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1. INTRODUÇÃO 

 Habitamos um planeta globalizado, interligado e de recursos finitos. Nesse 

cenário, tudo acontece muito rápido. As informações voam. A busca incessante por 

tecnologia, conhecimento e dinheiro cegam grande parte da população. Os recursos 

estão cada vez mais escassos, e a população cada vez consumindo mais. Frente a esse 

contexto, como as empresas podem fazer para sobreviver nesse ambiente de 

globalização?  

 No atual cenário, empresas abrem e fecham as portas todos os dias. É necessária 

a inter-relação com os mais diversos agentes componentes do ambiente o qual as 

empresas estão inseridas. A importância com que se conhece e tratam-se os 

“personagens” do ambiente empresarial como: fornecedores, clientes, órgãos 

regulamentadores, mercado, tecnologia, concorrentes, entre outros, é fundamental para 

uma organização manter-se competitiva e permanecer no mercado.  

 Com o avanço da tecnologia e o aumento do uso da internet, a relação entre 

empresas e os seus clientes tem se tornado cada vez mais facilitada e impessoal. Hoje, 

empresas concorrem muito além do seu próprio bairro ou cidade. As inovações e 

diferenciais competitivos empregados, rapidamente são copiados e aprimorados. No 

ramo de prestação de serviços, cada vez mais tem se notado a insatisfação dos 

consumidores. 

 Em decorrência de toda essa fragilidade, os empresários no Brasil têm cada vez 

mais buscado capacitação através do aprimoramento da experiência e da formação em 

cursos de graduação e pós-graduação. A taxa de mortalidade das pequenas e micro 

empresas, segundo dados do SEBRAE (2010), tem se mostrado cada vez mais otimista 

desde o início do novo milênio, apresentando índices significativos de sobrevivência 

nos primeiros anos de vida.  

 Na sua maior parte, organizações de micro e pequeno porte apresentam uma 

estruturação de configuração simples e informal onde o poder muitas vezes é 

centralizado no seu empreendedor. Empresas que muitas vezes surgem por 

reconhecerem uma oportunidade importante e seguem crescendo de forma 

desorganizada e sem objetivos traçados. 



8 
 

VILA JOANIN | CONJUNTO RESIDENCIAL DE COMERCIAL DE CONTAINERS 

Novos negócios e novas oportunidades surgem cada vez mais no cenário empresarial. 

Infelizmente, não bastam apenas boas intenções e uma boa ideia de negócio para se 

obter sucesso nesse meio tão concorrido. Detalhes como planejamento e controle são 

fundamentais para o cumprimento de uma trajetória de sucesso e conquistas.  

Em meio a todas essas questões expostas ressalta-se a necessidade de pensar sobre o 

futuro e como é possível alcançá-lo de forma com que se realizem os objetivos 

almejados. Isto é planejar. É com este propósito que se desenvolve o presente trabalho. 

 Quais as principais ações que a empresa deve considerar no seu Planejamento 

Estratégico a partir de uma análise ambiental e da definição dos seus principais 

norteadores estratégicos? 

 Em função desta ideia que surgiu o tema central deste trabalho: um plano de 

negócio para uma empresa familiar focada no setor imobiliário de locações, e deseja 

investir em um empreendimento comercial e residencial a partir da reutilização de 

contêineres. Com base nesse contexto, independentemente do estágio de 

desenvolvimento que a empresa se encontra, é preciso construir uma estrutura de gestão 

forte e bem estruturada. Os postos-chaves de sua organização devem ser corretamente 

preenchidos para facilitar o cumprimento dos objetivos de sua organização. 

2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

2.1.  O Empreendimento 

 A E.B.A, é uma empresa familiar desenvolvedora de investimentos no segmento 

imobiliário, focado no setor de locação. Atualmente a empresa está com um pavilhão 

comercial de 700 m² já concluído e alugado para uma empresa de materiais higiênicos 

tradicional da cidade e está terminando de construir outro pavilhão comercial, porém 

este com 450 m², previsto estar licenciado até o final do ano 2016 e disponível para 

aluguel.  

 Este plano de negócio tem como objeto de pesquisa verificar a viabilidade de um 

novo empreendimento da organização que consiste em um projeto para construção de 

um conjunto residencial e comercial a partir do reaproveitamento de contêineres, 

originalmente utilizados no transporte marítimo, na cidade de Santa Maria/RS - Brasil, 

sob o ponto de vista; do negócio, produtos e serviços, mercado, concorrência, gestão de 

pessoas e projeções financeiras, sempre visando os aspectos jurídicos, normativos e 

legais que regem o setor.  



9 
 

VILA JOANIN | CONJUNTO RESIDENCIAL DE COMERCIAL DE CONTAINERS 

 Uma obra inovadora e diferenciada, motivada pelo conceito de sustentabilidade 

e uma demanda constante de serviços destinados a estudantes de nível superior por se 

tratar de uma cidade universitária.  

 Inicialmente buscou-se uma fundamentação teórica sobre a utilização de 

contêineres na construção civil. Seu aço forte, porém leve, e sua fabricação padrão 

permitem a combinação de elementos modulares com outros tipos de estrutura e 

materiais, simplificando o projeto arquitetônico, o transporte, o planejamento da 

execução, o que resulta em uma obra mais limpa, com menos entulhos, resíduos e custo, 

e o principal, esse tipo de obra é caracterizada por não necessitar de grandes 

intervenções no ambiente resultando em uma escolha construtiva benéfica ao homem e 

à natureza aliadas a uma arquitetura criativa.  

 O valor do negócio estará baseado no produto e serviço considerando as 

seguintes questões: Estrutura básica para morar gerando uma ótima relação 

custo/benefício; Ambiente calmo e acolhedor propício para o estudo; Localização e 

acessos facilitados pela proximidade da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, 

do aeroporto e da rodoviária de Camobi, bairro em que o terreno está inserido; Projeto 

focado na sustentabilidade e com menor agressão ao meio ambiente.  

 Notou-se então a importância e benefícios de um empreendimento desse tipo 

para a região de Santa Maria e principalmente para o bairro Camobi, tanto no aspecto 

ambiental, econômico e social.  

2.2.  Justificativas do Empreendimento 

 Os proprietários do terreno em questão tem interesse em investir em 

incorporação imobiliária para locação devido à sua localização e potencial construtivo, e 

precisam do levantamento do investimento necessário e estimativa de retorno. 

2.3.  Problema 

 É viável a implantação de um conjunto residencial e comercial de contêineres no 

bairro Camobi, em Santa Maria/RS? 

2.4.  Objetivo Geral 

 Desenvolver um plano de negócio baseado na implantação de um conjunto 

residencial e comercial de contêineres situado no bairro Camobi, na cidade de Santa 

Maria/RS. 
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2.5.  Objetivos Específicos 

- Avaliar a viabilidade econômica do investimento; 

- Orçar os custos inerentes à construção; 

- Elaborar um plano de negócio, contendo plano estratégico, de marketing, 

operacional, administrativo, tributário e legal.  

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA EMPRESA 

3.1.  Organização e Estrutura 

 De maneira simples e direta, podemos conceituar organização como um 

conjunto de recursos em prol de um mesmo objetivo. Drucker (1994 apud 

CARAVANTES, 1998, p. 27) afirma que “organização é um grupo de pessoas, que 

trabalham juntas, sob a orientação de um líder, visando à consecução de um objetivo”. 

Organizações são compostas de recursos humanos, financeiros e materiais. Geralmente 

são estruturadas com a finalidade de estabelecer uma relação entre as partes a fim de 

criar um fluxo de trabalho. Organizações existem para atender as demandas da 

sociedade. Surgem em função das oportunidades e necessidades que visualizam em 

nosso modelo de vida. Podem ser dos mais variados tipos e com diversas finalidades. 

As organizações podem ser estruturadas nos mais diversos moldes dependendo da 

finalidade que se propõe e do modelo de gestão empregado. Segundo Galbraith citado 

por Mintzberg e Quinn (2001, p. 133),  

[...] primeiro a organização é mais do que simples estrutura. Segundo, todos os 

elementos precisam se “encaixar” para estar em “harmonia” entre si. A 

organização eficiente é aquela que mesclou sua estrutura, práticas gerenciais, 

recompensas e pessoas em um único pacote que, por seu turno, ajusta-se com 

sua estratégia. 

 Podem-se desenvolver vários modelos de estrutura de organização. Mas tudo 

isso depende do seu tamanho e necessidade de divisão do trabalho. Podem-se encontrar 

diversas empresas operando somente com uma linha de operários, sem chefia ou 

hierarquia formal, obedecendo apenas ao comando de um líder integrante do grupo, que 

muitas vezes é o próprio empreendedor. Uma organização adota divisão do trabalho e 
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um sistema de hierarquia na medida em que vai se tornando mais complexa, o que 

aumenta a necessidade de gerenciamento e coordenação. 

  “As organizações são estruturadas para apreender e dirigir sistemas de fluxos e 

determinar os inter-relacionamentos das diferentes partes.” (MINTZBERG, 1995, p. 

17). Esses parâmetros podem ser sensivelmente influenciados pelo tamanho e idade de 

uma organização; seu sistema técnico; o ambiente no qual ela está inserida; e as relações 

de poder que a envolvem.  

Estes fatores levaram Mintzberg (1995), a definir cinco tipos de configurações básicas: 

a) estrutura Simples, com base na supervisão direta, na qual a cúpula estratégica é 

componente chave;  

b) burocracia Mecanizada, com base na padronização dos processos de trabalho, na qual 

a tecnoestrutura é componente chave;  

c) burocracia Profissional, com base na padronização de habilidades, no qual o núcleo 

operacional é o componente chave;  

d) forma Divisionalizada, com base na padronização de saídas, na qual a linha-

intermediária é o componente chave;  

e) adhocracia, com base no ajustamento mútuo, na qual a assessoria de apoio (algumas 

vezes com o núcleo operacional) é o componente chave.  

Segundo Bartlett e Ghoshal citado por Minztberg e Quinn (2001, p. 180), 

o requisito estratégico crítico não é imaginar o plano mais engenhoso e bem 

coordenado, mas construir o processo estratégico mais viável e flexível; a 

tarefa-chave organizacional não é formular a estrutura mais elegante, mas 

capturar capacidades individuais e motivar toda organização para reagir 

cooperativamente a um ambiente complicado e dinâmico. 

 Devido às características apresentadas pela organização referente à estrutura, 

procurou-se desenvolver a teoria sobre o modelo de estrutura simples que é o que 

melhor representa a configuração atual da E.B.A. 

3.2.  Estrutura Simples 

 A estrutura simples é caracterizada por não apresentar nenhum instrumento 

formal de estrutura. Em sua maior parte são empresas pequenas e jovens, na qual o seu 

próprio empreendedor é o gestor, centralizando em suas mãos todas as decisões e 

formas de poder. A coordenação das tarefas é dada de forma simples e direta através de 

uma supervisão direta. O processo de estratégia tende a ser altamente intuitivo, 
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possuindo decisões flexíveis e rápidas. Por todos colaboradores se reportarem ao 

executivo principal, o clima de informalidade é comum no ambiente de trabalho, 

agilizando dessa forma a comunicação interna.  

 Algumas vezes por ser caracterizada como simples, pode-se acabar também se 

tornando frágil. A centralização do poder, assim como reflete fielmente o conhecimento 

do núcleo operacional em decisões estratégicas, pode também causar confusão entre 

problemas estratégicos e operacionais, perdendo a visão de um ou de outro. Outra 

questão está relacionada à essência da organização, que por ser uma Estrutura Simples, 

todos que ali trabalham se identificam com o local onde trabalham. Por outro lado, 

dependendo do líder, pode-se encarar como altamente restritiva em função da percepção 

apenas do líder. 

3.3.  Estrutura Legal 

 A empresa e sua estrutura legal serão formadas por seus sócios investidores, a 

Vila Joanin – Conjunto Residencial e Comercial de Containers , será dirigido por uma 

equipe de pessoas em condições de aproveitar a oportunidade de um negócio rentável. 

Os seus sócios fundadores, têm os seguintes perfis: 

Guilherme Bortoluzzi Angelo, graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro 

Universitário Franciscano – UNIFRA (Santa Maria/RS), pós-graduado na área de 

Arquitetura de Interiores pela UniRitter - Laureate International Universities na cidade 

de Porto Alegre/RS, participou também de um workshop realizado pela Fundació Enric 

Miralles em um expoente escritório de Barcelona/Espanha – EMBT. Fundador da EBA 

– Empreendimentos Bortoluzzi Angelo voltada para construção de imóveis para aluguel 

iniciou seus investimentos com pavilhões comerciais e agora pretende investir também 

no setor residencial a partir do reaproveitamento de containers na cidade de Santa 

Maria. 

Fabiane Bortoluzzi Angelo, psicóloga formada pela Unijuí em 1999. Especialista em 

psicodiagnóstico e avaliação psicológica, atualmente cursa mestrado em Educação 

PPGE/UFSM e exercendo sua profissão no Setor Biopsicossocial da Brigada Militar no 

núcleo Santa Maria/RS. Psicóloga clínica em consultório particular também trabalha 

com intervenção assistida por animais. Fundadora da EBA – Empreendimentos 

Bortoluzzi Angelo voltada para construção de imóveis para aluguel iniciou seus 
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investimentos com pavilhões comerciais e agora pretende investir também no setor 

residencial a partir do reaproveitamento de containers na cidade de Santa Maria. 

3.4.  Seguro 

A fim de evitar possíveis prejuízos aos proprietários  e gastos inesperados aos 

inquilinos, o seguro é uma consideração importante para a Vila Joanin, tendo em vista 

que somos responsáveis por bens de valor dos nossos clientes, durante o contrato, além 

de existir a necessidade de assegurarmos os bens físicos da empresa. Após uma 

pesquisa de mercado a cobertura escolhida será de melhor assistência para esse tipo de 

empreendimento tendo em vista suas particularidades, sendo contratada por um prazo de 

01 ano, podendo ser renovado automaticamente por mais 01 ano de acordo com a 

legislação vigente no contrato.    

3.5.  Segurança 

A segurança de toda área é fator determinante para o sucesso do 

empreendimento. Será oferecido total segurança aos clientes, e para isso o 

empreendimento será equipado com câmeras distribuídas em pontos considerados vitais 

pela empresa a ser contratada, além da cerca elétrica que será instalada em todo 

perímetro do muro a fim de diminuir possíveis ações criminosas no local. 

4. HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 

Na década de 40, a construção civil teve seu auge no governo do então presidente do 

Brasil Getúlio Vargas, e este setor foi considerado um dos mais avançados da época. O 

Brasil era detentor importante da tecnologia do concreto armado. 

 A partir da década de 50 definiu-se a forma de trabalho por hierarquia. Durante o 

regime militar na década de 70 predominou o recurso do financiamento do setor visando 

diminuir o déficit de moradia. E as construtoras passaram somente a construir prédios. 

Já na década de 80 o financiamento começa a diminuir e as construtoras voltam a 

comercializar suas unidades. Nos anos 90 observou-se a melhora na qualidade do 

produto final devido as construtoras começarem a qualificar a mão de obra trazendo 

resultados mais significativos quanto a satisfação dos clientes. 
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 A partir de 2000 a preocupação com o meio ambiente se tornou mais intensa 

devido as maiores informações sobre os impactos causados pelo entulho na construção 

civil. 

 O uso de containers na construção nos dias de hoje como elemento arquitetônico 

cresce cada vez mais, atende demandas de novas práticas construtivas e garante o 

reaproveitamento dessas caixas de aço que ficam abandonadas em portos reduzindo o 

descarte destes na natureza e viabiliza projetos com mais agilidade. Trata-se de uma 

solução sustentável e de menor custo para residências, escritórios e até comércios.  

 Muito comum no Japão e na Europa – principalmente na Holanda e Inglaterra – 

esse tipo de aplicação se destaca pela facilidade no deslocamento e expansão de cada 

projeto atendendo uma grande diversidade de usos. 

 No Brasil, o conceito ganhou força por meio da apresentação de protótipos em 

eventos de arquitetura e decoração. Até então os containers eram usados de forma mais 

rudimentar, para escritórios e depósitos de obras. 

4.1.  Do Transporte de Cargas à Arquitetura 

 O container tem vida útil aproximada de 20 anos – varia conforme o tipo de 

material que transporta e fatores externos aos quais ele fica sujeito, como a maresia. 

Após esse período, seu reuso aponta potencial como estrutura modular para construção 

civil, pois é um material superdimensionado, dado que é feito para suportar até 25 

toneladas de carga e pode ser empilhado em até 8 unidades em cima de um navio. 

 As adaptações de um container para a arquitetura passam por um processo de 

tratamento e recuperação que inclui limpeza, funilaria, serralheria, pintura, 

revestimentos e acabamentos. Incluem questões que vão desde o tratamento térmico e 

acústico, ate a iluminação e ventilação adequada do espaço através de aberturas de 

portas e janelas, conformando a mutação formal do container e sua utilidade. 

 Tudo varia em função e necessidade de cada projeto. A preparação da estrutura é 

feita na fábrica e in loco, dependendo das características de cada modulação — como as 

dimensões e tipologia do container utilizado. Guindastes e caminhões transportam o 

material para o local de instalação. 

 Laudos de habitabilidade e de descontaminação contra agentes químicos, 

biológicos e radiativos são documentos que certificam a segurança do container como 

estrutura da construção. 
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4.2.  A Importância da Construção Civil no Brasil 

 Para ter uma ideia do tamanho da construção civil em termos econômicos, basta 

dizer que ela representa aproximadamente 16% do PIB brasileiro. A construção civil no 

Brasil conta como o segundo maior setor econômico do país. A primeira é a 

agroindústria. 

 Por ser composta de inúmeras e variadas atividades em todo o país, a construção 

civil funciona como um importante “motor” econômico, com grande capacidade de 

movimentar a economia, gerar riquezas e empregos. 

5. CARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO 

5.1.  O Setor 

 Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu uma progressiva e 

ampla reorganização administrativa, que começou com a transferência de todas as 

secretarias de Estado, suas repartições e tribunais, que antes funcionavam em Lisboa. 

Veio para o Brasil o Conselho de Estado, as mesas do Desembargo do Paço e da 

Consciência e Ordens, o Conselho da Fazenda, o Conselho Supremo Militar. A Casa de 

Relação do Rio de Janeiro foi elevada à condição de Casa da Suplicação, isto é, passou 

a ser considerada um Tribunal Superior. Criaram-se as academias Militar (exército) e da 

Marinha, Hospital Militar, Arquivo Público, a Intendência Geral da Polícia, entre 

outros.  

 As cidades começaram a tomar uma forma mais urbana, com infraestrutura. 

Com o seu crescimento, começou a nascer uma nova profissão: a de agente de negócios 

imobiliários. No início eram comerciantes locais que passaram a ter seus rendimentos 

aumentados com a intermediação imobiliária, ou então leiloeiros, que se especializaram 

neste ramo com o potencial do mercado imobiliário.  

 Em seguida, vieram os agentes imobiliários, pessoas que, com um caderno de 

apontamentos na mão, muita disposição e o sonho de progredir, passaram a intermediar 

negócios imobiliários utilizando os anúncios nos jornais para divulgar suas ofertas, e a 

sola dos sapatos para identificar os vendedores e deles adquirir a autorização para a 

venda. 

 Atualmente, não é mais novidade que o setor imobiliário está cada vez mais 

dinâmico e promissor. 
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 Em Santa Maria, interior do Estado do Rio Grande do Sul, é cada vez mais 

visível aos olhos de todo cidadão, o aumento de novos empreendimentos na área da 

construção civil por empresas do ramo. Prédios residenciais, condomínios horizontais e 

loteamentos surgem cada dia mais para atender a uma expectativa da população que 

vem aumentando ano após ano. 

 O índice crescente de atividade da construção civil no Rio Grande do Sul, 

segundo dados da Sinduscon (Sindicato das Indústrias da Construção Civil), e a grande 

mobilidade da população em função das universidades e do exército, também são 

fatores que encorajam os empresários do ramo imobiliário a acreditarem no mercado. 

5.2.  Oportunidade de Negócio 

 O mercado imobiliário brasileiro viveu a última década de muito dinamismo e 

passou por duas fases bastante distintas. Primeiro, acompanhando o ciclo econômico do país 

em alta, experimentou um forte crescimento e registrou o auge da prosperidade. Porém, com 

a desaceleração da economia brasileira nos anos mais recentes, entrou em uma curva 

descendente significativa.  

 Distante 290 quilômetros de Porto Alegre, capital do Estado, Santa Maria está 

no centro geográfico do Rio Grande do Sul. A 45ª cidade em qualidade de vida entre os 

mais de 5.560 municípios brasileiros além de ser um ótimo lugar para se investir é 

também uma boa cidade para se viver. Une a beleza natural exuberante de suas 

paisagens a um dos melhores índices de qualidade de vida do Brasil. 

 O Município possui lugar destacado no setor educacional nacional. Além de sete 

(07) instituições de ensino superior, as redes Municipal, Estadual e Privada também 

oferecem formação de qualidade. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 

mais seis Instituições de Ensino Superior (UNIFRA, ULBRA, FAMES, FAPAS, 

FISMA, FADISMA) sediadas na cidade, conferem ao Município o status de cidade da 

educação. São cerca de 40 mil estudantes universitários em mais de 350 cursos de 

graduação e pós-graduação. Santa Maria também é a terceira cidade do Brasil com 

maior número de mestres e doutores per capita. 

 A valorização no mercado imobiliário costuma seguir a lei da oferta e da 

procura. Quanto menor a disponibilidade de um bem, mais caro ele tende a ficar. Porém, 

outros setores contribuem para a valorização. Os investimentos em infraestrutura no 

bairro Camobi nos últimos anos, a transferência de cursos da UFSM ministrados no 

centro de Santa Maria/RS para o campus localizado no bairro citado acima, assim como 



17 
 

VILA JOANIN | CONJUNTO RESIDENCIAL DE COMERCIAL DE CONTAINERS 

a posse de um terreno à aproximadamente 1,2 km do acesso à universidade tornam o 

ambiente mais atrativo para empreendimentos que visam conquistar o público voltado a 

estudantes de ensino superior. 

5.3.  Potencial de Mercado 

 Segundo um ranking publicado pela revista Exame, Santa Maria é considerada a 

44ª melhor cidade do Brasil para se investir em imóveis. O grande número de estudantes 

e militares, a boa média de renda, e o dinheiro garantido dos salários dos funcionários 

públicos contribuem para aquecer a compra, venda e aluguel de imóveis. Essa facilidade 

em alugar apartamentos sempre fez muita gente comprar imóveis na cidade como 

investimento, pois o retorno é maior que a poupança e oferece pouco risco. A cidade 

tem hoje 168 imobiliárias e de 700 a 800 corretores de imóveis para dar conta da 

demanda caracterizando o forte mercado imobiliário local. 

5.4.  Concorrência 

 Santa Maria por ser considerado um importante polo educacional do Rio Grande 

do Sul oferece uma demanda grande quando o assunto é moradia temporária para 

estudantes. Em consequência disso é um serviço bastante ofertado, porém poucos desses 

concorrentes disponibilizam um espaço com o mobiliário básico para viver. 

 Ciente desse fato entende-se como oportuno e rentável a criação de um negócio 

com a finalidade de prestar um serviço de qualidade, seguro e prático onde o cliente não 

precisa se preocupar com o mobiliário da cozinha e banheiro, armário no dormitório, 

espaço para refeições e mesa para estudos tornando o investimento economicamente 

viável aos clientes potenciais.  

5.5.  Análise da Região 

 Com aproximadamente 22 mil moradores, Camobi é bairro com o maior número 

de habitantes de Santa Maria e também o mais extenso, ocupando uma área de 20,3 

km². A importância econômica também pode ser medida por abrigar a Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), que tem um orçamento de R$ 1,1 bilhão, quase o 

dobro do da prefeitura. O bairro também é o endereço da Base Aérea de Santa Maria 

(BASM). 

 De berço intelectual a expoente do setor da defesa, o surgimento de Camobi 

como bairro da cidade é recente – já constava na lei de 1982 – pois antes disso, o bairro, 

junto com outras localidades, formava o distrito de Camobi. Como na época Camobi 
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estava em processo de emancipação, especula-se que teria sido uma manobra política o 

fato de tirarem do local o nível de distrito, passando-o a integrar ao município de Santa 

Maria – o que seria uma forma de dificultar sua emancipação. 

 O espaço urbano do bairro que até bem pouco tempo era apenas um 

local rural do município, passou a ser valorizado, de tal forma que aos poucos se iniciou 

um processo de abertura de ruas e divisão de terra em lotes, para posterior venda. O 

Plano Diretor de 1979 reconheceu a gradual urbanização entre as duas localidades 

sugerindo a incorporação do perímetro urbano do distrito do Camobi ao distrito da 

Sede.  

 A expansão só veio ocorrer verdadeiramente na segunda metade do século XX, 

quando houve a instalação da rodovia RS-509 e, principalmente da Universidade 

Federal de Santa Maria em 1960 e da Base Aérea de Santa Maria em 1970.  

 O núcleo inicial não sofreu grandes transformações com o crescimento do 

bairro, principalmente devido ao fato de localizar-se na parte mais interna, afastado do 

fluxo constante da rodovia RS-509, que passou a polarizar a expansão, especialmente no 

que diz respeito ao comércio, indústrias e setor de prestação de serviços e áreas 

residenciais. 

 Em 2005, quando a prefeitura e a Câmara Municipal de Santa Maria estavam 

fazendo a nova divisão em bairros do distrito da Sede, a prefeitura tinha em seus planos 

criar os bairros Amaral, Fernando Ferrari e Camobi. A população não aceitou a proposta 

e a prefeitura teve que retroceder, deixando todos em um bairro só, o bairro Camobi. 

 Já com a sua área conturbada à cidade, o bairro tem sua expansão direcionada 

para as margens da RSC-287 que vem a corroborar com o desenvolvimento do bairro, 

ampliando e melhorando o fluxo de pessoas, veículos e atividades, que já na década 

de 1980 encontravam-se concentradas na RS-509, conhecida como Faixa Velha de 

Camobi. 

 Hoje, à exceção do Centro, Camobi é o único bairro que 

tem infraestrutura completa, com prestação de serviços em saúde, educação, 

alimentação, bancos, imóveis, entre outros. O comércio está em constante expansão. 

Há centros comerciais, lojas de roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, informática, 

telefonia, bancas de revistas, presentes, floriculturas, ferragens, e material de 

construção. Além de grandes lojas, as ruas do bairro são repletas de negócios familiares. 

Para muitos é um bairro autossuficiente o que faz de Camobi um dos principais bairros 

de Santa Maria. 
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Notamos que a região em questão apresenta um desenvolvimento econômico e 

cultural bastante sólido, isso também em decorrência do Plano Diretor da cidade, que 

prioriza o crescimento de áreas previamente preparadas e equipadas para o crescimento 

populacional. Essa preparação se deu através do seu crescimento próximo à (02) dois 

dos principais acessos à cidade, inclusive para a UFSM e a BASM, ao redor dos quais 

estão as áreas com maiores potenciais construtivos, acompanhada de toda a 

infraestrutura necessária para a ocupação esperada.  

Em uma dessas áreas que o empreendimento estará localizado, buscando 

aproveitar as facilidades de infraestrutura, potencial construtivo e localização, aliadas à 

alta densidade demográfica e vocação comercial e residencial que a região apresenta. 

5.6.  Pirâmide Etária 

 Ao analisar a pirâmide etária de Santa Maria e do bairro Camobi, percebe-se que 

a maioria da população se concentra nas faixas de: 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 25 a 29 

anos. Essa concentração é esperada, pois se sabe que Santa Maria é conhecida como 

uma cidade universitária caracterizando a grande demanda voltada ao público alvo do 

empreendimento que o bairro abriga todos os anos por ser considerado um polo 

educacional de qualidade voltado ao ensino superior.  

GRÁFICO 01 – Pirãmides Estárias Da Cidade De Santa Maria e Do Bairro Camobi 

                                           Santa Maria                                   Camobi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010 
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6. PRODUTO E SERVIÇOS 

 
O espírito empreendedor está também presente em todas as pessoas que 

mesmo sem fundarem uma empresa ou iniciarem os próprios negócios – estão 

preocupados em assumir riscos e inovar continuamente. 

       (CHIAVENATO, 2004, p.3) 

 

 A ideia desse investimento nasceu com a missão de criar empreendimentos 

imobiliários que valorizam o desenvolvimento urbano planejado. Está sendo idealizado 

com a preocupação de desenvolver produtos inovadores e sustentáveis que 

proporcionem qualidade de vida e equilíbrio, respeitando o meio ambiente e valorizando 

a vida comunitária focando no sucesso do resultado como um todo. 

 A Vila Joanin, nome dado ao projeto em homenagem ao avô dos proprietários, 

será estabelecida em um terreno inserido no bairro Camobi, o único com exceção do 

Centro da cidade, que tem infraestrutura completa com prestação de serviços em saúde, 

educação, alimentação, bancos, comércio e imóveis. 

 Com foco em atuar no segmento de mercado voltado à locação de lares 

temporários para estudantes de nível superior a “vila universitária” estará localizada a 

aproximadamente 1.2 km da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. 

 O projeto tem a perspectiva de ser finalizado em 04 anos depois da instalação 

dos primeiros containers do local, tendo como ideal a projeção de uma “vila” para 

classe média, com um viés sustentável. 

 A partir do reaproveitamento de containers como sistema construtivo para o 

conjunto habitacional, a infraestrutura também estará dentro do contexto de 

sustentabilidade contanto com sistema de captação da água da chuva para usos 

domésticos e captação de energia solar para o aquecimento da água. 

 A primeira etapa do investimento será custeada com capital próprio. Nesta fase 

serão executados os projetos referentes à infraestrutura necessária para à área comercial 

e sua devida instalação. Caracterizado por ser um estágio da obra no qual o 

investimento é menor e o retorno mais rápido devido o preço do aluguel comercial ser 

maior que o residencial, serão instalados 14 containers de 20 pés com 6 metros de 

comprimento por 2,38 metros de largura e uma área aproximada de 15 metros 

quadrados com isolamento térmico com lã de vidro, revestimento das paredes e teto 

com PVC branco, piso revestido com porcelanato e um banheiro lavabo, totalizando 10 

lojas sendo 04 delas com 30 m² e as outras 06 com 15 m², dispostos de maneira que 
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resultam na marcação à parte residencial do empreendimento e possam ser acessadas 

pelo público em geral. 

 Os aluguéis das lojas darão início à 2ª fase da construção da Vila Joanin que será 

estabelecida com utilização de capital de terceiros, seguindo constantes reinvestimentos 

no negócio integrando os diferentes fornecedores. 

 Esta etapa será definida pela instalação das unidades residenciais. Serão 

utilizados 02 tipos de modulações com os containers. 

 Para quem prioriza a individualidade e a privacidade o projeto contará com 01 

container do tipo High Cube dividido ao meio proporcionando um pé direito maior, de 

2,70 metros, e um total de 30 metros quadrados divididos em sala, cozinha, lavanderia, 

01 quarto, banheiro, bancada para estudos e varanda. 

 O quarto, a área de estudos e a varanda ficarão no container superior 

caracterizando o pavimento íntimo, enquanto a sala, a cozinha, o banheiro e a lavanderia 

estarão no inferior, definindo assim o andar destinado às áreas sociais.  

 Para ter acesso ao espaço superior será instalada uma escada caracol, enquanto 

os containers ficarão posicionados de maneira entrecruzada apoiados um sobre o outro. 

 Para quem prefere dividir as despesas e valoriza o convívio social o outro 

módulo residencial será estruturado com 02 containers de 40 pés também do tipo High 

Cube, sendo que um deles será dividido ao meio originando 02 containers de 20 pés, os 

quais serão instalados no andar inferior. Já no outro container serão mantidas as 

características originais e será posicionado perpendicularmente sobre os outros dois 

definindo o andar superior da unidade modular. 

 O resultado dessa modulação de containers são duas habitações também com 

sala, cozinha, lavanderia, banheiro, local para estudo e varanda. A grande diferença 

entre cada tipologia é a quantidade e quartos. Enquanto o primeiro modelo citado é 

formado por um quarto mais amplo e espaçoso, neste nos deparamos com dois quartos 

em cada uma das moradias. 

 As lavanderias de cada moradia possuem acesso apenas pela parte de fora da 

casa. As portas originais de cada container inferior funcionam como porta para a 

lavanderia. 

 No quesito temperatura, além do isolamento térmico de alguns ambientes dos 

containers com lã de vidro e gesso, será usada uma pintura térmica que impede que a 

edificação retenha o calor. Serão instaladas também janelas grandes para maior 
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incidência de iluminação e ventilação natural e cruzada obtendo-se assim, um ambiente 

estável no inverno e no verão.  

 Todo empreendimento está sendo idealizado de acordo com a maneira que os 

estudantes gostam de viver, um lugar para si sem ter que dividir o chuveiro e o vaso 

sanitário com estranhos. Mas ao mesmo tempo o espaço contempla em seu projeto um 

container de 40 pés com 12 metros de comprimento por 2,38 de largura destinados a se 

tornar uma área social com redes, pufes, sofá feito a partir da reutilização de pallets, 

uma mini biblioteca e alguns jogos com o objetivo de integrar e reforçar o convívio, o 

contato e a diversão de todos os moradores da Vila Joanin. 

 Com a vantagem competitiva baseada na relação custo benefício. Agregado a 

isso a localização favorável e os acessos facilitados pela proximidade do sítio em 

relação ao principal polo educacional da cidade, o ambiente calmo e acolhedor propício 

para o estudo e a infraestrutura sustentável que gera redução do custo de energia elétrica 

e água, além do ambiente mobiliado com o básico necessário para uma boa morada 

farão do empreendimento uma opção agradável e benéfica como lar temporário para os 

estudantes que passarem pela cidade de Santa Maria. 

6.1.  Ciclo de Vida do Produto 

 A Vila Joanin é um empreendimento em introdução. Seu início é caracterizado 

por penetração de mercado e inovação já que a oferta desse tipo de serviço é grande, o 

que será fator decisivo para a alavancagem da empresa no mercado de Santa Maria e 

área de entorno. 

6.2.  Estratégia do Produto 

 O empreendimento é focado no aluguel de unidades residenciais e comerciais 

projetadas a partir do reaproveitamento de containers, no setor em que atuaremos o 

sistema construtivo adotado será exclusividade na cidade.    

Inicialmente executaremos o projeto do setor comercial que irá abastecer tanto o público 

em geral do bairro quanto à área residencial que será implantada posteriormente. 

 A ideia dessa etapa voltada ao mercado comercial surgiu com a necessidade de 

se fazer um fechamento ao redor da “Vila” para limitar o acesso às modulações 

residenciais, foi decidido então que o “muro” voltado para a rodovia RST-287, seria 

feito com containers, seis para cada lado do único acesso de veículos e pedestres que o 

empreendimento terá. Além de ser um investimento que trará retorno financeiro para a 
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empresa, o que possibilitará o reinvestimento do valor dos aluguéis para conclusão mais 

rápida de toda obra.  

 A área residencial contará com 11 modulações habitacionais, das quais 05 serão 

individuais para quem procura mais privacidade e as outras 06 terão duas moradias, 

cada qual com dois dormitórios. Todas as residências terão infraestrutura básica pronta 

para viver, o que fará da Vila Joanin um investimento economicamente mais viável ao 

cliente potencial que procura redução de gastos com a mudança e praticidade. 

 O mix de produtos e serviços está sendo idealizado como estratégia para a 

satisfação completa e fidelização dos nossos clientes, produtos de qualidade e 

inovadores para o mercado local. Buscaremos parcerias com serviços terceirizados de 

lavanderia e transporte exclusivo para nossos clientes para Universidade afim de nos 

firmarmos e expandirmos o nosso empreendimento na cidade de Santa Maria e região. 

6.3.  Benefícios e Características dos Produtos e Serviços 

 Trabalharemos com qualidade no atendimento a clientes e parceiros, 

credibilidade e confiança cumprindo todos os prazos nos serviços e contratos da 

empresa, inovação no mercado a preços justos para que nossos produtos e serviços 

possam atender as necessidades dos clientes das classes B e C num momento de 

fragilidade econômica no país, com finalidade de oferecer um produto com espaço 

amplo, arejado, confortável e seguro, aliado a escolha de um sistema construtivo 

benéfico ao homem e à natureza. 

6.4.  Fluxo do Processo 

FIGURA 01- Fluxograma Do Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando entrada 

na locação. 

Preencher formulário 

de locação. 

Anexar documentos 

das partes. 

Após análise da ficha de 

locação. Dar entrada na 

documentação contratual 

necessária. 

Assinar contrato 

com inquilino. 

Receber contrato com 

firma assinada do 

inquilino. 

Vez dos proprietários 

reconhecerem firma 

das assinaturas. 

Fazer vistoria com fotos 

para anexar no 

processo. 

Entregar via do 

contrato para o cliente 

juntamente com as 

chaves do imóvel. 

Fonte: O autor 
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6.5.  Serviço Pós Venda 

 O serviço de pós venda mantém o mesmo padrão de qualidade no atendimento e 

busca de maximização da satisfação dos nossos clientes. 

 Manter um bom relacionamento com os clientes é, hoje em dia, um fundamento 

básico no mundo dos negócios. É através da manutenção de uma carteira de clientes 

fiéis que a empresa pode minimizar a dependência de tentar conquistar continuamente 

novos clientes, numa frenética luta com um número grande de concorrentes, e cada vez 

mais capacitados. 

7. PLANO ESTRATÉGICO  

7.1.  Missão 

 Desenvolver relações sólidas com os clientes garantindo sua satisfação através 

de um trabalho alicerçado em honestidade e transparência, objetivando sempre o bem 

estar total dos mesmos.  

 Buscar a excelência nos serviços prestados em locações, primando pela 

qualidade dos nossos produtos e serviços atuando sempre próximo aos clientes, 

valorizando os colaboradores e gerando a lucratividade desejada.  

7.2.  Visão 

 Ser uma empresa referência no setor imobiliário na cidade de Santa Maria, 

comprometida com a ética, com a excelência nos serviços prestados e com a total 

satisfação de nossos clientes. 

7.3.  Valores 

• Qualidade e eficácia 

Fazer o que oferece com excelência. 

• Respeito às pessoas 

Valorizar, apoiar e reconhecer os colaboradores; 

Tratar com gentileza, educação, atenção e sem distinção os colaboradores, clientes, 
fornecedores e parceiros. 



25 
 

VILA JOANIN | CONJUNTO RESIDENCIAL DE COMERCIAL DE CONTAINERS 

• Compromisso 

 Cumprir obrigações e compromissos assumidos com clientes, colaboradores, 
acionistas, fornecedores e parceiros. 

• Ganho Financeiro 

 Retorno sobre o investimento, lucro líquido, margem de locações e 
inadimplência, custo da obra.  

7.4.  Análise SWOT 

TABELA 01  – Análise SWOT 

FORÇAS (interna) OPORTUNIDADES (externa) 

- Localização (acessos, proximidade coma 

UFSM, bairro autossustentável, transporte 

público de fácil acesso, vias rápidas BR-

509 e RST-287); 

- Terreno próprio; 

- Sócio fundador formado em arquitetura; 

- Serviço diferenciado com apelo 

sustentável e infraestrutura básica pronta 

para morar. 

- Defasagem na oferta de unidades 

residenciais com mobiliário básico para 

viver no mercado atual da região; 

- Mudança de hábitos e consciência da 

população quanto ao meio ambiente. 

FRAQUEZAS (interna) AMEAÇAS (externa) 

- Debilidade de empresas que vendam e 

tratem os containers; 

- Debilidade de mão de obra especializada 

para a obra. 

- Empreendimentos concorrentes na 

região; 

- Queda do poder aquisitivo dos clientes 

potenciais; 

- Novos entrantes. 

Fonte: O autor 

 O produto tem várias forças (natureza interna) como a excelente localização, por 

estar situado na RST-287 e próximo da BR-509, duas rodovias de acesso importantes 

para a cidade. Distante aproximadamente 1 km da Universidade Federal de Santa Maria 

faz com que o acesso ao transporte público seja mais fácil e rápido. O terreno ser 

próprio também conta como um ponto fortíssimo para o sucesso do investimento, pois 

não haverá necessidade de permuta ou desembolso desse capital para adquiri-lo.  
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 O fato de um dos sócios fundadores ser formado em arquitetura diminui os 

gastos referentes à idealização do projeto e execução de obra. Além do anseio de 

oferecer infraestrutura básica pronta para morar aos clientes e o conceito sustentável que 

sustenta a ideia da Vila Joanin serem grandes atrativos para o empreendimento.  

 Como pontos de fraquezas (natureza interna), inexistência de uma empresa 

especializada na venda e principalmente tratamento do container, para que ele se torne 

habitável, situada mais próxima da cidade e a debilidade de mão de obra especializada 

para executar as modificações necessárias de cada container conforme projeto fazem 

com que os custos aumentem, porém pela quantidade e qualidade dos pontos fortes vale 

à pena absorver essas fraquezas sempre com o intuito de minimizá-las para melhorar o 

resultado.  

 Olhando nas oportunidades do mercado (natureza externa), pode-se observar 

através de pesquisas que já foram feitas, que existe uma defasagem na oferta de 

unidades residenciais no mercado da região com mobiliário básico pronto para morar e 

mudança de hábitos e conscientização da população quanto ao meio ambiente justifica a 

criação de produtos/serviço desse tipo.  

 Como ameaças (natureza externas) pode-se prever que como a região está 

favorável para esse tipo de incorporação, a aparição de novos concorrentes, além dos 

que já estão instalados, possa aumentar causando uma oferta ainda maior no mercado 

forçando os preços a diminuir. Outro fato a se levar em conta é a queda do poder 

aquisitivo dos clientes potenciais de vido a crise econômico em que o país se encontra 

atualmente.  Entretanto da mesma maneira que os pontos positivos, as oportunidades 

são muito boas e vale apena correr o risco das ameaças para que o empreendimento seja 

realizado, caso a oferta cresça muito no mercado as forças internas do produto acabarão 

por ser potencializadas, pois algumas são exclusivas do empreendimento em estudo 

como, por exemplo, a preocupação com o meio ambiente, a infraestrutura a ser 

oferecida e o terreno próprio. 

7.5.  Metas e Objetivos 

O principal objetivo é conseguir realizar toda a primeira etapa do investimento 

com capital próprio. Buscamos gastar não mais que R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) para toda realização dessa fase inicial do projeto, resultando na 

implantação de 10 espaços comerciais na parte frontal do terreno e a infraestrutura 
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necessária para seu funcionamento seguido de constantes reinvestimentos nos anos 

seguintes para execução da área residencial. 

Foi realizado um planejamento estratégico organizacional, dentro de um prazo 

de três a quatro anos após a instalação dos primeiros containers no local, para 

alcançarmos os objetivos desejados e suas respectivas metas, listados baixo. 

TABELA 02  – Metas e Objetivos 

 Objetivos Metas 

 

 

1º ano 

• Atendimento de qualidade 

praticidade e comodidade aos clientes 

potenciais e parceiros. 

• Stakeholders satisfeitos, 
• Instalações confortáveis 

com espaço amplo e arejado; 

• Marketing direto clientes 
classe B e C da região; 

• Instalação dos containers da 
área comercial. 

 

 

 

 

 

2º ano 

• Reinvestimento dos valores 

adquiridos com os aluguéis da área 

comercial. 

• Planejamento dos 
investimentos financeiros; 

• Sucesso em 100% das 
locações; 

• Promoções e parcerias. 
 

 

 

• Captação de novos clientes e 

parceiros. 

• Instalação de 05 unidades 
residenciais sendo 01 modulação 
individual e outras 02 modulações 
com 02 moradias; 

• Instalação da área social; 

• Fortalecimento de 
promoções e parcerias; 

• Investimento em 
publicidade e propaganda. 

3º ano • Captação de novos clientes; 

• Aumento da lucratividade. 

• Instalação de + 06 unidades 
residenciais sendo 02 modulações 
individuais e outras 02 modulações 
com 02 moradias; 

4º ano • Captação novos clientes; 

• Maximização dos lucros. 

• Instalação das últimas 06 
unidades residenciais sendo 02 
modulações individuais e outras 02 
modulações com 02 moradias; 

• Aumento da captação de receita; 

• Valorização da marca e serviço. 

• Implantação de serviços 

adicionais como contratação ou 
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aquisição de transporte para os 

clientes até a universidade em 

diferentes horários e disponibilizar 

um espaço com máquinas de lavar 

roupa. 

Fonte: O autor 

7.6.  Formulação Estratégica 

A Vila Joanin tem em sua formulação estratégica a penetração de mercado e 

diferenciação segmentada no mercado de Santa Maria onde seus esforços serão para 

alcançar desempenho superior aos demais empreendimentos do ramo, esforçando-se 

para ser líder em serviços, qualidade e estilo. Os envolvidos acreditam no sucesso e 

rentabilidade do novo empreendimento propondo-se, portanto a prestar um serviço de 

qualidade, focado no bem estar do cliente.  

7.7.  Feedback e Controle 

O feedback será uma ferramenta indispensável de apoio ao controle observando 

se as estratégias estão ou não sendo atingidas. O controle irá avaliar tanto os aspectos 

internos da empresa quanto os externos. 

8. PLANO DE MARKETING 

8.1.  Composto de Marketing (4 P’s) 

8.2.1.  Produto 

 Os produtos que vamos oferecer ao mercado são unidades residenciais com 

aproximadamente 30 m², equipadas com mobiliário básico pronto para morar e uma 

vaga de garagem cada. Já os espaços para comércio que serão executados na primeira 

etapa da obra, com áreas de 15 m² e 30 m² serão oferecidos com um lavabo e um ar 

condicionado cada além da pintura térmica interna e externamente. Assim 

conseguiremos atender a todos os clientes com uma boa infraestrutura, na qual somado 

às moradias e às lojas, a Vila Joanin contará também com uma área social também de 

container equipada com um lavabo, redes para relaxar, sofás e pufs além de uma 
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pequena biblioteca com alguns livros e jogos de tabuleiro para interação e diversão dos 

moradores do empreendimento residencial.  

 Para completar queremos oferecer ao público da área residencial transporte 

exclusivo para a universidade em diferentes horários e também serviço de lavanderia, 

porém estamos estudando as possibilidades de terceirizar esses adicionais ou adquirir 

máquinas para lavar roupas e uma van para a condução dos moradores visando sempre o 

conforto, praticidade e bem estar de cada um.       

 O conjunto estará localizado nas proximidades da Universidade Federal de Santa 

Maria, contando com um fácil acesso para seus clientes. 

8.2.2.  Preço  

O critério chave para precificação dos nossos produtos e serviços será a pesquisa 

de preço praticado pelos concorrentes no mercado local, a fim de oferecer preços justos 

agregados a serviços de qualidade cobrados mensalmente.  

Para uma maior penetração no mercado, nosso negócio iniciará com valores 

acessíveis a classes B e C, com os objetivos de captar clientes; 

estimular experimentação dos nossos produtos por se tratar de um sistema construtivo 

relativamente novo no mercado da construção civil para quebrar barreiras de entrada e 

conquistar rapidamente um “Share” obtendo assim um ganho em escala. 

8.2.3. Praça 

 Os canais de distribuição do produto aos consumidores serão: imobiliárias, redes 

sociais e também através do contato direto com clientes potenciais. 

8.2.4. Promoção 

 Visamos promover o consumo de nossos produtos e serviços através de 

propagandas em jornal de papel (ex. Diário de Santa Maria) e rádio, folders em 

universidades, estreitando a relação com o público alvo, outdoor, site e redes sociais do 

empreendimento, imobiliária com seus contatos; whatsapp próprio da Vila Joanin e 

marketing direto para conhecer melhor os clientes, identificar e aprender mais sobre os 

seus interesses, necessidades e prioridades.  
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8.2.  Cinco Forças de Porter 

8.2.1.   Ameaça de Novos Entrantes 

 Historicamente a construção civil vem sendo vista como um bom investimento 

para diversos tipos de acionistas. Nos anos mais recentes com a fragilidade econômica 

brasileira, o mercado desacelerou de maneira significativa. 

 Com a instabilidade na economia e no cenário político, o risco de inadimplência 

cresce e isso faz com que bancos aumentem a rigidez das suas condições para concessão 

de crédito, além do poder aquisitivo da população também ficar abalado exigindo uma 

redução de gastos, o que pode, eventualmente, gerar um excesso de oferta no mercado. 

Este cenário representa grande ameaça ao empreendimento, obrigando maiores 

investimentos em marketing e criação de algum diferencial no produto frente à 

concorrência, como entregar o produto final com a infraestrutura básica para morar 

pronta, fazendo com que se destaque perante os empreendimentos concorrentes. 

8.2.2.   Poder de Negociação dos Clientes 

 O Brasil vive um momento de bastante fragilidade financeira, o que influencia 

negativamente o mercado imobiliário. O setor depende de como está o cenário do país, e 

este em que nos encontramos hoje contamina a confiança da população, porém também 

é um bom momento para quem quer alugar um imóvel, pois as condições para negociar 

melhoraram e se tornam favoráveis ao consumidor. 

 Além de que a maioria dos produtos ofertados atualmente apresenta-se expostos 

em websites na internet. A facilidade para o cliente obter informações sobre eles 

aumenta muito, em alguns casos, estes já estão muito bem informados de todos os 

produtos que se encontram no mercado, onde o vendedor deve contornar a situação 

mostrando os diferenciais do empreendimento evitando levar a negociação somente ao 

preço. 

8.2.3.   Poder de Negociação dos Fornecedores 

 O clima de incertezas e instabilidade no país diminuiu as condições econômicas 

da população e de empresas de todos os setores. Os índices de juros, inflação e 

desemprego aumentaram e a oferta de crédito diminuiu. Isso levou os investidores a 

ficarem receosos e não investir com muita tranquilidade, como vinha fazendo. 
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 Como consequência a construção civil está passando por um período de baixa, 

então os fornecedores são levados a fazer promoções ou até mesmo oferecer 

possibilidades diferenciadas para pagamento devido ao consequente aumento de preço 

dos materiais decorrentes da situação atual em que vivemos, pois sabem do risco que 

correm de perder um cliente potencial por insatisfação, ainda mais no setor da 

construção civil onde os investimentos atingem valores maiores.  

8.2.4.   Ameaça de Produtos Substitutos 

 O consumidor, em grande parte faz suas escolhas com base no preço. A maior 

ameaça de produtos que podem substituir o produto em estudo são os já existentes no 

mercado e que possuem diferenciais competitivos, facilmente percebidos pelos clientes 

e também a reação concorrentes existentes, uma vez que não irão aguardar 

passivamente a entrada dos novos substitutos. 

8.2.5.   Rivalidade entre Concorrentes 

 Com a baixa do mercado e a situação econômica do país, a quantidade de 

investidores no setor diminui e o poder de investimento da população também caiu 

aumentando a quantidade de imóveis disponíveis para negócio. Como consequência 

disso a rivalidade entre os concorrentes fica mais acirrada, e isso acaba atrapalhando o 

setor imobiliário, pois, muitos consumidores levam em conta somente o preço do 

produto, que devido à alta demanda tende a baixar. Quanto mais produto no mercado, 

menor o preço; quanto menos produto, maior o preço; por isso, na tentativa de mudar no 

cliente a ideia de preço como única variável de diferenciação do empreendimento, o 

produto deve apresentar vantagens competitivas que o diferenciem dos demais o 

tornando mais atrativo aos olhos e expectativa dos clientes. 

8.3.  Gerência de Marca 

 O acompanhamento da gerência da marca será feita trimestralmente, assim a 

empresa pode analisar o desenvolvimento do marketing em relação ao que se firmou da 

marca no mercado local, visualizar os fatos positivos e negativos e fazendo ajustes no 

percurso quando necessário, associando nossa marca a qualidade, credibilidade e melhor 

opção dos produtos e serviços ofertados. É importante existirem planos de 

contingências prontos para servirem como antídotos em acontecimentos imprevistos 
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como, lançamentos de novos concorrentes, e assim a empresa e a sua equipe estarão 

prontos para enfrentar possíveis dificuldades. 

8.4.  Marketing Digital 

O empreendimento terá um site e fará uso das redes sociais como uma 

ferramenta de marketing digital, onde serão divulgadas todas as informações da Vila 

Joanin, e deverá ser atualizado com frequência. É um meio de divulgação que necessita 

de pouco dinheiro e que pode trazer resultados positivos. Também teremos na mídia 

digital um espaço reservado aos clientes onde estes poderão deixar sugestões ou até 

mesmo reclamações para a nossa constante evolução e aprimoramento com a 

preocupação de oferecermos sempre um serviço de excelência. Outra ferramenta 

importante para a divulgação do negócio e com o relacionamento com o cliente é o e-

mail Marketing, com ele é possível fazer um levantamento de quantas pessoas 

acessaram o site ou quantas clicaram em um link. Esta ferramenta também pode ser 

usada na oferta de produtos ou serviços, pesquisas de satisfação, ou até mesmo 

campanha de fidelização com o cliente. No site haverá um formulário de entrada de 

dados para cadastrar os endereços de e-mails fornecidos, como estimulo aos visitantes 

que deixam seus endereços, estes receberão comunicados, promoções, lançamento de 

produtos ou serviços. 

8.5.  Projeção de Vendas 

O mercado é promissor para o investimento, utilizaremos marketing direto ao 

publico alvo e parceiros. Buscamos integrar aos nossos produtos e serviços diferenciais 

de mercado com a finalidade de agregar valor ao nosso investimento o que nos dá uma 

projeção de vendas positiva no que diz respeito à capitação de clientes, atendimento da 

demanda e crescimento de mercado. Para realizarmos as vendas aos clientes contaremos 

com o apoio e serviço de imobiliárias. 

9. PLANO FINANCEIRO 

No plano financeiro serão apresentados os valores que envolvem a criação, 

implantação e manutenção do negócio. Os custos dos produtos foram coletados em 

diferentes fornecedores e detentores de informação. 
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9.1. Investimento Inicial 

Serão apresentados itens que em conjunto mostrarão a quantidade de capital 

necessária para a montagem da empresa e sua infraestrutura. 

TABELA 03  – Investimento Inicial 

Descriminação Total (R$) 

1. Containers da área comercial 180.000,00 

2. Container da área de integração social 18.000,00 

3. Infraestrutura 11.000,00 

4. Marketing/Divulgação 6.000,00 

5. Terraplanagem 4.000,00 

6. Capital de Giro 15.000,00 

Total do Investimento Inicial 234.000,00 

Fonte: O autor 

9.1.1. Demonstrativo dos Investimentos 

TABELA 04  - Investimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.A. - VILA JOANIN

Conjunto residencial e comercial - "Containeres".

Demonstrativos dos Investimentos

Ano 1

Quantidade Preço unitário Investimento total

Capital de giro 15.000,00                    

Terraplanagem 4.000,00                      

Containeres 12 15.000                180.000,00                 

Containeres 1 18.000                18.000,00                    

Fossa séptica 1 6.000                  6.000,00                      

Micro estacas 1 5.000                  5.000,00                      

Total 228.000,00                 

Receita esperada

Quantidade Preço unitário Investimento total

15m² 6 1.150,00            6.900,00                      

30m² 4 1.800,00            7.200,00                      

Receita mensal 14.100,00                   
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Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor 

9.2. Balanço Patrimonial 

Essa demonstração contábil é a mais importante da empresa por apresentar a sua 

situação econômica e sua situação financeira, após o levantamento do balanço 

patrimonial, é possível elaborar os demais demonstrativos exigidos por lei, em vista que 

estes são elaborados levando em consideração os valores já apurados no balanço 

patrimonial pós-construção. 

 

 

 

 

  

 

Ano 2

Captação de empréstimos: 450.000,00

Modulação habitacional 01 2 45.000                90.000,00                    

Modulação habitacional 02 2 95.000                190.000,00                 

Container - Integração Soc. 1 25.000                25.000,00                    

Infraestrutura 1 110.000             110.000,00                 

Mão de obra 20.000,00                    

Terraplanagem 15.000                          

Total 450.000,00                 

Receita esperada

Quantidade Preço unitário Investimento total

30m² 2 1.000,00            2.000,00                      

30m² 4 1.700,00            6.800,00                      

Receita mensal 8.800,00                     

Ano 4

Modulação habitacional 01 2 45.000                90.000,00                    

Modulação habitacional 02 2 95.000                190.000,00                 

Infraestrutura 1 110.000             110.000,00                 

Mão de obra 20.000,00                    

Terraplanagem 15.000                          

Total 425.000,00                 

Capital próprio (200.000)

Valor a prazo - venc: Ano 5 (225.000)

Receita esperada

Quantidade Preço unitário Investimento total

30m² 2 1.000,00            2.000,00                      

30m² 4 1.700,00            6.800,00                      

Receita mensal 8.800,00                     
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TABELA 05  – Balanço Patrimonial 

Ativo Circulante e Não Circulante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

TABELA 06  – Balanço Patrimonial 

Passivo Circulante e Não Circulante 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

E.B.A. - Vila Joanin                       

(Em Reais)                        

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
 Ativo                        
 Circulante                        
Caixa e equivalentes de caixa  228.000  63.144    10.616    53.286    22.814     50.815    136.691  344.336  574.772  891.014  1.227.139 
Clientes no Pais -         8.460      8.968      14.786    -           22.210    23.543    24.955    26.452    28.040    29.722     

 Total do ativo circulante 228.000  71.604    19.584    68.072    22.814     73.025    160.234  369.291  601.225  919.053  1.256.861 

Não circulante  

Imobilizado -         204.480  645.960  619.440  1.000.920 957.400  913.880  870.360  826.840  783.320  739.800    

Total do ativo não circulante -         204.480  645.960  619.440  1.000.920 957.400  913.880  870.360  826.840  783.320  739.800    

Balanços Patrimoniais 

  Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
 Passivo       

 Circulante  
 Empréstimos e financiamentos  -        -        64.286  64.286  64.286      64.286      64.286      64.286     -          -           -           
 Salários e encargos sociais -        2.400    2.472    2.546    2.623       2.701        2.782       2.866       2.952       3.040        3.131       
 Fornecedores -        -        -        -        225.000    100.000    -           -          -          -           -           

Total do passivo circulante -        2.400    66.758  66.832  291.908    166.987    67.068      67.151     2.952       3.040        3.131       

Não circulante  
 Empréstimos e financiamentos  -        -        321.429 257.143 192.857    128.571    64.286      -          -          -           -           

 Total do passivo não circulante -        -        321.429 257.143 192.857    128.571    64.286      -          -          -           -           

 Total do passivo -        2.400    388.186 323.975 484.765    295.558    131.354    67.151     2.952       3.040        3.131       

Patrimônio liquido  
 Capital social  228.000 228.000 228.000 228.000 228.000    228.000    228.000    228.000   228.000   228.000    228.000    
 Reserva de Lucros -        45.684  49.357  135.537 310.968    506.867    714.760    944.500   1.197.113 1.471.333 1.765.529 

Total do patrimônio líquido 228.000 273.684 277.357 363.537 538.968    734.867    942.760    1.172.500 1.425.113 1.699.333 1.993.529 

 Total do passivo e patrimônio líq  228.000 276.084 665.544 687.512 1.023.734 1.030.425 1.074.114 1.239.651 1.428.065 1.702.373 1.996.661 

-        -        0,00      0           0              0              0              0-             -          -           -           
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9.3. Demonstração de Resultados - DRE 

TABELA 07  – DRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

9.4. Fluxo de Caixa 

Através do acompanhamento ao fluxo do caixa a empresa pode manter suas 

contas em equilíbrio, postergando ou adiando receitas ou débitos ao longo de um 

período. Colocadas as bases de recitas do empreendimento, os valores aqui projetados 

representam um valor mínimo para entrada do mercado nos próximos dez anos. 

TABELA 08  – Fluxos de Caixas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EBA - Empreendimentos Bortoluzzi Angelo                     

Demonstrações de resultados

(Em  Reais)                      

  Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

 Receita Operacional Líquida  -  169.200 179.352 295.713 419.056 444.199 470.851 499.102 529.048 560.791 594.439 

 Custo da operação (65.212) (87.314) (111.097) (134.228) (139.670) (154.856) (161.536) (168.617) (176.123) (184.079)

 Lucro bruto  -  103.988 92.038   184.616 284.828 304.529 315.995 337.566 360.431 384.668 410.359 

 Receita (despesas) operacionais  
 Despesas comerciais (6.000)    -          -          -          -          -          -          -          -          -          
 Despesas gerais e administrativas  -  (32.000)  (33.200)  (34.450)  (35.754)  (37.112)  (38.528)  (40.005)  (41.546)  (43.153)  (44.830)  

-  (38.000)  (33.200)  (34.450)  (35.754)  (37.112)  (38.528)  (40.005)  (41.546)  (43.153)  (44.830)  
  
 Resultado antes das receitas -  65.988   58.838   150.166 249.075 267.417 277.467 297.560 318.885 341.515 365.529 

 Despesas financeiras  -  -              (33.643)  (28.500)  (23.357)  (18.214)  (13.071)  (7.929)    (2.786)    -              -              

 Lucro antes dos impostos   -  65.988   25.196   121.666 225.717 249.203 264.395 289.632 316.099 341.515 365.529 

 Impostos -  (20.304) (21.522) (35.486) (50.287) (53.304) (56.502)(59.892) (63.486) (67.295) (71.333)
  

-  45.684   3.673      86.180   175.431 195.899 207.893 229.740 252.613 274.220 294.196 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Receitas 1° investimento 169.200   179.352 190.113 201.520 213.611 226.428 240.013 254.414 269.679 285.860  

Receitas 2° investimento -           -         105.600 111.936 118.652 125.771 133.318 141.317 149.796 158.783  

Receitas 3° investimento -           -         -         105.600 111.936 118.652 125.771 133.318 141.317 149.796  

Total de receitas 169.200   179.352 295.713 419.056 444.199 470.851 499.102 529.048 560.791 594.439  

Despesas de marketing (6.000) -         -         -         -        -         -        -         -         -          

Despesas administrativas (8.000) (8.480) (8.989) (9.528) (10.100) (10.706) (11.348) (12.029) (12.751) (13.516)

Despesas c/ pró-labore (24.000) (24.720) (25.462) (26.225) (27.012) (27.823) (28.657) (29.517) (30.402) (31.315)

Despesas financeiras -           (33.643) (28.500) (23.357) (18.214) (13.071) (7.929) (2.786) 0 0

Despesas com manutenção (1.692) (1.794) (2.957) (4.191) (4.442) (14.126) (14.973) (15.871) (16.824) (17.833)

Despesas com aluguel imóvel (55.000) (77.000) (81.620) (86.517) (91.708) (97.211) (103.043) (109.226) (115.780) (122.726)

Despesas com impostos (20.304) (21.522) (35.486) (50.287) (53.304) (56.502) (59.892) (63.486) (67.295) (71.333)

Despesas com depreciação (8.520) (8.520) (26.520) (43.520) (43.520) (43.520) (43.520) (43.520) (43.520) (43.520)

Resultado líquido 45.684     3.673     86.180   175.431 195.899 207.893 229.740 252.613 274.220 294.196  
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Fonte: O autor 

9.5. Período de Payback 

 Através do fluxo de caixa descontado para o período foi possível calcular o 

ticket médio, o qual foi utilizado para o cálculo do payback. Após esse processo, 

verificamos que o pagamento do investimento se dará em aproximadamente (08) oito 

anos.  

9.6. Valor Presente Líquido 

 O valor presente líquido (VPL) é uma função utilizada na análise da viabilidade 

de um projeto de investimento. Ele é definido como o somatório dos valores presentes 

dos fluxos estimados de uma aplicação, calculados a partir de uma taxa dada e de seu 

período de duração. 

 Os fluxos estimados podem ser positivos ou negativos, de acordo com as 

entradas ou saídas de caixa. A taxa fornecida à função representa o rendimento esperado 

do projeto. 

TABELA 09  - Resultados apresentados VPL 

 

Total do investimento 653.000,00 

Total do Valor Presente 815.496,00 

Valor Presente Líquido 162.496,00 

Fonte: O autor 

 Verificamos que o valor presente líquido do investimento é maior que o valor do 

investimento. Essa informação nos traz que o investimento tende a ter uma boa geração 

Saldo em caixa

Saldo inicial 15.000     63.144   10.616   53.286   22.814   50.815   136.691 344.336 574.772 891.014  

(+) Receitas 169.200   179.352 295.713 419.056 444.199 470.851 499.102 529.048 560.791 594.439  

(-) Despesas adm (8.000) (8.480) (8.989) (9.528) (10.100) (10.706) (11.348) (12.029) (12.751) (13.516)

(-) Despesas salarios (24.000) (24.720) (25.462) (26.225) (27.012) (27.823) (28.657) (29.517) (30.402) (31.315)

(-) Despesas manutenção (1.692) (1.794) (2.957) (4.191) (4.442) (14.126) (14.973) (15.871) (16.824) (17.833)

(-) Despesas impostos (20.304) (21.522) (35.486) (50.287) (53.304) (56.502) (59.892) (63.486) (67.295) (71.333)

(-) Amortização Emprest. -           (97.929) (92.786) (87.643) (82.500) (77.357) (72.214) (67.071) 0 0

(+) Receb. Contas a receber -           8.460 8.968 14.786 0 22.210 23.543 24.955 26.452 28.040

(-) Pag salarios -           (2.400) (2.472) (2.546) (2.623) (2.701) (2.782) (2.866) (2.952) (3.040)

(-) Despesas com aluguel (55.000) (77.000) (81.620) (86.517) (91.708) (97.211) (103.043) (109.226) (115.780) (122.726)

(-) Despesas de marketing (6.000) -         -         -         -        -         -        -         -         -          

(-) Contas a Receber (8.460) (8.968) (14.786) 0 (22.210) (23.543) (24.955) (26.452) (28.040) (29.722)

(+) Salários 2.400       2.472     2.546     2.623     2.701     2.782     2.866     2.952     3.040     3.131      

(-) Pagamento conj. Habitacional -           -         -         (200.000) (125.000) (100.000) -        -         -         -          

Saldo Final 63.144 10.616 53.286 22.814 50.815 136.691 344.336 574.772 891.014 1.227.139

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total VP Total VPL

VPL 40.655 2.909  60.737  110.028 109.340 103.261 101.551 99.370  95.994  91.650  815.496    162.495,99 
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de caixa, tendo em vista que todos os retornos trazidos à valor presente estão acima do 

investimento. 

9.7. Período de Taxa Interna de Retorno 

 Para o cálculo da Taxa Interna de Retorno, consideramos o resultado trazendo o 

investimento a valor presente. Consideramos o investimento inicial e os resultados 

gerados pela entidade para os próximos 10 períodos. 

TABELA 10  – Resultados Apresentados TIR 

 

Fonte: O autor 

 Para este cálculo, verificamos que a TIR do investimento para os 10 primeiros 

anos é positiva, apresentado uma TIR de 3,67% a.a. 

 Tendo em vista que há expectativa de fluxos de caixa após os 10 períodos, a taxa 

de retorno tende a se manter uniforme após o 10° período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Períodos Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Taxa TIR

IRR 653.000- 40.655 2.909     60.737   110.028 109.340 103.261 101.551  99.370  95.994  3,67%
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