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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo a análise de viabilidade econômico financeira de 

incorporação de um empreendimento residencial na cidade de LAPA - PR, a partir da utilização 

de terreno já adquirido pela empresa incorporadora. Serão analisados no decorrer desse trabalho 

os aspectos de mercado da região, prazo de incorporação, taxa interna de retorno sobre 

investimento (TIR), fluxo de caixa (FC), payback do investimento, vendas projetadas, custos 

estimados e resultados estáticos e dinâmicos. O estudo visa obter a decisão quanto ao 

prosseguimento do investimento pela empresa incorporadora, a partir do cálculo financeiro de 

viabilidade do mesmo. 

A análise mostrou que o projeto é viável, com VGV (valor geral de vendas) de R$ 12.600.000, 

margem líquida de 22,89% e TIR (taxa interna de retorno) de 6,11% a.m. 
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1. Introdução 

 

O panorama geral da construção civil e projetos de incorporação imobiliária foi de 

contração no período de 2014 a 2017 segundo o IPEADATA (2018).  A economia 

brasileira encontrava-se formalmente em recessão desde o segundo trimestre de 2014, 

segundo o Comitê de Datação do Ciclo Econômico (Codace) da Fundação Getúlio 

Vargas. 

No ano de 2015, a economia contraiu-se em 3,8%, mostrando-se a maior recessão desde 

1990, durante o governo Collor. Contudo, em 2016, o PIB teve outra queda forte, 

recuando 3,6 %, o que fez com que a recessão se tornasse a pior da história. Foi a primeira 

vez, desde a década de 30, época da crise na bolsa de valores de Nova York, que o país 

esteve em recessão por dois anos seguidos, segundo o IPEADATA (2019). 

Segundo Filho (2017), a recessão econômica é caracterizada por dois trimestres 

consecutivos de diminuição do Produto Interno Bruto de um país.  

 

 

Figura 1 – PIB Brasil - 2019 
(Fonte: Ipeadata) 



 

 

Desde o primeiro trimestre de 2018, o crescimento do PIB e os indicadores da construção 

civil demonstraram sinais de recuperação do país e do setor, com o aumento expressivo 

da demanda por habitações, segundo o ABRAINC, Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias. Esse panorama, cria um ambiente de oportunidades de 

investimento no setor. 

O presente trabalho irá analisar a viabilidade econômico financeira de incorporação de 

um empreendimento residencial na cidade de LAPA - PR, a partir da utilização de terreno 

já adquirido pela empresa incorporadora. O estudo visa obter a decisão quanto ao 

prosseguimento do investimento pela empresa incorporadora, a partir do cálculo 

financeiro de viabilidade do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. A Empresa – Descrição Geral 

 

A empresa Incorporadora FRONZA ROCHA é composta por 3 sócios, com o objetivo 

de atuar na incorporação de empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais 

no estado do Paraná. Para o projeto habitacional da LAPA-PR, será constituída uma 

Sociedade de Propósito Específico (SCE) entre os sócios, se a análise se mostrar 

viável. 

A empresa atua no ramo da incorporação imobiliária desde 2019. Anteriormente, 

atuava apenas no ramo de locações imobiliárias, possuindo empreendimentos de 

cunho comercial e residencial em seus ativos. Atualmente, o foco de atuação da 

empresa é na construção e venda de habitações com preço médio de R$ 105 mil no 

estado do Paraná. Especializando-se nesse tipo de produto, a empresa buscará atingir 

elevado nível de especialização, eficiência e, posteriormente, escala, a um baixo custo 

de produção. 

O segmento de atuação de mercado da empresa vem sendo beneficiado pela queda da 

taxa de juros SELIC que se encontra em 5,0% a.a. atualmente, maior disponibilidade 

de crédito para o setor imobiliário como um todo e melhora dos indicadores 

econômicos do país desde o fim da recessão. 

Dentro dos princípios de Governança Corporativa, a empresa será norteada pelas 

seguintes convicções e crenças: 

Missão: Concretizar o sonho da casa própria concebendo projetos eficientes e de 

responsabilidade social. 

Visão: Ser reconhecida como a melhor incorporadora de projetos imobiliários. 

Valores: Ética, Transparência, Confiança, Qualidade e Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Análise de Mercado 

 

3.1  Análise do Setor 

 

Para a análise da viabilidade econômica, se faz necessário o estudo aprofundado em 

relação ao potencial de consumo do mercado, concorrência e custos envolvidos, para que, 

seja possível projetar o fluxo de caixa do projeto. 

Se faz necessário o estudo dos aspectos legais e burocráticos para a obtenção de 

autorizações, alvarás e documentações fundamentais. É preciso uma análise minuciosa 

dos projetos, aspectos jurídicos, técnicos e, principalmente, ambientais antes do início 

efetivo do aporte financeiro e desenvolvimento do empreendimento. Estes aspectos não 

serão estudados nesse trabalho. 

Segundo Alencar (2001), a velocidade de venda de um determinado imóvel de um 

empreendimento residencial é diretamente dependente da concepção do produto e de sua 

capacidade de oferecer satisfação ao consumidor em relação aos atributos de valor que 

detêm outros produtos lançados, visando ao mesmo grupo de clientes. 

O produto final será destinado para consumidores do setor de habitação popular, voltado 

ao mercado de baixa renda da região da LAPA – PR. O mercado de baixa renda possui 

concorrentes de grande porte e abrangência nacional. Esse mercado tem grande atrativo 

por conta do seu expressivo crescimento nos últimos anos, sendo ainda, extremamente 

facilitado pelas baixas taxas de juros nos financiamentos do setor.  

De acordo com o IBGE (2017), cerca de 50 milhões de brasileiros, o equivalente a 25,4% 

da população, representam a população de baixa renda no Brasil. 

De acordo com Sboinski (2018), o mercado imobiliário brasileiro é bastante fragmentado 

e regionalizado, mas também com boas oportunidades de negócio e em expansão. O 

mesmo passou por uma grande mudança desde o ano 2000, após uma estagnação no setor 

que durou mais de 20 anos, após o fim do BNH (Banco Nacional da Habitação) em 1986. 

Ainda segundo Sboinski (2018), no ano de 2010, o mercado imobiliário nacional 

consolidou o movimento de retomada iniciado após a superação dos efeitos da crise 

econômica internacional do final de 2008 e início de 2009. Entre 2003 e 2009, o aumento 



 

 

do prazo de financiamento de 15 para 30 anos e as baixas nas taxas de juros, permitiram 

a redução em até 50% as parcelas de financiamento de um imóvel. Diante desde cenário, 

as empresas do setor começaram a se dedicar mais também ao setor econômico, 

disponibilizando uma maior quantidade de habitações voltadas para as classes C e D. 

 

3.2 Análise da Demanda 

 

Segundo o IBGE (2000), desde 1965 a população brasileira urbana é superior à população 

rural, sendo que, nos anos seguintes, houve um maior êxodo rural para as cidades. O 

gráfico está representado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 –População Urbana e Rural – 2009 
(Fonte: Censos Demográficos IBGE) 

 

A alta demanda por habitações gerou um déficit habitacional no país, segundo Garcia e 

Castelo (2006), o déficit habitacional se refere às carências habitacionais de uma 

determinada sociedade não restritas à falta de moradias, inclui também as más condições 

das unidades habitacionais existentes. Ainda de acordo com Garcia e Castelo (2006), “O 

déficit habitacional é uma fotografia que mostra o excesso de população que necessita de 

habitações. Ou seja, é o excedente entre a demanda e oferta de um bem de caráter social.” 



 

 

Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias - ABRAINC e a 

Fundação Getúlio Vargas (2017), o Brasil possui um déficit habitacional expressivo, o 

qual, cresceu 7% em apenas dez anos, de 2007 a 2017. A quantidade foi de 7.770.227 

unidades em 2017 e as informações estão representadas na Tabela 1. 

 

 
Tabela 1 - Déficit Habitacional e seus componentes – 2017 

(Fonte: FGV e ABRAINC) 

 

Utilizando-se da metodologia de PARETO, é possível identificar que 83,6% do déficit 

habitacional do Brasil está na Coabitação familiar com 42,3% e no Ônus excessivo com 

aluguel (comprometimento da renda acima de 30%) com 42,3%. No gráfico abaixo 

podemos identificar a variação anual do déficit habitacional de 2007 a 2017.  

 

 

Figura 3 - Evolução do Déficit Habitacional Total - 2007 a 2017 
(Fonte: FGV e ABRAINC) 



 

 

 

Identifica-se, portanto, que o Brasil atingiu o déficit habitacional máximo no período de 

10 anos e demostra a carência de habitação no Brasil, principalmente nos segmentos 

populacionais de menor renda. Ao analisar onde se concentra a maior parcela do déficit 

habitacional quando dividimos por renda familiar, identifica-se a faixa até 3 salários 

mínimos, conforme demostra a tabela abaixo. 

 

 

 

Tabela 2 - Déficit Habitacional por faixa de renda familiar - 2018 
(Fonte: Fundação João Pinheiro) 

 

Os dados apresentados evidenciam o aumento de demanda por habitações ao longo dos 

anos e demonstra que a quantidade de empreendimentos lançados no mercado como um 

todo, não foi suficiente para atender a demanda, gerando assim o déficit habitacional. 

O ponto principal do não atendimento da demanda foi a desaceleração das empresas por 

conta do período de recessão econômica no Brasil. 

Em maio de 2009, o acesso ao crédito para moradia por pessoas de baixa renda foi 

amplamente facilitado com a criação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

criado pelo Governo Federal em parceria os governos municipais e estaduais e com 

operação realizada pela Caixa Econômica Federal. 

O programa tem cerca de 5,5 milhões de unidades habitacionais contratadas, sendo que 

mais de 4 milhões já entregues.  

 O PMCMV foi criado para incentivar a construção de habitações para atender as 

necessidades da população de baixa renda nas áreas urbanas, através da concessão de 

Até 3 de 3 a 5 de 5 a 10 mais de 10
Região Norte 80% 12% 7% 2%

Região Nordeste 88% 7% 4% 1%
Região Sudeste 84% 10% 5% 1%

Região Sul 78% 13% 6% 2%
Região Centro-Oeste 84% 9% 5% 2%

BRASIL 84% 10% 5% 1%

Faixas de renda mensal familiar (em salários mínimos)Especificação



 

 

financiamentos com taxas incentivadas, atendendo aos critérios de enquadramento, 

relacionados ao imóvel a ser adquirido e ao comprador. 

 

Figura 4 – Investimentos do Programa Minha Casa Minha Vida - 2018 
(Fonte: Caixa Econômica Federal) 

 

Constam nas tabelas 3 e 4 as taxas de juros ao ano aplicadas para cada faixa de renda, 

bem como, o teto do valor dos imóveis enquadrados no programa respectivamente. 

 

 

Tabela 3 – Faixas de PMCMV 
(Fonte: Caixa Econômica Federal) 

 

Faixa Renda Familiar Mensal Taxa de Juros

1 Até R$ 1.800 0,00%
1,5 Até R$2.600 5,00%

Até R$ 2.600 5,50%
Até R$ 3.000 6,00%
Até R$ 4.000 7,00%
Até R$ 7.000 8,16%
Até R$ 9.000 9,16%

Renda das Famílias Atendidas

2

3



 

 

 

Tabela 4 - Valores limite dos imóveis do PMCMV 
(Fonte: Caixa Econômica Federal) 

 

Segundo a pesquisa de déficit habitacional do Brasil realizada pelo IBGE e PNAD (2015), 

o estado do Paraná tem um déficit de 276.709 moradias, sendo essas, principalmente, na 

faixa de baixa renda, o que, gera alta demanda por produtos residenciais do segmento 

econômico atendidos pelo PMCMV na região. 

Segundo a figura 5, a quantidade de unidades entregues no PMCMV no ano de 2014 para 

a região da Lapa – PR foi de 364, revertendo R$ 23 milhões nesse ano. 

 

 

Figura 5 – Plataforma de indicadores do Governo Federal | Minha Casa Minha Vida 
(Fonte: Caixa Econômica Federal) 

 

Recorte territorial DF, RJ e SP
Região Sul, ES e 

MG
Região Centro-

Oeste, exceto DF
Regiões Norte e 

Nordeste

Capitais estaduais classificadas pelo IBGE como Metrópoles R$ 240 mil R$ 215 mil R$ 190 mil R$ 190 mil

Demais capitais estaduais e municípios com população maior 
ou igual a 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como 
capitais regionais; municípios com população maior ou igual a 
100 mil habitantes integrantes das regiões metropolitanas das 
capitais estaduais, de Campinas, da Baixada Santista e das 
regiões integradas de desenvolvimento das capitais

R$ 230 mil R$ 190 mil R$ 180 mil R$ 180 mil

Municípios com população maior ou igual a 100 mil 
habitantes; municípios com população menor que 100 mil 
habitantes integrantes das regiões metropolitanas das capitais 
estaduais, de Campinas, da Baixada Santista e das regiões 
integradas de desenvolvimento das capitais; municípios com 
menos de 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como 
capitais regionais

R$ 180 mil R$ 170 mil R$ 165 mil R$ 160 mil

Municípios com população maior ou igual a 50 mil e menor 
que 100 mil habitantes

R$ 145 mil R$ 140 mil R$135 mil R$ 130 mil

Municípios com população entre 20 mil e 50 mil habitantes R$ 110 mil R$ 105 mil R$ 105 mil R$ 100 mil

Demais municípios R$ 95 mil R$ 95 mil R$ 95 mil R$ 95 mil

Tetos do valor dos Imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida



 

 

A alta demanda por residências que se enquadram no PMCMV justifica o cunho desse 

empreendimento que tem foco em produtos do nicho. Inclusive durante recessão 

econômica no Brasil, a demanda por essa categoria de produto teve a menor queda em 

relação aos demais empreendimentos imobiliários no período.  

A retomada e crescente demanda desse produto é o que impulsiona a opção desse projeto. 

Portanto, o próximo capitulo vai discorrer sobre o estudo de viabilidade econômica para 

execução do projeto habitacional Fronza, localizado na cidade da Lapa- PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Dados preliminares do empreendimento 

 

4.1 Informações métricas e geolocalização 

 

O projeto é composto por um terreno de 148.973,88 m² localizado na região da Lapa, no 

estado do Paraná. O terreno está localizado na BR 476, à 8k de distância do centro da 

cidade da Lapa/PR, como é possível observar-se na figura abaixo. 

 

 

Figura 6 – Visão panorâmica do terreno na região da Lapa - PR 
(Fonte: Google Maps) 

 

O empreendimento será dividido em sublotes, sendo esses, compostos por uma residência 

de 50m² de área computável cada um. As habitações serão comercializadas dentro da 

faixa do programa Minha Casa Minha Vida, com foco nas faixas 1 a 1,5. 

O projeto das habitações será padronizado, alterando apenas a disposição das mesmas de 

acordo com projeto arquitetônico. As casas serão compostas de garagem coberta, cozinha, 

sala, 2 quartos, 2 banheiros e área verde externa. 

Nas figuras abaixo fica detalhado a localização, bem como, os detalhes topográficos do 

terreno. 



 

 

 

Figura 7 - Demarcação do terreno do empreendimento 
(Fonte: Google Maps) 

 

Na figura 8 pode-se observar os detalhes topográficos do terreno e, principalmente, a área 

de reserva legal com a distância pré-definida das margens do Rio Passa Dois. O terreno 

fica localizado à uma distância de  

 

Figura 8 – Projeto topográfico do terreno 
(Fonte: Gabriel Francisco Lima) 



 

 

4.2 Implantação 

 

A figura 9 abaixo representa o pré-projeto de implantação, distribuindo os lotes, casas, 

área de passeio e circulação de veículos, respeitando os requisitos e padrões estipulados 

da legislação municipal.  

O terreno foi dividido em 120 unidades de 200m², totalizando 24.000 m² de área útil a ser 

comercializada. 

 

 

Figura 9 – Projeto topográfico do terreno 
(Fonte: Gabriel Francisco Lima) 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Estrutura operacional de negócio 

 

A estrutura organizacional da empresa será dividida em desenvolvimento, financeiro, 

comercial, marketing, jurídico e operações com responsáveis diretos por cada setor. 

O organograma da empresa é simples e bem definido, com poucos funcionários, e o foco 

inicial da empresa é redução dos custos fixos em primeiro momento. 

Para o projeto Habitacional Fronza, será constituída uma SPE (Sociedade de propósito 

específico), onde, será descrito a participação de cada um dos sócios envolvidos no 

negócio. 

Cada sócio participante possui um CNPJ distinto e percentual no negócio estipulado no 

contrato social da SPE.  

A equipe comercial e de desenvolvimento será responsável por criar uma lista de 

possíveis projetos para investimento, de modo que possibilite novos negócios dentro da 

capacidade financeira da empresa. 

A empresa irá desenvolver atividades voltadas para a Incorporação Imobiliária, sendo 

principalmente: pesquisa de mercado e análise de futuras de oportunidades, definição do 

produto, estudo de viabilidade socioeconômica, negociação e aquisição do terreno, 

regularização de documentação (alvarás, licenças e entre outros), registro de 

incorporação, lançamento comercial vendas e pós-vendas. 

A equipe comercial será responsável pela definição dos preços de venda das unidades, se 

baseando na concorrência e na tabela do PMCMV, além de considerar os custos da obra, 

e expectativa do mercado. Será responsável também, pela prospecção de novos clientes, 

definição das estratégias de lançamento e vendas, atendimento aos clientes no pré e pós-

venda e realização de vendas conforme o cronograma definido. 

A infraestrutura, construção e acabamentos serão realizadas através de empresa terceira 

especializada para tal atividade. A Incorporadora não exercerá função de gerência nesta 

atividade, porém será responsável por definir as diretrizes e padrões a serem seguidos 

pela construtora, garantindo assim, a qualidade de execução e gestão de riscos 

relacionados à atividade. A incorporadora será responsável apenas por fiscalizar e 



 

 

comissionar a obra como um todo, durante e ao final da construção. Para isso, será 

definido um contrato de prestação de serviço. 

 

6. Plano e Gestão financeira 

6.1 Investimentos Iniciais e projeção de receita 

 

O terreno em questão possui área total 148.973,88 m², sendo, 95.805,00 m² de área 

aproveitável (excluindo-se a reserva legal). A área definida tem um valor de mercado de 

R$ 4,14/m², ou seja, R$ 616.751,86 para sua aquisição. Sobre este valor, incidirá o ITBI, 

registro do imóvel e escritura, sendo estimados em, aproximadamente, 3,5% sobre o valor 

total do bem adquirido. A tabela abaixo resume os valores envolvidos na aquisição do 

terreno. 

TERRENO 

Área (m²) 148.973,88 

Valor (R$/m²) 4,14 

ITBI e Outros custos R$21.586,32 

VALOR TERRENO R$616.751,86 

VALOR TERRENO + IMP. + COMISSÃO R$638.338,18 

 
Tabela 5 – Informações relacionadas à aquisição do terreno 

(Fonte: Própria) 
 

A região da Lapa/PR possui 47.909 habitantes, segundo o mais recente senso do IBGE 

(2019), portanto, para se enquadrar na faixa de valor do PMCMV, o valor de venda dos 

imóveis será de R$ 105 mil. Projetando as vendas, encontra-se um VGV (Valor geral de 

vendas) conforme a tabela abaixo. 

Informações Comerciais 

Tipo Descrição Área (m²) R$/m² Unid. Disp. Preço Unit. VGV projetada 

Residencial Casa  50 R$2.100,00 120 120 R$105.000 R$12.600.000 
 

Tabela 6 – Quadro de Áreas e Cálculo do VGV  
(Fonte: Própria) 

 



 

 

6.2 Custo de Implantação 

 

Segundo o último resultado do SINAPI (2019), para o estado do Paraná, o valor do metro 

quadrado de construção de projetos do programa Minha Casa Minha Vida está na faixa 

entre R$ 1.100 e R$ 1.300. Para esse projeto vamos considerar o valor de R$ 1.200/m², 

incluindo a pavimentação, sinalização, paisagismo e ETE (estação de tratamento de 

esgoto) que será implantada no local para viabilizar o empreendimento. 

Portanto, os custos envolvidos na construção totalizarão R$ 7.200.000, considerando-se 

que serão construídos 6.000 m². 

 

6.3 Impostos envolvidos 

 

O projeto será enquadrado no Regime Especial de Tributação do Patrimônio de Afetação, 

possuindo alíquota definida de 4% sobre a receita mensal, tendo a sua repartição 

conforme descritivo abaixo: 

- 1,71% como Cofins 

- 0,37% como PIS/Pasep 

- 1,26% como IRPJ 

- 0,66% como CSLL 

 

6.4 Projeção de vendas e receita 

 

Considerando a retomada do consumo e ascensão das vendas de produtos similares no 

setor imobiliário, foi levado em consideração uma projeção otimista de venda do 

empreendimento. 

Nesse cenário, a estimativa é de que as unidades comecem a ser vendidas a partir do 4º 

mês após a aquisição do terreno, vendendo 10% do estoque total ao mês e, finalizando, 

portanto, no 14º mês após a aquisição do terreno. 



 

 

Segundo as regras do PMCMV, para cada unidade vendida, será repassado montante igual 

a 15% do valor de venda para a Incorporadora no ato da compra e os outros 85% na 

conclusão da obra. Segue na tabela abaixo o fluxo de vendas projetado para o período do 

4º ao 14º mês. 

 

 

Tabela 7 – Projeção das Vendas Totais 
(Fonte: Própria) 

 

6.5 Custos e Despesas 

 

Todas os custos e despesas, diretos ou indiretos envolvidos na concepção do 

empreendimento foram estimados, assim como eventuais taxas e tributos que tem impacto 

direto no negócio 

Os seguintes custos e despesas foram considerados: 

- Instalações provisórias e administração da obra: R$ 40.000,00.  A ser pago em única 

parcela no 1º mês após a compra do terreno; 

- Projetos: R$ 10/m² x 6.000m² = R$ 60.000,00. A ser pago em 6 parcelas após a compra 

do terreno; 

Mês 0 ao 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vendas (%) 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%

Vendas (un.) 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0

VGV Período -R$              1.260.000R$   1.260.000R$   1.260.000R$   1.260.000R$   1.260.000R$   1.260.000R$   1.260.000R$   1.260.000R$   1.260.000R$   1.260.000R$   -R$              

Entrada 15% (R$) -R$              189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      -R$              

Repasse (R$) -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              10.710.000R$ -R$              

Receita Total (R$) -R$              189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      189.000R$      10.899.000R$ -R$              



 

 

- Custos de construção: R$ 1.200/m², ou seja, R$ 7.200.000 a serem pago em iguais 

parcelas durante a execução das obras, do mês 4 ao mês 13. 

- Publicidade e Propaganda: 1% do VGV que será aportado mensalmente a partir Da 

aquisição do terreno; 

- ITBI, registro e taxas sobre o terreno: 3,5% sobre o valor de aquisição, pago no ato da 

compra do terreno; 

- Tributos relacionados ao empreendimento (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins): 4% sobre 

faturamento mensal; 

- IPTU mensal do terreno: alíquota de 1,5% ao ano sobre o valor do imóvel, de acordo 

com o Código Tributário da Lapa - PR, calculados sobre o valor de aquisição de R$ 

616.751,86 pagos mensalmente após a compra do terreno em 10 parcelas no valor de R$ 

925,13/mês; 

- Taxa de Incorporação: 5% sobre o VGV total, a ser paga à Incorporadora no 14º mês 

após a compra do terreno; 

- Comissões sobre vendas: 4% sobre o VGV mensal das vendas; 

 

6.6 Fluxo de Caixa 

 

Nas tabelas abaixo está demonstrado o fluxo de caixa operacional consolidado do 

empreendimento, considerando os desembolsos, receitas e, possibilitando, 

posteriormente, o cálculo da Taxa interna de retorno (TIR), VPL, ROE e Payback. O 

período demonstra compreende a origem (n=0) até o fim do projeto (n=14) 

 

Para a determinação do fluxo de caixa descontado, foi aplicada a taxa básica de juros 

SELIC (5,0% a.a.) atualizada em novembro/19 como taxa de desconto. 

 



 

 

 

Tabela 8 – Fluxo de caixa Operacional 
(Fonte: Própria) 

 

 

 

Tabela 9 – Fluxo de caixa Operacional 
(Fonte: Própria) 

FLUXO DE CAIXA PROJETADO 0 1 2
Receita de Vendas -R$                    -R$                    -R$                    
Impostos -R$                    -R$                    -R$                    
Comissões -R$                    -R$                    -R$                    
(=) Receita Líquida -R$                    -R$                    -R$                    
Aquisição Terreno 616.752-R$            -R$                    -R$                    
ITBI e Custos Cartório 21.586-R$              -R$                    -R$                    
Custo de Construção -R$                    -R$                    -R$                    
Custos com Propaganda -R$                    12.600-R$              12.600-R$              
Projetos -R$                    10.000-R$              10.000-R$              
Instalações Provisórias -R$                    40.000-R$              -R$                    
Taxa de incorporação -R$                    -R$                    -R$                    
IPTU -R$                    925-R$                    925-R$                    
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 638.338-R$            63.525-R$              23.525-R$              
Fluxo de Caixa Descontado 638.338-R$            63.267-R$              23.335-R$              

FLUXO DE CAIXA PROJETADO 3 4 5
Receita de Vendas -R$                    189.000R$            189.000R$            
Impostos -R$                    7.560-R$                7.560-R$                
Comissões -R$                    7.560-R$                7.560-R$                
(=) Receita Líquida -R$                    173.880R$            173.880R$            
Aquisição Terreno -R$                    -R$                    -R$                    
ITBI e Custos Cartório -R$                    -R$                    -R$                    
Custo de Construção -R$                    720.000-R$            720.000-R$            
Custos com Propaganda 12.600-R$              12.600-R$              12.600-R$              
Projetos 10.000-R$              10.000-R$              10.000-R$              
Instalações Provisórias -R$                    -R$                    -R$                    
Taxa de incorporação -R$                    -R$                    -R$                    
IPTU 925-R$                    925-R$                    925-R$                    
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 23.525-R$              569.645-R$            569.645-R$            
Fluxo de Caixa Descontado 23.240-R$              560.456-R$            558.182-R$            



 

 

 

Tabela 10 – Fluxo de caixa Operacional 
(Fonte: Própria) 

 

 

 

Tabela 11 – Fluxo de caixa Operacional 
(Fonte: Própria) 

 

FLUXO DE CAIXA PROJETADO 6 7 8
Receita de Vendas 189.000R$            189.000R$            189.000R$            
Impostos 7.560-R$                7.560-R$                7.560-R$                
Comissões 7.560-R$                7.560-R$                7.560-R$                
(=) Receita Líquida 173.880R$            173.880R$            173.880R$            
Aquisição Terreno -R$                    -R$                    -R$                    
ITBI e Custos Cartório -R$                    -R$                    -R$                    
Custo de Construção 720.000-R$            720.000-R$            720.000-R$            
Custos com Propaganda 12.600-R$              12.600-R$              12.600-R$              
Projetos 10.000-R$              -R$                    -R$                    
Instalações Provisórias -R$                    -R$                    -R$                    
Taxa de incorporação -R$                    -R$                    -R$                    
IPTU 925-R$                    925-R$                    925-R$                    
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 569.645-R$            559.645-R$            559.645-R$            
Fluxo de Caixa Descontado 555.917-R$            543.942-R$            541.735-R$            

FLUXO DE CAIXA PROJETADO 9 10 11
Receita de Vendas 189.000R$            189.000R$            189.000R$            
Impostos 7.560-R$                7.560-R$                7.560-R$                
Comissões 7.560-R$                7.560-R$                7.560-R$                
(=) Receita Líquida 173.880R$            173.880R$            173.880R$            
Aquisição Terreno -R$                    -R$                    -R$                    
ITBI e Custos Cartório -R$                    -R$                    -R$                    
Custo de Construção 720.000-R$            720.000-R$            720.000-R$            
Custos com Propaganda 12.600-R$              12.600-R$              -R$                    
Projetos -R$                    -R$                    -R$                    
Instalações Provisórias -R$                    -R$                    -R$                    
Taxa de incorporação -R$                    -R$                    -R$                    
IPTU 925-R$                    925-R$                    925-R$                    
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 559.645-R$            559.645-R$            547.045-R$            
Fluxo de Caixa Descontado 539.536-R$            537.347-R$            523.118-R$            



 

 

 

Tabela 12 – Fluxo de caixa Operacional 
(Fonte: Própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXO DE CAIXA PROJETADO 12 13 14
Receita de Vendas 189.000R$            10.899.000R$      -R$                    
Impostos 7.560-R$                435.960-R$            -R$                    
Comissões 7.560-R$                435.960-R$            -R$                    
(=) Receita Líquida 173.880R$            10.027.080R$      -R$                    
Aquisição Terreno -R$                    -R$                    -R$                    
ITBI e Custos Cartório -R$                    -R$                    -R$                    
Custo de Construção 720.000-R$            720.000-R$            -R$                    
Custos com Propaganda -R$                    -R$                    -R$                    
Projetos -R$                    -R$                    -R$                    
Instalações Provisórias -R$                    -R$                    -R$                    
Taxa de incorporação -R$                    -R$                    630.000-R$            
IPTU 925-R$                    925-R$                    925-R$                    
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 547.045-R$            9.306.155R$        630.925-R$            
Fluxo de Caixa Descontado 520.995-R$            8.827.042R$        596.015-R$            



 

 

6.7 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

 

Na tabela abaixo é demonstrado o resultado estimado para o empreendimento, 

considerando os custos, despesas e receitas inclusos para o cálculo de viabilidade do 

projeto. Conforme é previsto no resultado final, observa-se uma margem líquida de 

22,89% e lucro líquido de R$ 2.884.170,03. O resultado se enquadra dentro da expectativa 

para esse tipo de projeto. 

Além disso, demonstra-se na tabela 14 o percentual que cada ou custo ou despesa reflete 

no dispendido total do empreendimento. 

 

Tabela 13 – Demonstração do Resultado do Exercício 
(Fonte: Própria) 

 

Tabela 14 – Percentual dos custos do projeto 
(Fonte: Própria) 

DRE
Receita de Vendas 12.600.000R$      
Impostos 504.000-R$            
Comissões 504.000-R$            
(=) Receita Líquida 11.592.000R$      
Aquisição Terreno 616.752-R$            
ITBI e Custos Cartório 21.586-R$              
Custo de Construção 7.200.000-R$        
Custos com Propaganda 126.000-R$            
Projetos 60.000-R$              
Instalações Provisórias 40.000-R$              
Taxa de incorporação 630.000-R$            
IPTU 12.952-R$              
(=) LUCRO LÍQUIDO 2.884.710,03R$  
(%) Margem Líquida 22,89%

Custos do Empreendimento
Aquisição Terreno 616.752R$            7,1%
ITBI e Custos Cartório 21.586R$              0,2%
Custo de Construção 7.200.000R$        82,7%
Custos com Propaganda 126.000R$            1,4%
Projetos 60.000R$              0,7%
Instalações Provisórias 40.000R$              0,5%
Taxa de incorporação 630.000R$            7,2%
IPTU 12.952R$              0,1%



 

 

Após finalização do resultado estático é possível identificar, a partir do diagrama de 

Pareto, quais são os custos e/ou despesas mais relevantes nesse projeto, bem como, o 

valor de investimento em cada tipo. Percebe-se que o custo em relação à obra é o que 

mais impacta o resultado final do empreendimento, sendo responsável por 82,7% do total 

da soma dos custos e despesas. 

O gráfico abaixo se encontra na escala logarítmica para melhor representação dos custos 

e despesas. 

 

 

Figura 10 – Análise de Pareto dos Custos do empreendimento 
 (Fonte: Própria) 
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6.8 Taxa interna de Retorno (TIR), VPL e Payback 

 

Nas tabelas abaixo foi calculado a taxa interna de retorno, valor presente líquido, payback 

simples e descontado desse projeto. Foram utilizados com taxa mínima de atratividade de 

investimento e taxa básica de juros os valores 10,00% e 5,00% respectivamente. 

 

 

Tabela 15 – Taxas aplicadas aos cálculos de viabilidade  
(Fonte: Própria) 

 

 

 

Tabela 16 – Indicadores financeiros do empreendimento 
(Fonte: Própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa mínima ret. Inv. (a.a) 10,00%
Alíquota Simples (a.a) 5,00%

VPL 2.329.075,58R$        
Investimento Total 8.707.289,97R$        
Capital Inicial Requerido 5.790.519,71R$        
Fluxo Líquido 2.884.710,03R$        
Fluxo Líquido Descontado 2.601.620,30R$        
Payback Descontado (meses) 14,00
Taxa de retorno de investimento (a.m) 6,11%

INDICADORES



 

 

7. Conclusão 

 

Após minuciosa análise do cenário de mercado atual e projeções financeiras, o 

empreendimento mostrou-se viável, sendo possível atingir uma TIR (taxa interna de 

retorno) de 6,11% ao mês. 

A análise econômica mostrou a crescente demanda por habitações do padrão definido 

nesse projeto, bem como, a expectativa de venda de todo o empreendimento durante o 

período de 14 meses.  

A análise financeira mostrou um projeto com rentabilidade acima da média (margem 

líquida de 22,89%), payback de 14 meses e lucro líquido de 2,884 milhões de reais. 

As análises técnicas, ambientais e jurídicas ainda são necessárias para garantir a 

viabilidade total do empreendimento, porém, do aspecto econômico-financeiro, a 

recomendação é de prosseguimento e execução do projeto. Portanto, fica como 

recomendação para próximos trabalhos, a inclusão das demais análises técnicas que irão 

compor a viabilidade total do projeto. 
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