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1. Sumário Executivo
1.1 – O empreendimento
O empreendimento em questão desse Trabalho de Conclusão de Curso se
trata de um conjunto habitacional padrão Minha Casa Minha Vida de 112
unidades habitacionais dispostas em 7 blocos de 4 pavimentos com 4
apartamentos por andar. Cada apartamento tem de área privativa 45,8 m² com 2
dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O empreendimento
também conta com 1 vaga de garagem por apartamento, espaço fitness e salão
de festas coberto, recreação descoberta e guarita.
1.2 – Financiamento
A obra será financiada pela Caixa Econômica Federal após a venda de 30%
das unidades na planta.
1.3 – Localização
O empreendimento estará localizado no município de Telêmaco Borba, no
estado do Paraná, localizada a 235 km de distância da capital do estado.
Segundo o IBGE, possui 1382,86 km² de extensão territorial e uma população
estimada de 78.000 habitantes. Na cidade está localizada a maior fabrica de
papel da América Latina, a unidade Monte Alegre das indústrias Klabin, maior
produtora e exportadora de papéis do país, com foco na produção de celulose,
papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos
industriais, além de comercializar madeira em toras. Estima-se que 93% do
território da cidade é de propriedade da empresa.
1.4 – Oportunidade de negócio
Numa rápida olhada pela cidade nota-se que ela tem suas unidades
habitacionais como sendo casas térreas em sua predominância. Uma construtora
local está fazendo muito sucesso com a construção de diversas casas geminadas
enfileiradas em grandes terrenos. Porém, a empresa notou que a cidade ainda
carece de um empreendimento que tenha mais infraestrutura, como salão de
festas, espaço de recreação infantil coberto e descoberto, espaço fitness e
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também de uma instalação que garanta a segurança do morador com guaritas e
muros cercando todo o empreendimento.
1.5 – Previsão de vendas
Cada unidade será comercializada por R$ 134.000,00 conforme tabela
abaixo:

Tabela 1 – Projeção mensal de repasses

1.6 – Responsáveis e suas competências
1.6.1 - Departamento de engenharia
Realizar a obra com o menor custo, mantendo a qualidade na entrega e os
atendendo aos prazos prometidos.
1.6.2 – Departamento de vendas
Corretores de imóveis todos os dias da semana nos dois plantões de venda: o
principal no centro da cidade, onde haverá maior fluxo de pessoas, e o outro no
local do empreendimento onde também terá um apartamento decorado para visita
dos potenciais compradores.
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1.6.3 – Departamento de publicidade e marketing
Elaborar arte e imagem do empreendimento para divulgação unificada da
marca, campanha de vendas tanto em meios físicos (flyers, panfletos, outdoors)
como em mídias sociais e fazer o acompanhamento das mídias e dos resultados.
1.7 – Necessidade investimento
Haverá pouca necessidade de recursos próprios neste empreendimento pois
ele será realizado com financiamento da Caixa Econômica Federal, os
investimentos iniciais necessários serão apenas para contratação dos projetos
arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, estrutural, de fundação, sistema de
proteção contra descarga atmosférica e orçamentos, limpeza do terreno, corte de
arvores, construção do almoxarifado e escritório da obra.
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2. Memorial descritivo do empreendimento
2.1 – Fundação
O projeto de fundação foi feito com base na sondagem geotécnica, sendo que
foi adotada a fundação escavada.
A locação das estacas será iniciada após a conclusão dos trabalhos em terra
e será feita cuidadosamente observando-se, especialmente, que o nível da
viga de baldrame indicado no projeto deverá se referir à parte mais alta do
terreno, nas proximidades de cada edifício.

2.2 - Alvenaria
Será executada conforme o projeto estrutural, com respectiva ART com
detalhamento da primeira e segunda fiadas e paginação de todas as paredes,
com blocos projetados para assentamento com os furos no sentido vertical,
além da estrutura de transição no térreo, todos os pavimentos deverão ser em
alvenaria estrutural.
2.3 – Cobertura
Estrutura de madeira composta por tesouras e caibros, sendo que as
madeiras serão tratadas com pincelamento de inseticida e fungicida.
Ou pinus

ou Pinho do Paraná com o processo de tratamento por

impregnação em autoclave. Tipo de telha: cerâmica
2.4 – Revestimentos, acabamentos e pintura

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA
AMBIENTE

PISO, RODAPÉ E
SOLEIRA

PAREDE

TETO

PEITORIL
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Sala

Contrapiso alisado,
Chapisco, emboço e
3cm. piso cerâmico
pintura acrílica em 2
PEI 4, marcas Eliane, demãos.
Delta ou Alfagrês

Laje, com chapisco,
emboço e reboco,

Concreto

Laje, com chapisco,
emboço e reboco,

Concreto

Soleira em Pedra
Natural.

ÁREA PRIVATIVA

Contrapiso alisado,
Chapisco emboço e
Dormitóri
3cm. piso cerâmico
pintura acrílica em 2
os e
PEI 4, marcas Eliane, demãos.
circulação
Delta ou Alfagrês

Banheiro
Social

Contrapiso alisado,
Azulejo liso, marcas
3cm, sobre lastro de Eliane, Delta ou ,
concreto , revestido
Alfagres,até o teto.
com piso cerâmico
PEI 4, marcas Eliane,
Delta ou Alfagrês

ÁREA COMUM

Contrapiso alisado,
3cm, sobre lastro de
concreto , revestido
Área
Serviço/C com piso cerâmico
PEI 4, marcas Eliane,
ozinha
Delta ou, Alfagres.

Guarita,
Salão de
festas e
Fitness

Azulejo liso, marcas
Eliane, Delta ou
Alfagres, até o teto nas
paredes hidráulicas.
Regularização com
chapisco, emboço e
pintura acrílica em 2
demãos nas demais
paredes.

. Laje com Forro de Concreto
PVC , para cobrir as
tubulações.

Laje com Forro de
PVC para cobrir as
tubulações.

Concreto

Laje, com chapisco,
emboço e reboco

Concreto

Azulejo liso, marcas
Laje, com chapisco,
Eliane, Delta ou
emboço e reboco
Alfagres, até a altura de
1,50 m. Regularização
com chapisco, emboço
e pintura acrílica em 2
demãos nas demais
paredes.

Concreto

Contrapiso alisado,
Chapisco, emboço e
3cm, sobre lastro de pintura acrílica em 2
concreto , revestido
demãos.
com piso cerâmico
PEI 4, marcas Eliane,
Delta ou, Alfagres.
Soleira em Pedra
Natural

Banheiros
da
Guarita,
Salão de
festas e
Fitness

Contrapiso alisado,
3cm, sobre lastro de
concreto , revestido
com piso cerâmico
PEI 4, marcas Eliane,
Delta ou, Alfagres
Concreto

Tabela 2: Memorial descritivo – revestimentos, acabamentos e pintura

3. Etapas do empreendimento

9

- Limpeza do terreno
- Locação da obra
- Terraplenagem
- Fundação
- Estrutura
- Alvenaria
- Esquadrias de metal
- Esquadrias de madeira
- Impermeabilizações
- Revestimentos internos – paredes e tetos
- Revestimentos cerâmicos
- Contrapiso em argamassa industrializada
- Piso cerâmico
- Rodapé, soleiras, espalas e peitoris
- Pintura de paredes internas
- Pinturas em tetos
- Bancadas, louças e acessórios
- Instalações de gás liquefeito de petróleo
- Instalações elétricas, telecomunicações, segurança eletrônica
- Instalações de combate a incêndio, alarme contra incêndio
- Instalações de proteção contra descargas atmosféricas
- Urbanização e paisagismo
- Pavimentação asfáltica

4. A cidade

O município é considerado a "Capital Nacional do Papel" e contém o sexto
maior pólo industrial do Paraná e é centro de referência nacional no setor
madeireiro. Em 2015 o município configurava-se como o maior produtor de
madeira do Paraná e o quarto maior produtor do Brasil, com 158,4 mil hectares
dedicados à atividade. Em relação ao ano de 2015, a empresa teve um
faturamento de R$ 5,6 bilhões e teve seu índice de Valor Ponderado de Grandeza
(VPG) calculado em R$ 4,8 bilhões, portanto, a Klabin está consolidada como a
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maior empresa da região dos Campos Gerais, uma das maiores empresas do
estado e uma das maiores do Brasil.
O

município

apresenta

um

alto

grau

consolidado

de

urbanização

caracterizando-se como município urbano de média dimensão, que desde os
anos 70 já apresentava essa tendência, sendo nesta época o único município do
interior do estado a ultrapassar a marca de 50% de grau de urbanização. Em
1991 o município contava com uma população urbana de 50 887 habitantes e
uma população rural de 7 279 habitantes, somando 58 166 habitantes. Em 2000 a
população total do município era de 61 238 habitantes, sendo 58 354 habitantes
na área urbana e 2 884 habitantes na área rural. Já sua população estimada em
2005 era de 63 742 habitantes, passando para 69 872 habitantes no censo de
2010 e saltando para uma população estimada em 78 135 habitantes em 2018.

5. Canvas
•

Segmento de clientes

- Homens, mulheres e famílias com renda média entre R$ 2.000,00 à R$
6.000,00 por mês;
•

Proposta de valor

- Imóvel próprio à um valor acessível com ótimas condições de financiamento,
qualidade, segurança e comodidade;
•

Canais de comercialização

- Plantão de vendas no local do empreendimento e no centro da cidade,
anúncios na rádio, panfletagem e mídias sociais
•

Relacionamento com o cliente

- Através dos corretores e pelas mídias sociais
•

Fontes de receita
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- Repasse mensal da Caixa Econômica Federal após medição de serviços
executados na obra
•

Recursos-chave

- Equipe de vendas e agencia de publicidade alinhados, departamento de
engenharia preparado e capaz de realizar o empreendimento com qualidade,
no prazo e com baixo custo
•

Atividades-chave

- Plano de marketing bem elaborado e de acordo com as necessidades da
população da cidade de Telêmaco Borba e planejamento da obra, da compra
dos materiais e dos principais fornecedores;
•

Parcerias-chave

- Com os fornecedores de materiais (principalmente dos blocos cerâmicos
estruturais, concreteira e empresa de pavimentação);
•

Estrutura de custos

- Detalhado no item 8.

6. Análise SWOT
•

Forças:

- Construtora com 30 anos de mercado;
- Equipe com grande experiência no sistema construtivo (alvenaria estrutural);
•

Fraquezas:

- Local do empreendimento longe do centro da cidade;
- Equipe de vendas com dificuldade em interpretar as necessidades dos
clientes locais;
•

Oportunidades:
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- Nenhum outro empreendimento deste mesmo porte na cidade;
- Financiamento Minha Casa Minha Vida;
•

Ameaças:

- Primeiro empreendimento da construtora na cidade;
- Resistência da população a compra de imóvel na planta
- Instabilidade do cenário político atual.

7. Ações
●

Ação ofensiva:

- Fazer simulações de vendas com os clientes para mostrar que até rendas
aparentemente baixas conseguem fazer o financiamento até sem entrada;
●

Ação defensiva:

- Ações de vendas inicialmente voltadas para o histórico da construtora de
obras com qualidades sempre entregues no prazo;
- Treinamento técnico para os vendedores à respeito do sistema construtivo
para informar aos clientes;
●

Ação para anular a debilidade:

- Focar na infraestrutura do empreendimento (salão de festas, recreação
coberta e descoberta, espaço fitness, estacionamento, guarita etc),
mostrando que varias necessidades do cliente podem ser atendidas sem
precisar se deslocar ao centro da cidade;
●

Ação para anular a vulnerabilidade:

- Contratação de uma agencia publicitária local para realizar toda a estratégia
de marketing de acordo com as necessidades dos potenciais compradores
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8. Orçamento e despesas complementares
Incidência

%
a c um ula do

Item

Serviço

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS
s ervi ços técni cos (projetos , orça mentos , l eva nt. topog., s onda gem, l i cença s e PCMAT)
i ns ta l a ções e ca ntei ros (ba rra cã o, cerca mento e pl a ca da obra )
l i ga ções provi s óri a s (á gua , energi a , tel efone e es goto)
ma nutençã o ca ntei ro/cons umo
tra ns portes má qui na s e equi pa mentos
control e tecnol ógi co
ges tã o de res íduos
ges tã o da qua l i da de
equi pa mentos de proteçã o col eti vos
a dmi ni s tra çã o l oca l (engenhei ros , mes tres , etc.)
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
Funda ções
Contenções /a rri mos es peci a i s
SUPRAESTRUTURA
PAREDES E PAINÉIS
a l vena ri a / fecha mentos
es qua dri a s metá l i ca s
es qua dri a s de ma dei ra
vi dros / es qua dri a s es peci a i s
COBERTURA E PROTEÇÕES
tel ha dos
i mpermea bi l i za ções
REVESTIMENTOS
reves ti mentos i nternos
a zul ejos
reves ti mentos externos
forros
pi ntura s
es peci a i s / el ementos fa cha da s
PAVIMENTAÇÃO
ma dei ra
cerâ mi ca
ca rpete
ci menta dos
roda pés , s ol ei ra s e pei tori s
pa vi menta ções es peci a i s
INSTALAÇÕES
el étri ca s / tel efôni ca s
hi drá ul i ca s / gá s
s a ni tá ri a s / pl uvi a l
a pa rel hos , meta i s e ba nca da s
el eva dores / bomba s
cl i ma ti za çã o
l ógi ca
es peci a i s
COMPLEMENTAÇÕES
ca l a fete / l i mpeza
l i ga ções defi ni ti va s
outros
INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO
terra pl ena gem
á gua potá vel
es goto s a ni tá ri o
drena gem da s á gua s pl uvi a i s
pa vi menta çã o
energi a e i l umi na çã o
tel efone
gá s
obra s es peci a i s
pa i s a gi s mo, equi pa mentos e a mbi enta çã o

6,93%
0,51%
0,19%
0,03%
1,09%
0,94%
0,08%
0,08%
0,08%
0,05%
3,88%
7,00%
7,00%
0,00%
10,66%
18,02%
9,79%
5,36%
2,87%

11,33%
1,28%
1,50%
0,26%
0,33%
1,22%
1,50%
0,44%
0,25%
1,73%
2,82%

791.497,63
58.248,74
21.700,51
3.426,40
124.492,41
107.360,43
9.137,06
9.137,06
9.137,06
5.710,66
443.147,30
799.492,55
799.492,55
0,00
1.217.512,95
2.058.122,26
1.118.147,44
612.182,87
327.791,95
0,00
351.776,72
327.791,95
23.984,78
1.965.609,55
545.939,20
292.385,85
462.563,55
89.086,31
575.634,64
0,00
563.071,18
0,00
274.111,73
0,00
171.319,83
117.639,62
0,00
2.094.670,49
898.858,06
615.609,27
351.776,72
228.426,44
0,00
0,00
0,00
0,00
285.533,06
57.106,61
228.426,44
0,00
1.294.035,81
146.192,92
171.319,83
29.695,44
37.690,36
139.340,13
171.319,83
50.253,82
28.553,31
197.588,87
322.081,29

TOTAL

100,00%

11.421.322,20

3,08%
2,87%
0,21%
17,21%
4,78%
2,56%
4,05%
0,78%
5,04%
4,93%
2,40%
1,50%
1,03%
18,34%
7,87%
5,39%
3,08%
2,00%

2,50%
0,50%
2,00%

Custo

14

7%

14%

25%
43%

46%

63%

68%

86%

89%

100%

Custo total das obras
R$ 1.875,67 /m²

Lega l i za çã o
Des pes a s fi na ncei ra s
Seguros (SRE e SGC/SGI)
Des pes a s de comerci a l i za çã o
Tra ba l ho técni co s oci a l

R$ 150.080,00
R$ 63.573,22
R$ 63.573,22
R$ 600.320,00
R$ 300.160,00

R$ 11.421.322,20
R$ 101.976,09 /UH

(aceitável até 2% do VGV)
(juros e taxas: aceitável de 0,5% a 5% de edificações + infra + equipamentos)
(aceitável até 0,5% de edificações + infra + equipamentos)
(aceitável de 4% a 8% do VGV)

Segura nça a di ci ona l
Total de outras despesas
Custo total de empreendimento
R$ 2.192,56 /m²

R$ 877.546,44
R$ 13.350.868,64
R$ 119.204,18 /UH

O custo total do empreendimento é de R$ 13.350.868,64 e seu VGV é de R$
15.008.000,00 (R$ 134.000,00 x 112 unidades), totalizando um lucro de R$
1.657.131,40.
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