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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1 O Empreendimento

O segmento de construções com alto padrão de acabamento no local onde a
empresa esta inserida possui uma demanda latente, sua viabilidade se da por
motivos diversos e congruentes que corroboram com um grande potencial para
expansão no mercado local. Imóveis de alto padrão de acabamento exigem acima
de tudo, experiência, credibilidade, conhecimento e “know how”. E é neste contexto
que a Construtora Nami e Miotto pretende expandir seus negócios. Construindo
imóveis com um padrão elevado de acabamento, para um publico de alto poder
aquisitivo e tempo escasso, com atenção especial ao prazo de entrega, qualidade da
obra e a segurança e rentabilidade do investidor.
Nesse escopo vamos analisar com embasamento financeiro e mercadológico
duas possibilidades para a construção destes empreendimentos, fazendo uma
análise comparativa que permitirá a tomada de decisão do investidor sobre qual
sistema atenderá melhor as suas expectativas.
Trabalharemos com a oportunidade de imóveis que serão construídos para
venda, e em paralelo com a possibilidade da construção de imóveis de alto padrão
de acabamento no sistema de administração. Duas alternativas com características
distintas más congruentes em seu produto final.

1.2 A Oportunidade

Inserida

no

mercado

da

região

desde

2006,

a

Nami

e

Miotto

Empreendimentos tem em seu DNA o gosto por empreendimentos de alto padrão
que se diferenciam pelo designer e pelo acabamento. Apresentaremos então, dois
sistemas diferentes, um para construção e venda e outro para construção por
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administração. Auxiliando assim a tomada de decisão do comprador, alinhando
oportunidade, necessidade e objetivo.

1.3

O mercado da região

A agricultura, o cooperativismo, a indústria e o comércio são os motores
propulsores da região oeste do Paraná, tudo isso devido principalmente ao sangue
empreendedor herdado geneticamente dos colonizadores que aqui iniciaram este
ciclo produtivo.
É neste contexto que a empresa esta inserida e é também por estes motivos
que a renda per capta da região tem se destacado nacionalmente, viabilizando
assim a construção de empreendimentos diferenciados.

1.4

Publico Alvo

Dentro do contexto de mercado que acabamos de citar segue mapa de
empatia (ANEXO 01) e proposta de valor (ANEXO 02), desenvolvidos através de
uma análise regional criteriosa com foco no publico alvo consumidor destes
produtos.
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1.4.1 Mapa de Empatia

ANEXO 01 – Mapa de Empatia
Quer uma casa com designer
Espaço amplo e eficiente
Que o preço seja justo

Pensa e sente?

Quer confiar nos construtores
Gosta que as pessoas gostem
Quer qualidade na obra

Escuta?

Vê?

Que não de problemas
Quer que tenha valor de revenda
Que seja um bom investimento
Que a família seja feliz!

Outros Designers
Casas de amigos
Difícil construir com qualidade
Demanda tempo e dedicação particular
Difícil gerenciamento pessoas da construção
Obras de amigos que deram problemas
Obras com espaços mal divididos

Revistas

Cliente
Poder
Aquisitivo

Sites
Condomínios de interesse

‘

Obras não funcionais
Desperdício de material

Fala e faz?
Valoriza segurança
Preocupa-se com status
Gosta de exclusividade
Gosta de fazer investimentos rentáveis
Quer a aprovação de amigos e familiares
Valoriza o conforto e a praticidade
Compra carros de luxo
Gosta de viajar

Dor:
- Obras com qualidade ruim
- Custo financeiro maior que o estimado
- Problemas de funcionalidade
- Espaços mal planejados

Ganho:
- Aplicação eficiente do capital financeiro
- Qualidade da obra
- Aprovação da família e dos amigos
- Rentabilidade
- Status Social
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1.4.2

Proposta de Valor

ANEXO 02 – Proposta de Valor

Produto

Cliente

Benefícios:
1,4,12,17. Know How, qualidade na obra
2,10,15. Preço justo e rentabilidade revenda
1,18. Construção por administração
3,5,7,11,16. Acompanhamento de projeto
3. Acompanhamento da obra
4,17. Equipes especializadas
3. Relacionamento stakeholders

Características:
4,12. Qualidade final
7,8. Designer

Experiência:
12. Acervo para análise
3,12. Acompanha. técnico

14. Pós venda, garantia
5,8,11. Customização
16. Confiança
16. Maquete 3D alta resol.
9. Segurança
19. Organ. doc. e notas

Necessidade
1. Construir a Casa
2. Investir bem o dinheiro
Medos
3. Construir sem Stress
12. Falta de qualidade
4. Qualidade no produto final
13. Preço abusivo
5. Aproveitamento espaços
14. Assistência ruim
15. Rentabilidade financ. ruim
Cérebro 16. Não atender expectativas
17. Acabamento ruim
Desejos
18. Cenário macroeconômico
19. Organização contábil
7. Designer
8. Status social
9. Segurança
10. Rentabilidade

9. Prazo de entrega

11. Projeto Exclusivo

Empresa: Construtora Nami e Miotto Ltda.

Substitutos:

Produto: Casas com alto padrão de acabamento

- Apartamentos de alto padrão

Cliente Ideal: Alto poder aquisitivo

- Outras casas de alto padrão

1.5 Investimentos necessários

Para o sistema de “construção e venda” cada projeto possui um custo
diretamente relacionado ao custo do terreno e tamanho da obra, o metro quadrado
construído de obra deve ficar entre R$1.800,00 e R$2.100,00, e o terreno entre
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R$550,00 e R$750,00 o metro quadrado. Esses números podem sofrer variações
más sempre mantendo a equidade. No capítulo 05, exemplificaremos através de
projetos específicos esta situação.
Na segunda possibilidade, para o sistema de “construção por administração”,
o investimento é do cliente comprador, que disponibiliza o capital de giro e paga uma
taxa de administração sobre os custos diretos do empreendimento.

2 A EMPRESA

2.1

Definição do Negócio

O negócio embora tenha produto final convergente pode acontecer de duas
maneiras distintas;
a) Construção e venda.
b) Construção por administração, com taxa que varia entre 10 e 14% sobre
os custos diretos de fabricação (fixos e variáveis).

2.2

Dados da Empresa

Razão Social: Construtora Nami e Miotto Ltda.
Nome Fantasia: Nami e Miotto Empreendimentos
Endereço: Av. Brasília 2083, Sla. 02, Centro, Medianeira Paraná.

2.3

Missão
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Ser líder em qualidade e produtividade no mercado imobiliário em que atua,
construir uma marca forte, com percepção de segurança, rentabilidade e
credibilidade pelos seus clientes.

2.4

Visão

Ser a primeira opção de escolha no mercado imobiliário de alto padrão de
acabamento, lembrados como referência de qualidade e confiança.

2.5







Valores

Paixão pelo que fazemos;
Atenção à coerência e aos detalhes;
Foco em resultado;
Fazer parte da realização de um sonho;
Valorizar a vida!

2.6

Área de Atuação

Região Oeste do Paraná, principalmente nas cidades de Medianeira, Cascavel
e Foz do Iguaçu.

2.7

Localização
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Medianeira Paraná.

2.8

Identificação de demanda

O Oeste do Paraná é referência em agro negócio, turismo, indústria e
empreendedorismo, tem uma renda per capita percentualmente superior à média
nacional. Estas características conferem aos seus habitantes um poder aquisitivo
maior, uma qualidade de vida melhor e consequentemente um aumento na demanda
por residências com alto padrão de acabamento. Alia-se também a isso os inúmeros
condomínios existentes ou em execução nesta região.
A contratação por sistema de administração ou a compra do imóvel pronto,
tem sido uma alternativa para os empresários, executivos, comerciantes, industriais
e agricultores da região, que não possuem tempo para dedicar à outra atividade que
não a sua principal. É nesse segmento que pretendemos aplicar nossos esforços,
com dedicação e competitividade, sempre em busca de projetos modernos e
eficazes, que produzam rentabilidade a nossos clientes e nos confiram credibilidade,
características pelas quais sempre lutamos durante os anos de trabalho dedicados
ao setor.

2.9

Vantagem competitiva

Com mais de doze anos de atuação no mercado de alto padrão de
acabamento, a Nami e Miotto Empreendimentos tem um viés natural e a experiência
necessária para este tipo de empreendimentos. Sempre atenta aos detalhes e ao
prazo de entrega, a construtora consegue aliar qualidade produtividade e preço
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competitivo, tudo isso alinhado a um planejamento estratégico que se mantem
atualizado e atento às novas tendências. O Designer e a realização de sonhos
através de nossas construções é o mercado em que atuamos.

2.10

Análise SWOT do mercado de atuação.

TABELA 01 – Análise SWOT do mercado de atuação.

INTERNO (ORGANIZAÇÃO)

SWOT

EXTERNO (AMBIENTE)

OT

POSITIVO

NEGATIVO

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

1. Qualidade no acabamento
2. Capital próprio
3. Designer
4. Prazo de entrega
5. Conhecimento Técnico
6. Acesso a fornecedores diretos

OPORTUNIDADES
1. Nicho de marcado pouco explorado
2. Número elevado de condomínios
3. Poder aquisitivo regional
4. Cultura regional de moradias
horizontais

1. Distância entre Stakeholders
2. Falta de espaço físico par estoque de
material
3. Marketing

AMEAÇAS
1. Cenário Macroeconômico
2. Novos entrantes
3. Cultura de construção por conta
própria
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2.11

Forças de Porter

TABELA 02 – Forças de Porter
BAIXO
Gerdao

FORNECEDORES

COMPRADORES

Votoran

BAIXO

Material de Construção

ALTO

Porto de Areia

MEDIO

Pedreiras

MEDIO

Portinari Cecrisa

MEDIO

Tigre / Amanco

MEDIO

Material Elétrico

ALTO

Vidraçarias

ALTO

M.O. Terceirizados

ALTO

Loteadoras

ALTO

Outros

MEDIO
MEDIO

Construção por administração
Clientes de alto poder aquisitivo

COMPETIDORES
PRODUTOS
SUBSTITUTOS
NOVOS ENTRANTES

ORGÃOS
REGULADORES

Outras construtoras do segmento
MEDIO
Apartamentos de alto padrão

(Poder de
barganha)
(rivalidade na
indústria)
(barreira de
entrada)

Desconhecidos

MEDIO

(barreira de entrada)

CREA

MEDIO

(nível de regulamentação)

Prefeituras Municipais

ALTO

Cartório de Registro de Imóveis

ALTO

INSS

MÉDIO

3 O MERCADO

3.1

MEDIO
MEDIO

(Poder de
barganha)

Análise de mercado

17

O potencial de compra da região aliado a baixa sazonalidade e alicerçado
pela força da agricultura, conferem a região um cenário propício a investimentos
neste segmento, podemos ver na matéria abaixo um exemplo de como se comporta
o mercado regional.

Após um período de intensa turbulência, o mercado imobiliário começa a dar
sinais de melhora em todo o país. Conforme indica o site Agente Imóvel, os
preços praticados na venda de imóveis dão sinal de desaceleração e animam
tanto os investidores da área quanto os consumidores. E quem pretende
comprar um usado vai encontrar preços mais estáveis. A região Oeste do
Paraná comemora a estabilidade e as novas perspectivas de vendas tanto de
novas unidades quanto a movimentação de imóveis usados.
Tal fato favorece a todos, e segundo Jilson José Pereira, vice-presidente da
SECOVI-PR (Sindicato da Habitação e dos Condomínios), os números são
animadores, sobretudo para quem está de olho em um imóvel na cidade de
Foz do Iguaçu. Pereira divulgou dados do INPESPAR - Instituto Paranaense de
Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Imobiliário, que indicam que não existe
na região uma crise nem recessão neste setor.
Através de uma pesquisa, verificou-se que em Cascavel houve uma evolução
nas vendas, e apesar da crise nacional, as negociações permaneceram em
alta. Em comparação com anos anteriores, verifica-se uma crescente no
número de ofertas de imóveis. Este se torna o momento favorável para compra
tem feito muitos correrem para adquirir imóveis ainda na planta devido às
melhores condições de financiamento e juros baixos.
A tendência é que o cenário nacional melhore ainda mais no segundo semestre
deste ano, mas a recuperação total só deva acontecer em 2018. Isto porque no
primeiro semestre o mercado imobiliário ainda se recuperava da recessão. Os
compradores, por sua vez, estavam ainda receosos em adquirir a casa própria.
Com toda a instabilidade política e econômica não foram poucos os que
preferiram aguardar um melhor momento para investir. Mas, quem esperou um
pouco não se decepcionou, já que os preços se tornaram mais estáveis e foi
possível conseguir bons descontos e boas condições de financiamentos.

Fonte: SECOVI PR – Sindicato da habitação e condomínios do Paraná
JUN/2017.

3.2

Análise de demanda
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Com parâmetros diferentes ao do mercado nacional, a região oeste do Paraná
tem se mostrado forte quando o assunto é investimento imobiliário e controle de
oferta e demanda. Veja o que diz a entrevista a seguir.

CASCAVEL CONTRARIA TENDÊNCIA E DA EXEMPLO AO MERCADO
IMOBILIÁRIO

A agência de classificação de risco Fitch divulgou recentemente
uma conclusão alarmante sobre o mercado imobiliário brasileiro: de
cada 100 imóveis vendidos 41 foram devolvidos de janeiro a setembro
de 2015 às construtoras, ou seja, um percentual de 40% de devolução.
O número preocupa, mas a situação em Cascavel é bem diferente da
vivida no restante do Brasil. O segredo esta no respeito ao mercado.
De acordo com o engenheiro civil e presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná (Sinduscon/ParanáOeste) Edson José de Vasconcelos, a situação na capital do Oeste é
bem diferente da do restante do País. Aqui os índices de devolução
foram tão pequenos que nem chegaram a preocupar o setor. Segundo
ele, a explicação esta na conscientização dos empresários e o respeito
à demanda.
“Quando você sabe a quantidade que o mercado consome e
respeita a livre demanda, não cai no erro que cometeram grandes
Construtoras" comenta. Ele parte da premissa, por exemplo, que
Cascavel tem 104 mil residências e uma taxa de crescimento de 2,8%
ao ano. Isso quer dizer que haverá uma absorção natural de três mil
imóveis todos os anos. “Procuramos respeitar isso, porque se fizermos
seis mil novas residências vai dar problema”. A crise é gerada pela falta
de noção do mercado.
É nesse ponto que as grandes empreiteiras se perdem e constroem
mais do que a própria cidade tem capacidade de aceitar, o que gera
excesso de oferta, queda de preços e desemprego. Além disso é preciso
respeitar o fato de que, boa parte das pessoas vive e continuará vivendo
de aluguel. “Em média 20% da população vive de aluguel. Em Cascavel,
por exemplo, temos um grande número de estudantes e por isso possui
um alto índice de locação. Os estudantes não sairão do aluguel”.
Fonte: JORNAL DO OESTE DO PARANÁ – AGO 2017.
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3.3

Análise da concorrência

A região em que atuamos possui construtoras consolidadas e de credibilidade,
o que contribui positivamente para o desenvolvimento do mercado local, um setor
forte transmiti ao publico alvo e sensação de segurança e confiança, fomentando
uma reação mercadológica positiva.
Dentro deste contexto a inovação diferencial deve acontecer através de um
conjunto de decisões que tornem o produto atrativo, viável e conceitual. Para isso,
gostaríamos de ressaltar em especial, um aspecto que tem a capacidade de decidir
a tomada de decisões da Nami e Miotto Empreendimentos, e que também levamos
em consideração quando da análise de projetos para terceiros, é o que chamamos
de “equidade financeira”.
A equidade financeira a que nos referimos, diz respeito a três características
de um empreendimento que devem ser avaliadas e alinhadas para que haja
viabilidade financeira e rentabilidade futura em um investimento, devemos considerar
então: localização geográfica do terreno, características do empreendimento e
padrão de acabamento a serem utilizados.
A aquisição de um imóvel acontece por dois motivos principais, para uso
próprio ou para aplicação de capital financeiro, nos dois casos um imóvel precisa
passar ao investidor a sensação de rentabilidade, precisa ser superior ao custo
oportunidade que o investidor teria para o capital aplicado. Por isso a importância
desta equidade.
Podemos compreender então, que imóveis devem ser construídos de forma
compatível e equivalente a sua localização geográfica.
Seguem três situações distintas para análise que exemplificam o comentado:
a) Terreno central em região comercialmente viável e com grande valor
financeiro: nesta situação a construção de um número pequeno de
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unidades, e sem apelo comercial, pode tornar o valor de um imóvel
invendável, mesmo que tenha sido executado com alto padrão de
acabamento. O valor proporcional do terreno que cabe ao imóvel, eleva
seu custo ao ponto de tornar a sua venda inviável. Terrenos com apelo
comercial, em geral tem maior rentabilidade quando esta característica
é explorada, e quando o valor do terreno pode ser dividido por um
número maior de unidades.
b) Terreno periférico em região de média valorização por metro quadrado:
nesta situação não podemos, dentro dos princípios da equidade
financeira, executar um imóvel com alta metragem e alto padrão de
acabamento, uma vez que o seu valor venal ideal seria superior aos
demais imóveis inseridos no mesmo contexto, e por consequência,
financeiramente inviável.
c) Terrenos em condomínios residenciais com infraestrutura completa: as
características

do

empreendimento

são

importantíssimas

nesta

situação, designer e planta adequados podem diferenciar a percepção
de valor, a construção de um imóvel sem a expertise adequada pode
tornar a valorização do terreno desproporcional ao valor do imóvel, na
gerando a equidade e desvalorizando seu potencial de venda futuro.
Pessoas na maioria das vezes não compram imóveis com a intenção de
venda, más a sensação de ter feito um bom investimento, pode ser um diferencial
competitivo importante para o mercado em que atuamos.
Um cliente satisfeito gera um novo cliente, o que gera credibilidade e por fim
segurança e confiança.

3.4

FCS’s (Fatores Críticos de Sucesso)

TABELA 03 – FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
1.

Conhecimento do Mercado

2.

Designer

3.

Acabamento

4.

Prazo de entrega

5.

Engajamento da equipe de venda

6.

Imagem com os stakeholders

7.

Expertise no controle de custos

8.

Planejamento financeiro

9.

Relacionamento com os stakeholders

10.

Valor venal compatível

11.

Assistência técnica e pós venda eficientes

4 A OFERTA

Seguem ofertas para as duas possibilidades, construção e venda e construção
por administração.

4.1

Para “Construção e venda”

Consiste no desenvolvimento completo do processo construtivo, desde a
concepção do projeto arquitetônico, pautado nas tendências atuais de mercado,
contemplando além de designer, aproveitamento de espaço interno inteligente,
sustentabilidade, acabamento impecável e bom gosto, até o projeto estrutural e os
projetos complementares, hidro sanitário, elétrico e telefônico. Além disso, nos

22

preocupamos com a possibilidade de instalação de tecnologias complementares,
como automação e aquecimento solar entre outras, de maneira a prever
antecipadamente toda infraestrutura necessária.
Neste processo a incorporação e venda acontece através da oferta por preço
de mercado, repassada aos stakeholders relacionados, ou nos canais de divulgação
da construtora.

4.2

Para “Construção por administração”

Este processo consiste em uma taxa de administração, quantificada entre 10 e
14%, que o cliente construtor deve pagar à construtora, pela execução da obra. Este
percentual tem em sua base de cálculo os custos diretos (fixos e variáveis) do
empreendimento, entre eles: mão de obra, encargos sociais, materiais de aplicação
direta, serviços terceirizados e demais serviços e materiais utilizados diretamente na
obra. Fazem parte dos serviços inclusos que não incidem nos custos ao cliente: o
acompanhamento da obra por profissional responsável, a utilização de toda
estrutura administrativa da construtora (telefone, combustível de deslocamento,
sistemas de controle, mão de obra administrativa, processos de compra e
contratação de terceiros, elaboração de contratos, etc). Também não será cobrado
percentual sobre taxas e despesas administrativas, tais como licenças, ART’s e
taxas de cartório.
Durante o desenvolvimento do projeto arquitetônico, o cliente pode optar por
um arquiteto indicado pela construtora, ou pelo seu próprio. Uma vez que o cliente
opte por um Arquiteto de sua escolha, a construtora pode gratuitamente acompanhar
o desenvolvimento do projeto.
Dentro deste processo, a construtora se responsabiliza por acompanhar todas
as certificações necessárias para o bom andamento da obra, desde a contratação
dos funcionários, que acontece em nome do proprietário da obra, até a emissão do
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habite-se, na conclusão do empreendimento, bem como também, organiza toda
documentação contábil a ser entregue a um contador indicado pelo cliente.
Este processo tem como intuito principal, garantir ao cliente segurança,
tranquilidade e rentabilidade no processo construtivo. Segue abaixo tabela que
exemplifica como o cliente pode extrair rentabilidade mesmo pagando a taxa
administrativa.

4.2.1 Tabela

de

viabilidade

financeira

de

construção

por

administração.

TABELA 04 – TABELA FINANCEIRA COMPARATIVA DE CONSTRUÇÃO POR
ADMINISTRAÇÃO X CONTA PRÓPRIA

Produtos / Serviço
Mão de obra
Mão de obra de terceiros

Construção por conta
própria
Relacionamento com
subordinados
Relacionamento com
subordinados

Construção por
administração
Relac. com o administrador
Relac. com o administrador

Valor mão de obra de terceiros
Aglomerante (cimento,
argamassa)

Normal

Economia de até 15%

Compra de revenda

Direto, economia média 10%

Agregados (cal, areia, pedra)

Compra de revenda

Direto, economia média 10%

Armadura (ferragem)

Compra de revenda

Direto, economia média 12%

Concreto usinado

Direto

Direto, economia média 7%

Material Hidráulico

Compra de revenda

Direto, economia média 15%

Material Elétrico

Compra de revenda

Economia média 5%

Material de pintura

Compra de revenda

Economia média 5%

Material de construção geral

Compra de revenda

Economia média 7%

Esquadrias e aberturas

Compra de revenda

Economia média 7%

Revestimentos de acabamento

Compra de revenda

Direto, economia média 22%

Madeiramento

Compra de revenda

Economia média 8%

EPI'S
Acompanhamento técnico de
obra

Compra de revenda

Economia média 7%

Contratar Engenheiro

Incluso sem custo

Gastos com deslocamento

Combustível

Incluso sem custo

Gastos com comunicação

Telefone, e-mail, fax

Incluso sem custo
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Organ. pedidos, notas e
documentos para contabilidade

Incluso sem custo

Intangível e pessoal

Periódico e sem custo

Taxas e licenças

Custo

Não incide taxa de adm.

ART's
Acompanhamento de projetos e
desenvolvimento de produto

Custo

Não incide taxa de adm.

Custo dos projetos

Não incide taxa de adm.

Gastos administrativos
Tempo de trabalho dedicado

4.3

Tabela

comparativa

(imóvel

pronto

x

construção

por

administração) para tomada de decisão do cliente final.

Segue tabela que analisa prós e contra para cada tipo de construção,
auxiliando na tomada de decisão do cliente final.

TABELA 05 - TABALE DE VANTAGENS (IMÓVEL PRONTO X CONSTRUÇÃO
POR ADM)

Ponto de vista
Econômico

Imóvel Pronto

Construção por administração

Possibilidade de ganho imediato
(aluguel ou uso próprio)
Menor valor por m² construído

Cronológico

Disponibilidade
imediata
de Consumo de recursos pode ser
recursos
programado
Pronta
entrega,
análise
de
qualidade
e
acessibilidade
imediata.
Designer programado e customizado

Mercadológico

Valor de revenda
referenciado

Satisfação

Palpável

Pode
atender
específicas

Análise imediata

Controle de processo por processo
(necessidade de construtor com
know how)

Financeiro

Qualidade

pode

ser Análise
de
mercado
(Equidade financeira)

futuro

necessidades
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5 PLANO OPERACIONAL

5.1

Processos envolvidos

5.1.1 Construção e venda

a) Compra do terreno;
b) Desenvolvimento do projeto Arquitetônico;
c) Aprovação nos órgãos competentes;
d) Desenvolvimento dos projetos complementares;
e) Execução, com atenção as normas;
f) Habite-se e averbação;
g) Venda (pode acontecer a qualquer tempo no processo)
h) Acompanhamento (pós venda)

5.1.2 Construção por administração

a) Acompanhamento no desenvolvimento dos projetos (opcional e sem
custo).
b) Contratação da mão de obra (própria e de terceiros)
c) Execução, com expertise na compra de insumos;
d) Controle de processos e documentos;
d) Administração de toda parte documental com apresentação mensal
de notas e recibos pertinentes a contabilidade;
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e) Acompanhamento até pedido do habite-se e conclusão da obra.

5.2

Mão de Obra qualificada

Atuando no mercado da região desde 2006, a Construtora Nami e Miotto
possui conhecimento técnico e profissional nesta área de atuação, o que confere a
mesma a capacidade necessária para contratação de todos os serviços a serem
prestados no processo de fabricação, garantindo assim, a qualidade final do produto
e principalmente a entrega no prazo acordado. A assiduidade com que contrata e a
fidelidade que tem com seus fornecedores, moldam uma relação “ganha ganha” no
que tange preço e qualidade, beneficiando diretamente a todos envolvidos no
processo.

6 PLANO FINANCEIRO

6.1

Investimentos

Empreendimentos para construção e venda neste padrão de acabamento, na
região em que atuamos, devem estar contemplados nos números que seguem.
- Terreno: deve representar entre 20 e 30% do valor venal da casa;
- Imóvel: tem valor venal entre R$3.500,00 e R$4.500,00 o metro quadrado,
sem o terreno;
- Valor final: a resultante ((terreno + imóvel) / metro quadrado construído de
área total), deve ficar entre R$ 4.500,00 e 6.000,00 o metro quadrado.
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Obs: as variações de preço acontecem, principalmente, pela diferença de
região, pelo tamanho dos lotes e pela infraestrutura dos condomínios.
Como resultado financeiro para o sistema de “construção e venda” considerase uma TIR entre 2,2 e 2,5% a.m. para resultado viável, e TIR >3% a.m. para
resultado ideal.
Para construção por administração, tem-se a contribuição do percentual
acordado entre as partes, da qual devemos subtrair custos e despesas onerosas e
não onerosas do uso da estrutura administrativa da construtora e do conhecimento
técnico profissional, que não incidem sobre a base de cálculo da administração
como vimos na TABELA 04.

6.1.1

Construção e venda

No modelo de construção e venda, exemplificaremos através dos “Project
Charter” a seguir (ANEXO 03 e ANEXO 04) como funciona a produção da
concepção a venda, seguido de análise financeira para cada oportunidade.

28

ANEXO 03 - Construção e venda, casa de alto padrão cidade de Medianeira.

FIGURA 01

FIGURA 02
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Casa condomínio Cidade Ville Medianeira Paraná
PROJECT CHARTER
Nome do Projeto

Casa térrea Lote 05 Quadra 02 Condomínio Cidade Ville

001
Versão

01

1. OBJETIVO DO PROJETO
- Construção de casa térrea com aproximadamente 220 m2, alto padrão de acabamento, no
Loteamento Cidade Ville em Medianeira Paraná. Com as seguintes características;
- 01 Suíte máster
- 02 Suítes
- 01 Sala de jantar
- 01 Sala de estar
- 01 Cozinha
- 01 Dispensa
- 01 Área de Serviço
- 01 Depósito
- 01 Garagem individual para dois carros
- 01 Espaço Gourmet
- 01 Lavabo
- 01 Piscina

2. GERENTE DO PROJETO, RESPONSABILIBIDADES E AUTORIDADE
Rodrigo Nami e Marcio Miotto, responsáveis por compor a equipe e distribuir as demandas do
projeto, organizar reuniões estratégicas a fim de apurar os resultados, dentro das premissas,
restrições e prazos mapeados. Divulgar e manter a comunicação sobre o andamento do projeto aos
stakeholders.
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3. METAS

- Executar a obra e retirar o habite-se em até 10 meses após a liberação do alvará junto a Prefeitura
de Medianeira.
- TIR >3% a.m.
- A obra deve atender aos requisitos de qualidade da Construtora.
- Vender o imóvel até o prazo final de término da obra.

4. PREMISSAS

- Existência de mão-de-obra qualificada.
- Recurso financeiro disponível para conclusão do projeto.
- Atendimento das normas regulamentadoras de construção.

5. RESTRIÇÕES

- A obra deve ter investimento máximo de R$ 675.000,00 incluindo o valor do terreno a ser
permutado por aproximadamente R$ 255.000,00.
- Eventuais alterações do escopo deverão ser analisadas e liberadas pelos gerentes do projeto.
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6. RISCOS
- Demora na venda
- Qualidade do material utilizado
- Pontualidade e qualidade dos fornecedores
- Apropriação financeira em desacordo com o planejado.
- Acidente de trabalho
- Multas e fiscalizações
7. PRAZO E INVESTIMENTO
PRAZO

12 meses

INVESTIMENTO

675.000,00

8. PRINCIPAIS ETAPAS
PRINCIPAIS ETAPAS

DATAS

CUSTOS




Planejamento, orçamento
Compra do Terreno

7 dias

255.000,00



Projetos

60 dias

20.000,00



Marketing

300 dias

5.000,00



Execução, controle

10 meses

390.000,00



Monitoramento

10 meses

0,00



Entrega, averbações

02 meses

5.000,00



Venda (6% comissão) pago no recebimento

10 meses



Apurar resultados, impostos (5,93%) lucro presumido

01 meses
TOTAL

675.000,00

9. STAKEHOLDERS

Os principais stakeholders do Projeto são:
Nome


Rodrigo Nami

Cargo
Diretoria

Função
Execução, Vendas
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Marcio Miotto



Mestre de Obra



Imobiliária



Cliente



Fornecedores



Agentes públicos



Terceirizados



Fernando Farinazzo

Diretoria

Financeiro, compras, rh e adm.

Empreiteiro (Mestre de Obra)

Execução

Vendas

Vendas

Comprador

Compra

Fornecedores

Entrega dos materiais

Diversos

Fiscalização

Diversos

Entrega no prazo e qualidade

Arquiteto

Projeto Arquitetônico

10. COMENTÁRIOS

Para venda até 10° mês por R$ 990.000,00, TIR 2,71 % a.m.
Considerado custo oportunidade de 0,6% a.m.

REGISTRO DE ALTERAÇÕES
Data

Modificado por

Descrição da mudança

APROVAÇÕES
Nome

Marcio Miotto

Assinatura

Função

Patrocinador

Data

13/09/2017
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Demonstrativo de resultado ANEXO 03:
Valor de Venda
Venda Líquida (- Comissões 6% -Impostos 5,93%)

R$

R$
990.000,00
875.415,42

Investimento
Custo Material e Mão de Obra
Terreno

R$
R$
R$

675.000,00
420.000,00
255.000,00

Cfo
Cfj
NJ
Cfj
NJ
Cfj
i
TIR (Taxa Interna de Retorno)
VPL (Valor Presente Líquido)

-R$
255.000,00
-R$
42.000,00
10
0
2
R$
875.415,42
0,6% a.m.
2,71 % a.m.
R$
148.450,60
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ANEXO 04 - Construção e venda, casa de alto padrão Cascavel

FIGURA 03

FIGURA 04
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Casa condomínio Treviso Cascavel - Paraná
PROJECT CHARTER
Nome do Projeto

Casa Lote 06 Quadra 24 CondomínioTreviso, Cascavel Pr.

002
Versão

01

1. OBJETIVO DO PROJETO

- Construção de casa com aproximadamente 300m2 com alto padrão de acabamento, no
Condomínio Treviso em Cascavel.

2. GERENTE DO PROJETO, RESPONSABILIBIDADES E AUTORIDADE
Rodrigo Nami e Marcio Miotto, responsáveis por compor a equipe e distribuir as demandas do
projeto, organizar reuniões estratégicas a fim de apurar os resultados, dentro das premissas,
restrições e prazos mapeados. Divulgar e manter a comunicação sobre o andamento do projeto aos
stakeholders.
3. METAS
- Executar a obra e retirar o habite-se em até 12 meses após a liberação do alvará junto a Prefeitura
de Cascavel.
- TIR > 3% a.m.
- A obra deve atender aos requisitos de qualidade da Construtora.
- Vender o imóvel até o prazo final de término da obra.
- Esta obra deve ser vitrine da construtora em Cascavel.
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4. PREMISSAS
- Demanda caracterizada por feed back dos corretores.
- Existência de mão-de-obra qualificada.
- Recurso financeiro disponível para conclusão do projeto.
- Atendimento das normas regulamentadoras de construção.
- Obra executada em dois pavimentos composta de:
- 01 Suíte máster com closet (pavimento superior)
- 02 Suítes (pavimento superior)
- 01 Home com banheiro ou Suíte (pavimento inferior)
- 01 Sala jantar (pavimento inferior)
- 01 Sala estar com lareira (pavimento inferior)
- 01 Cozinha (pavimento inferior)
- 01 Área de serviço (pavimento inferior)
- 01 Estendal (pavimento inferior)
- 01 Depósito para cozinha (pavimento inferior)
- 01 Espaço Gourmet (pavimento inferior)
- 01 Lavabo (pavimento inferior)
- 01 Garagem individual para dois carros e recuo para mais dois (pavimento inferior)
- 01 Piscina com prainha e hidro (pavimento inferior)
- 01 Dispensa externa (pavimento inferior)

5. RESTRIÇÕES

- A obra deve ter investimento máximo de R$ 1.060.000,00 incluindo o valor do terreno já adquirido
por R$400.000,00.
- Eventuais alterações do escopo deverão ser analisadas e liberadas pelos gerentes do projeto.
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6. RISCOS
- Demora na venda.
- Veracidade da pesquisa de demanda
- Qualidade do material utilizado
- Pontualidade e qualidade dos fornecedores
- Apropriação financeira em desacordo com o planejado.
- Acidente de trabalho
- Multas e fiscalizações
7. PRAZO E INVESTIMENTO
PRAZO

12 meses

INVESTIMENTO

1.060.000,00

8. PRINCIPAIS ETAPAS
PRINCIPAIS ETAPAS

DATAS

CUSTOS




Planejamento, orçamento
Compra do Terreno

30 dias

400.000,00



Projetos

90 dias

20.000,00



Marketing

300 dias

10.000,00



Execução, controle

12 meses

622.000,00



Monitoramento

12 meses

0,00



Entrega, averbações

13 meses

8.000,00



Venda (6%) pagos no recebimento

12 meses



Apurar resultados, impostos (5,93%) lucro presumido

16 meses
TOTAL

1.060.000,00

9. STAKEHOLDERS

Os principais stakeholders do Projeto são:
Nome


Rodrigo Nami

Cargo
Diretoria

Função
Execução, Vendas
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Diretoria



Marcio Miotto



Nelson Ferreira França



Imobiliária



Cliente



Fornecedores



Agentes públicos



Terceirizados

Empreiteiro

Financeiro, compras, rh e adm.
(Mestre de

Obra)

Execução

Vendas

Vendas

Comprador

Compra

Fornecedores

Entrega dos materiais

Diversos

Fiscalização

Diversos

Entrega no prazo e qualidade


10. COMENTÁRIOS

Para venda 12° mês por R$ 1.700.000,00, TIR 3,16% a.m.
Considerado custo oportunidade de 0,6% a.m.

REGISTRO DE ALTERAÇÕES
Data

Modificado por

Descrição da mudança

APROVAÇÕES
Nome

Marcio Miotto

Assinatura

Função

Patrocinador

Data

13/09/2017
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Demonstrativo de resultado ANEXO 04:
Valor de Venda
Venda Líquida (- Comissões 6% -Impostos 5,93%)

R$ 1.700.000,00
R$ 1.503.238,60

Investimento
Custo Material e Mão de Obra
Terreno

R$ 1.060.000,00
R$
660.000,00
R$
400.000,00
Cfo
Cfj
NJ
Cfj
NJ
Cfj
i

-R$
400.000,00
-R$
55.000,00
12
0
2
R$ 1.503.238,60
0,6% a.m.

TIR (Taxa Interna de Retorno)
VPL (Valor Presente Líquido)

3,16% a.m.
R$
339.261,33

6.1.2 Construção por administração

No modelo de construção por administração, vamos exemplificar
através do “Project Charter” abaixo (ANEXO 05) como funciona a produção da
concepção a sua conclusão.
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ANEXO 05 - Construção por administração, condomínio vertical alto padrão de
acabamento.

FIGURA 05
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Condomínio vertical em Medianeira Paraná
PROJECT CHARTER
Nome do Projeto

Condomínio vertical, Ed. Infinity, Medianeira
Paraná

001
Versão

01

1. OBJETIVO DO PROJETO

- Construção de condomínio vertical, com 10 apartamentos de 82 m² de área
privativa e 1 sala comercial de 95 m², empreendimento com área total de 1.300 m²
aproximadamente, alto padrão de acabamento, no centro de Medianeira. Com as
seguintes características;
Sala Comercial:
- 95 m², com 02 banheiros, sendo um com acessibilidade;
Apartamentos
- 10 unidade, com 82m² privativos e 114 m² de área total cada uma, contendo: 1
suíte, 1 quarto, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, sacada com
churrasqueira, 1 vaga de garagem.

2. GERENTE DO PROJETO, RESPONSABILIBIDADES E AUTORIDADE

Rodrigo Nami e Marcio Miotto, responsáveis por compor a equipe e distribuir as
demandas do projeto, organizar reuniões estratégicas a fim de apurar os resultados,
dentro das premissas, restrições e prazos mapeados. Divulgar e manter a
comunicação sobre o andamento do projeto aos stakeholders.
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3. METAS

- Executar a obra e retirar o habite-se em até 24 meses após a liberação do alvará
junto a Prefeitura de Medianeira.
- Construção por administração com taxa de 14% sobre custos diretos..
- A obra deve atender aos requisitos de qualidade da Construtora.

4. PREMISSAS

- Existência de mão-de-obra qualificada.
- Recurso financeiro disponível para conclusão do projeto.
- Atendimento das normas regulamentadoras de construção.

5. RESTRIÇÕES

- A obra deve ter custo máximo de R$ 2.096.000,00 incluindo o valor do terreno
adquirido por aproximadamente R$ 450.000,00 e o valor da taxa de administração.
- Eventuais alterações do escopo deverão ser analisadas e liberadas pelos gerentes
do projeto.
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6. RISCOS

- Inadimplência de um dos sócios compradores.
- Qualidade do material utilizado
- Pontualidade e qualidade dos fornecedores
- Apropriação financeira em desacordo com o planejado.
- Acidente de trabalho
- Multas e fiscalizações
7. PRAZO E INVESTIMENTO

PRAZO

24 meses

INVESTIMENTO

1.560.000,00

8. PRINCIPAIS ETAPAS

PRINCIPAIS ETAPAS

DATAS

CUSTOS




Planejamento, orçamento
Compra do Terreno

7 dias

450.000,00



Projetos

90 dias

30.000,00



Marketing

720 dias

3.000,00



Execução, controle

19 meses

1.400.000,00



Monitoramento

19 meses

10.000,00



Entrega, averbações

02 meses

7.000,00



Taxa de administração

19 meses

148.400,00



Apurar resultados, impostos particular de cada um (construção por
administração)

01 meses

0

TOTAL

2.096.000,00

9. STAKEHOLDERS

Os principais stakeholders do Projeto são:

Nome


Rodrigo Nami



Marcio Miotto



Mestre de Obra

Cargo

Função

Diretoria

Execução, Vendas

Diretoria

Financeiro, compras, rh e adm.

Empreiteiro (Mestre de Obra)

Execução
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Vendas



Imobiliária



Cliente



Fornecedores



Agentes públicos



Terceirizados



Fernando Farinazzo

Sócio,

Vendas
compra

por

administração

Compra

Fornecedores

Entrega dos materiais

Diversos

Fiscalização

Diversos

Entrega no prazo e qualidade

Arquiteto

Projeto Arquitetônico

10. COMENTÁRIOS
Valor do metro quadrado construído já com a taxa de administração R$ 1.612,30. Custo final de um apartamento R$
183.803,00. Valor de venda médio na região R$ 300.000,00.
Líquido de venda (valor – 6% de comissão – IR) aproximado de 260.000,00 com valor líquido de R$ 2.280,00 o metro
quadrado.
TIR de 20,71 % a.a.

REGISTRO DE ALTERAÇÕES
Data

Modificado por

Descrição da mudança

APROVAÇÕES
Nome

Marcio Miotto

Assinatura

Função

Patrocinador

Data

13/09/2017

Neste projeto a rentabilidade da construtora é a taxa de administração
subtraída dos custos técnicos e administrativos do período de fabricação.

6.2 Análise de sensibilidade

O cenário macro econômico tem grande relevância para este tipo de
empreendimentos, principalmente se levarmos em consideração o alto poder
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aquisitivo necessário para aquisição, tanto na compra, quanto na construção por
administração.
Trata-se aqui de um modelo de negócio com custo fixo baixo, e custo variável
de previsão moderadamente fácil. Empreendimentos podem ser paralisados a
qualquer tempo sem que haja lucro cessante relevante. Ou seja, uma obra pode ser
finalizada e ficar estático com baixo custo de manutenção, aguardando o
reaquecimento do mercado e por consequência sua revalorização. O que justifica a
estratégia conservadora de não utilizar para “construção e venda” o capital de
terceiros, sem o passivo dos juros sobre este capital.

6.3

Análise financeira

O mais importante é dosar os investimentos de acordo com a capacidade
financeira da empresa, na modalidade de construção por administração utiliza-se de
pouco ou quase nenhum capital próprio, o que permite uma capacidade de produção
limitada pelos recursos humanos disponíveis. Já no processo de construção e
venda, devemos utilizar os recursos financeiros com eficiência, dentro de um
planejamento estratégico que module o capital de giro disponível de forma eficaz,
percebendo que o retorno do investimento é bem superior ao custo oportunidade
dos investimentos de renda fixa existentes disponíveis e utilizados pela construtora
atualmente.
Este equilíbrio, aliado ao bom planejamento, dentro de um contexto honesto e
conservador, devem ser responsáveis pela saúde financeira e pela perenidade e
crescimento da empresa.
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7 CONCLUSÃO

Com características diferentes, as duas situações podem ser atrativas ao
cliente, é preciso em primeiro lugar saber qual a necessidade e o objetivo a ser
atingido, levando em consideração principalmente o fator tempo e a capacidade
financeira no médio e longo prazo. Construção por administração pode ter um custo
reduzido no valor do metro quadrado, mas demanda tempo de fabricação e o
processo de escolha pode conter dúvidas ou até mesmo erros de decisão. Por outro
lado, compra um imóvel pronto, garante não só o uso fruto imediato, más também a
capacidade de análise in loco.
A decisão é pessoal e intransferível, o imprescindível e o acompanhamento de
profissionais responsáveis, com a expertise para obras com estas características,
com capacidade de otimizar os recursos e garantir o bom andamento da obra, dentro
do prazo e do orçamento previsto, com o acabamento e a funcionalidade planejados.
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