Gráfico 03 – Índice de confiança de empresários na construção civil, Fonte FGV. 
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3.3. Mercado alvo 

 

Devido as grandes construtoras e incorporadoras da cidade mostrarem 

interesse em grandes obras, o mercado para residências unifamiliares de padrão 

médio alto acaba sendo prejudicado, já que os poucos construtores que estão 

nesse mercado atuam sem preparo, qualidade, preocupação com pós vendas e 

planejamento, por isso esse mercado se torna atrativo para iniciar uma construtora 

e incorporadora, pois imóveis desse padrão tem maior lucratividade que imóveis 

de padrão baixo, e tem menor custo de capital para realizar o empreendimento, já 

que para a construção de um prédio é necessário um terreno maior, muito mais 

despesas com material, mão de obra, ferramentas e maquinário. 

 

Atualmente a empresa busca focar em imóveis de padrão médio alto, como 

por exemplo sobrados de até 150m2, porém é almejado alcançar o mercado de 

maior potencial, mas para tal precisa-se de um inicio preciso para que o capital 

aplicado inicialmente em longo prazo se torne capaz de ser aplicado em obras 

maiores. 

 

Existem vantagens em trabalhar com obras pequenas, como casas 

populares, porém o lucro é menor, mas em contra partida a agilidade de 

construção e facilidade de venda, esse tipo de investimento torna-se necessário 

para formar um maior capital de giro. Por isso também ocorrerá, quando possível, 

obras menores em paralelo, para que o capital do caixa que está sobrando possa 

também estar sendo aplicado. 

 

3.4. Concorrentes 

 

Mesmo que as maiores construtoras estejam focadas em obras maiores são 

elas as principais concorrentes, já que as pessoas que pretendem comprar um 

sobrado também procuram por apartamentos de mesmo padrão. Outro motivo é a 

intenção de futuramente atuar na mesma área que elas. 
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Também existem construtoras de Curitiba que investem em Campo Largo, 

gerando uma concorrência variável, a qual pode algumas vezes existir ou não.  

 

Outra forma de concorrência são os construtores autônomos, que atuam 

como pessoa física e pretendem investir nesse mercado, porém sem nenhum 

planejamento e até mesmo conhecimento sobre a construção civil. 

 

Dentre as principais construtoras de Campo Largo que podem ser citadas 

como concorrentes estão: Engerama, Asa Engenharia, Fento Engenharia e Studio. 

Todas existem em Campo Largo a muito tempo e são conhecidas na cidade, 

porém devido ao atual inicio de crescimento da cidade ainda não dominam o 

mercado por completo, existindo espaço para atuar dentro dele. 
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4. PLANO DE MARKETING 

 

O plano de marketing será realizado utilizando os 4P’s, para definir a 

estratégia conforme os objetivos e manter-se sempre competitiva no mercado. 

 

4.1. Produto  

 

Imóveis construídos com uma boa gestão de qualidade, visando menos 

defeitos. Acabamento de alto padrão, boa localização e com segurança. 

Preocupação com a utilização de materiais de boa qualidade, como 

encanamentos, impermeabilizantes, componentes elétricos, componentes 

estruturais. Arquitetura diferenciada, buscando inovação e influências de outros 

locais. 

 

4.2. Preço 

 

Um imóvel é avaliado pela sua localização, padrão de acabamento e 

tamanho, logo os imóveis concorrentes apresentam preços parecidos, existindo 

pouca variação, porém a proposta de fazer imóveis com acabamento e arquitetura 

diferenciada faz com que o mesmo seja mais atraente pelas suas qualidades e não 

apenas por preço, o qual não é um fator decisivo para a compra do imóvel. 

 

4.3. Praça 

 

A região metropolitana de Curitiba apresenta grande crescimento, uma vez 

que uma cidade menor tem maior mercado e menos concorrência. Na cidade de 

Campo Largo existem algumas construtoras e incorporadoras que são antigas e 

conhecidas na cidade, com um prestigio maior, porém existem investidores que 

entram no ramo da construção civil de forma autônoma, buscando investir 

dinheiro e se aventurando em um mercado desconhecido.  
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Com a visualização de uma fatia de mercado que não é atingida pelos 

grandes construtores, já que estão focados em obras maiores e de grande escala, e 

que é mal atendida pelos investidores aventureiros que acabam construindo sem 

planejamento e preocupação com qualidade durante o processo, este mercado é 

atraente para o inicio de uma empresa, que também pode futuramente atingir 

obras de grande porte e concorrer com as outras grandes construtoras e 

incorporadoras da cidade, dominando várias partes da construção civil e 

aumentando as oportunidades de negócio. 

 

4.4. Promoção 

 

Os principais meios de propaganda serão sites de anúncios de imóveis e 

placas na frente da obra e em locais de grande movimentação. Também será 

realizado parcerias com imobiliárias para que as mesmas divulguem em seus sites 

e compartilhem com sua carteira de clientes. 

 

Os imóveis são passiveis de financiamento pela Caixa Econômica Federal, 

a qual financia até 80% do imóvel, trazendo atratividade de clientes que não 

podem pagar a vista, já que com a maioria dos construtores que fazem sem 

planejamento e de forma autônoma o imóvel não é aprovado pelo banco para 

financiamento. 
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5. ORGANIZAÇÃO 

 

A organização da empresa será realizada conforme as divisões mostradas a 

seguir, buscando explicar cada parte descrita. 

 

5.1. Administrativa / Financeira 

 

• Compra de materiais de construção e negociação com fornecedores 

 

• Controle econômico, buscando e planejando bons negócios para 

incorporação 

 

• Controle financeiro e contabilidade (Ativos e passivos) 

 

• Recursos humanos (Gestão de pessoas) 

 

• Gestão de obra (Plano de qualidade e gerenciamento geral da obra) 

 

• Negociação com parceiros (Imobiliárias) 

 

• Gestão do plano de marketing e da estratégia 

 

Na parte administrativa e financeira apenas a contabilidade é realizada por 

uma empresa terceirizada, as demais atividades são organizadas e geridas pelo 

CEO da empresa. 

 

5.2. Operacional 

 

• Mestre de obra 

 

• Pedreiros 



 

 

20 

• Serventes de pedreiros 

 

• Eletricistas e encanadores 

 

• Projetistas (estrutural, elétrico, hidráulico e arquitetônico) 

 

No departamento operacional a função é construir os imóveis seguindo a 

gestão de obra organizada pelo engenheiro e manter a mesma em funcionamento, 

focando sempre na qualidade do processo e na segurança do ambiente de 

trabalho. 

 

5.3. Marketing e vendas 

 

• Propaganda  

 

• Controle de venda e negociação 

 

• Controle de clientes 

 

Parte da empresa focada em vender os imóveis o mais rápido possível, 

atraindo o potencial cliente e negociando com o mesmo, procurando sempre 

fechar bons negócios. 

 

5.4. Empreendedores fundadores 

 

Marcelo Gobor Jacobsen – Engenheiro Civil e empreendedor. 
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6. OPERAÇÃO 

 

Esta etapa do plano de negócio tem como finalidade descrever o 

funcionamento da empresa, ou seja, a sua operação. 

 

6.1. Planejamento, projetos, construção e venda 

 

A operação se inicia na compra de um terreno o qual foi devidamente 

avaliado, negociado e planejado para a construção do empreendimento, que 

também foi previamente planejado para gerar o máximo possível de lucro e 

atratividade nas vendas.  

 

Os projetos são realizados por empresas especializadas contratadas para 

executar essa atividade, sendo possível em algumas circunstancias a execução 

destes projetos pela própria Gobor e Jacobsen Engenharia.  

 

A construção é executada buscando qualidade em todo o processo, 

seguindo as normas de segurança e construção, mantendo sempre um canteiro de 

obras organizado e limpo e uma menor quantidade possível de defeitos 

construtivos. 

 

Para uma maior agilidade nas vendas, ela é realizada pela própria empresa 

e por imobiliárias comissionadas, as quais não tem exclusividade de venda. 
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7. PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

 

Nessa etapa será mostrado quais os planos econômicos e financeiros 

adotados para esse plano de negócio. 

 

7.1. Origem financeira 

 

O empreendimento será financiado por capital próprio desde o inicio, não 

sendo necessário financiamentos nos primeiros anos, sendo possível a 

necessidade de passivos futuramente, para uma maior e rápida expansão da 

empresa, a qual pretende entrar no mercado de grande empreendimentos. 

 

7.2. Demonstrações financeiras 

 

A parte financeira será demonstrada a seguir por meio de Fluxo de caixa 

criado a partir de demonstrativo de resultados. 

 

7.3. Fluxo de caixa e demonstração de resultados 

 

O fluxo de caixa foi formado através da previsão de vendas, a qual foi 

elaborada imaginando que os imóveis são construídos no período de um ano e 

vendidos dentro desse mesmo ano, gerando receita de vendas no próximo ano, já 

que as vendas iniciam-se com a obra, essa receita é reinvestida em um novo 

empreendimento  melhor que o anterior, chegando ao ponto em que a receita de 

venda com o lucro acumulado é o suficiente para passar a realizar duas obras em 

paralelo e assim cria-se um ciclo de crescimento, ainda acumulando lucro durante 

os anos. 

 

Dentro desse ciclo, a receita de vendas aumenta devido a realização de 

melhores empreendimentos, possibilitando melhores e mais investimentos nos 

próximos períodos. 
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O fluxo de caixa foi projetado para os primeiros seis anos, nos quais não 

serão utilizados financiamentos, utilizando todo recurso do projeto já na primeira 

obra, que acontece no Ano 1. 

 

O tempo de payback estimado será no quarto ano. 

 

7.4. Rentabilidade de projeto 

 

O VPL calculado para o período de seis anos, levando em conta um custo 

de capita de 10%,  resulta em R$ 1.123.312,07. A TIR calculada para esse mesmo 

período é de 56,28%. 

 

• Investimento inicial: R$ 645.000,00. 

 

• Valor Presente Líquido: R$ 1.123.312,07. 

 

• Taxa Interna de Retorno: 56,28%. 

 

• Geração de caixa 6 anos: R$ 1.775.250,00. 

 

• Fluxo de caixa capital próprio 6 anos: 2.129.775,00. 

 

7.5. Premissa de valor dos imóveis  

 

Foi definido algumas premissas  de valor dos imóveis conforme o tamanho 

e tipo que pretende-se construir, e também foi analisado o tipo de obra, sendo 

sobrados de padrão médio/alto e casas populares, esses valore estão demonstrados 

na Tabela 03. 
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Os sobrados considerados com valor de R$ 350.000,00 são sobrados com 

metragem de até no máximo 100m2, já os sobrados de R$ 400.000,00 são 

sobrados com ático, logo com metragem maior.  

 

Para as casas populares foi definido um projeto padrão de até 50m2, 

localizados em bairros mais retirados. 

Tabela 03 – Premissa de valor dos imóveis. 

 

7.6. Fluxo de caixa 

 

A Tabela 04 a seguir mostra o fluxo de caixa dos 6 anos analisados, sendo 

que o período 0 é a formação da empresa, com entrada do capital e mais nenhuma 

movimentação, logo o inicio da empresa é o período 1, onde acontece a primeira 

obra a qual gerará receita para o próximo ano, e assim segue o ciclo conforme as 

premissas. 

Tabela 04 – Fluxo de caixa e demonstrativo de resultados. 
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 No Gráfico 04 a seguir é demostrado o fluxo de caixa dentro dos anos 

analisados, mostrando um crescimento constante até o sexto ano. 

 

Gráfico 04 – Fluxo de caixa durante os seis anos analisados. 

 

No Gráfico 05 abaixo é possível perceber o crescimento da receita 

conforme o crescimento dos investimentos durante o decorrer dos anos, 

mostrando o potencial de crescimento da empresa em um longo prazo. Também é 

possível analisar que a receita é sempre maior que o capital investido, e que todo 

ano existe aumento do fluxo de caixa, já que os investimentos sempre são 

menores que a receita anterior. 
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Gráfico 05 – Investimentos e receitas dentro dos seis anos 

 

7.7. Fluxo de caixa pessimista 

 

A tabelas 05 a seguir mostra o fluxo de caixa para um cenário pessimista, 

onde existe grande dificuldade de vendas na fase inicial da empresa. 

Tabela 05 – Fluxo de caixa e demonstrativo de resultados pessimista. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A conclusão é positiva para o investimento na construtora e incorporadora 

Gobor e Jacobsen Engenharia, já que os resultados apresentados por meio deste 

plano de negócio foram satisfatórios. Porém também existem conclusões 

negativas.  

 

8.1. Conclusões positivas 

 

I. A TIR (Taxa Interna de Retorno) para esse investimento é de 56,28%, 

entretanto, quando comparada a outros investimentos como poupança, 

CDB, Tesouro Direto entre outros, percebe-se que essa taxa é mais 

atraente. 

 

II. O VPL (Valor Presente Liquido) para esse investimento é de R$ 

1.123.312,07, o qual primeiramente mostra-se um bom resultado por ser 

positivo, mas também é bom quanto ao valor obtido, o qual é atrativo para 

o investimento. 

 

III. O Fluxo de caixa acumulado no fim do último período analisado é de R$ 

1.775.250,00, mostrando que a empresa vai passar para o próximo ano 

com possibilidade de realizar investimento em uma obra maior que as 

anteriores, já que no próximo ano também haverá entrada de Receita de 

vendas, a qual será somada a esse caixa acumulado, tornando possível 

investimentos de até R$ 3.000.000,00, mudando o patamar da empresa e 

tornando-a uma das maiores empresas da cidade de Campo Largo. 

 

IV. O Payback de 4 anos é um prazo muito bom para o tamanho do 

investimento inicial, e principalmente levando em conta que a empresa 

todo ano investe boa parte do caixa, o qual possibilita o crescimento dos 

empreendimentos realizados a cada ano. 
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8.2. Conclusões negativas 

 

I. Existe sempre possíveis quedas de mercado, como por exemplo crises 

econômicas, gerando um pouco de instabilidade. 

 

II. É  possível acontecer atraso nas vendas, tornando o ciclo criado na 

provisão de vendas maior, logo com redução dos resultados obtido no fim 

do último ano analisado. 

 

III. A entrada no mercado de grandes empresas do Paraná, ou até mesmo do 

Brasil, transformando o nível da construção civil atual da cidade. 

 


