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RESUMO 
 

O trabalho desenvolvido buscou verificar a viabilidade econômico-

financeira de um empreendimento imobiliário na cidade de Curitiba/PR, por 

meio da elaboração de um Plano de Negócio. A metodologia utilizada na 

fundamentação teórica foi a coleta de dados por meio de pesquisa (entrevista) 

com o público alvo, bem como através de consultas bibliográficas do projeto 

abordado. Ao final das pesquisas, foi desenvolvido um Plano de Negócios que 

foi estruturado baseando-se em aspectos fundamentais para o negócio: análise 

mercadológica, tipo da empresa a ser constituída, plano comercial e marketing, 

plano operacional, plano financeiro, avaliação estratégica do negócio e três 

diferentes cenários possíveis. No Plano de Negócio foi estudado cada aspecto 

e suas decorrências, como o consumidor final do empreendimento e sua renda, 

tipo de tributação adotada, quem são os concorrentes, investimentos no 

decorrer do projeto e estimativa de custos, rentabilidade, lucratividade e prazo 

de retorno do investimento. Os aspectos foram avaliados em diferentes 

cenários: pessimista, real e otimista. Os resultados atingidos pelo projeto foram 

positivos nos três cenários, resultando na aceitação e viabilidade do negócio. 
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ABSTRACT 
 
This work aims to evaluate the economic viability of a Real Estate 

development in the city of Curitiba, state of Paraná, through the elaboration of a 

Business Plan. The methodology used in the theoretical foundation was the 

collection of data through 

h research (interview) with the target audience, as well as through bibliographic 

queries. At the end of the research, we developed a Business Plan that is 

structured based on fundamental aspects of the business: market analysis, type 

of company, commercial and marketing plan, operational plan, financial plan, 

strategic business assessment and three different possible scenarios. At this 

Business Plan has been studied every single aspect and its consequences as 

the final consumer, types of taxes, who are the competitors, investments during 

the project, total cost, profitability and payback period of investment. Those 

aspects were evaluated in different scenarios: pessimistic, optimistic and real. 

The results achieved by the project were positive in all three scenarios, resulting 

in the acceptance and viability of the business. 
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INTRODUÇÃO 

 
A cada dia novas reportagens, pesquisas e notícias falam do mercado 

imobiliário no país e quais serão as suas decorrências. Para alguns está 

saturado, super-ofertado, com preços muito altos e sem demanda para toda 

esta oferta. Já para outros o mercado da construção civil é cíclico e o momento 

que estamos passando é de acomodação e maturação, uma vez que neste 

entendimento o mercado está atrelado a situação do país e depende de um 

ambiente político-econômico favorável. 

Com base no estudo completo do mercado imobiliário de Curitiba, 

tendências e necessidades; este trabalho tem por objetivo avaliar a real 

demanda em todos os segmentos da construção civil para verificar a 

viabilidade econômica da implantação de um novo empreendimento que atue 

em um nicho de mercado onde existe carência de apartamentos para moradia 

e investimento. 

De acordo com Leal (2007), "para empresas de incorporação e 

construção, o estudo de viabilidade do empreendimento é o momento em que 

fatores como localização, capital e concepção do produto são combinados, de 

tal forma que se obtenha uma incorporação bem sucedida”. 

 
1.1. PROBLEMATIZAÇÃO 

 
Através de pesquisa (questionário) com potenciais clientes e atuais 

players do mercado, bem como de dados estatísticos do setor; analisar e 

avaliar a atual situação do mercado imobiliário na cidade de Curitiba, avaliando 

a oferta, demanda e oportunidades (nichos de mercado) para a viabilidade de 

implementação de um novo empreendimento. 

 

• Quais as atuais opções de apartamentos em Curitiba, segmentado por 

tipologia e localização? 

• Existem imóveis para todos os públicos em Curitiba? 

• É viável a abertura de uma nova empresa que atue apenas aonde existe 

mercado que atualmente não é atendido? 
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1.2. DELIMITAÇÃO 

 
Analisar as oportunidades e se todas as carências do setor de 

construção civil da cidade de Curitiba estão supridas pela atual oferta. 

 
1.3. HIPÓTESE 

 

Existem nichos de mercado que atualmente não são atendidos pelas 

empresas que atuam no mercado imobiliário de Curitiba? 

 

 1.4. OBJETIVOS 

  

1.4.1. Geral 
 

Entender como funciona o mercado imobiliário em Curitiba, suas 

variáveis, clientes, players atuais, vetores de crescimento. 

 

1.4.2. Específico 
 

Desenvolver um Plano de Negócio e um estudo de viabilidade 

econômico de um novo empreendimento para empreender no mercado 

imobiliário de Curitiba 
 
1.5. REFERENCIAL TEÓRICO  

O referencial teórico serve como base para o desenvolvimento do 

trabalho, fortalecendo os argumentos e ideias à medida que dá seriedade a 

pesquisa. Com este fim, o embasamento teórico presente neste trabalho será 

apresentado através de conceitos e definições que permearão o problema a 

ser solucionado. Abrange em parte atualidades e notícias veiculadas nas 

mídias do país, além de literatura nacional e internacional. 
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2. EMPREENDEDORISMO 
 
O tema do presente trabalho demanda uma abordagem a respeito do 

empreendedorismo, uma vez que se enquadra em uma de suas interpretações. 

Vários autores já tentaram definir o empreendedorismo, mas não temos uma 

conceituação definitiva. Em decorrência do desenvolvimento da sociedade, 

diariamente estamos diante de novas oportunidades, tecnologias e contextos 

sócio econômicos, o que renova diariamente a definição de empreender. 

Empreender, entre outras coisas, quer dizer resolver algum problema ou 

questão e, no âmbito empresarial, é comumente usado para a atividade de 

criação de uma empresa ou negócio, bem como sua exploração para tornar 

uma atividade lucrativa. Relaciona-se com a identificação de oportunidades, 

agregar valor, desenvolvimento de uma atividade técnica ou ainda a produção 

de um produto, entre outras possibilidades.  

Trata-se de uma atividade essencial para o desenvolvimento econômico 

da sociedade, uma vez que produz renda, sendo uma boa alternativa para 

incremento da renda familiar, gera empregos, movimenta a economia, recolhe 

tributos e desenvolve tecnologias e a inovação. O empreendedor assume os 

riscos de sua empreitada, investindo recursos, dedicação e sacrifícios àquela 

atividade que vislumbra ser lucrativa. 

 

2.1. PERFIL DO EMPREENDEDOR 

 

Seja pela assunção de riscos, da resiliência diante dificuldades e 

sacrifícios, ou ainda pela imprevisibilidade de alguns fatores internos e 

externos, empreender exige certa dose de coragem e resistência. O perfil das 

pessoas que tem sucesso nessa atividade já foi exaustivamente estudado, a 

fim de entender os comportamentos, pontos em comum e peculiaridades, para 

poder determinar traços determinantes para o sucesso, visando incentivar e 

treinar tais atitudes, em busca dos benefícios socioeconômicos do 

empreendedorismo.  

Importante observar que ainda não existem provas científicas que 

determinem a capacidade do indivíduo como empreendedor, mas podemos 

indicar alguns traços unânimes entre todas as análises: Grande autoconfiança 
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e otimismo, propensão por assumir riscos e responsabilidades – relacionado 

com o grande senso de oportunidade, além da sede por sucesso, aliada à 

independência, resistência às frustrações e bastante dinamismo.  

A reunião dessas características invariavelmente acarreta em indivíduos 

que sabem tomar decisões, são determinados, exploram ao máximo as 

oportunidades e constroem o próprio destino. Desenvolvem senso de liderança 

e bons relacionamentos, o que lhes cerca de apoio em incrementa o 

surgimento de novas oportunidades. Acabam gerando admiração e muitas 

vezes tendo sucesso em seus negócios, independente da área técnica ou de 

atividades relacionadas entre si.  

Para Dornelas (2008) “empreendedorismo é o envolvimento de pessoas 

e processos que, em conjunto, levam a transformação de ideias em 

oportunidades”. 

 

2.2. TIPOS DE EMPREENDEDORES 

 

Existem diversos tipos de empreendedores, e a cada dia surgem novos 

derivados da observação de novas oportunidades. Desde aqueles que 

empreendem dentro das próprias empresas ou instituições que fazem parte, 

identificando oportunidades internas e externas inerentes ao contexto que 

estão envolvidos, os que buscam complemento de renda em atividades que 

tem habilidade, àqueles que buscam opção ao desemprego ou aposentadoria, 

aos que buscam refúgio em ter seu próprio negócio, etc. Existem os atentos às 

oportunidades derivadas da evolução tecnológica e mudanças da sociedade, 

bem como em alguns anos teremos tipos ainda não imaginados. 

De acordo com Chiavenato (2004) “o empreendedor é a pessoa que 

inicia ou opera um negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal 

assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente”. 

 

2.3. EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

 

Nos últimos anos, o país esteve diante de um enorme crescimento 

econômico, pautado na política de desenvolvimento governamental. Mesmo 

assim, com a popularização da internet e a globalização, o empreendedorismo 
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cresceu em níveis exponenciais. É comum conhecermos pessoas que praticam 

alguma atividade complementar de casa, ou se arriscam em novas 

possibilidades de negócio, como e-commerce, food trucks, etc. A cada 

momento passaram a surgir novos escritórios compartilhados de trabalho, 

incentivando profissionais em busca de espaços profissionais a um baixo custo. 

Atividades colaborativas e multidisciplinares se multiplicam e o 

desenvolvimento técnico é muito mais rápido. Em contrapartida, no passado 

recente, temos uma economia em franca retração, com diminuição do poder de 

compra, empresas fechando e grande aumento do desemprego. Logo, além 

daqueles que vinham empreendendo por opção ou alternativa, estamos diante 

de um grande número de novos empresários que, em decorrência de uma 

demissão, ou dificuldade de se reposicionar no mercado de trabalho. Muitos 

usam as verbas da rescisão de seus antigos empregos, para aportar em novas 

atividades, visando uma receita adequada ao padrão que vinha mantendo. 
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3. EMPRESA 
 

A criação de uma empresa é o primeiro passo para o início de um novo 

negócio. A decisão de constituir uma empresa requer do empreendedor estudo 

prévio e conhecimento sobre todas as possíveis variáveis ao longo do negócio.  

Neste capítulo será conceituado o que é uma empresa e apresentados 

alguns tipos existentes de acordo com a legislação vigente. 

 
3.1. CONCEITOS 

 

Todo tipo de conceito é, na verdade, elaborado de acordo com o 

pensamento do indivíduo que o propõe. Desta forma, na conceituação do que é 

uma empresa, são inúmeras as definições encontradas. Para Michaelis (2013) 

o conceito de uma empresa é uma sociedade organizada para a exploração de 

uma indústria ou comércio. Para Chiavenato (2008) é uma organização 

destinada à produção de alguma coisa e/ou produzir algum serviço à 

sociedade. Já Cassarro (1999) coloca que uma empresa é uma entidade 

jurídica que tem como obrigação apresentar lucro e este deve ser suficiente 

para permitir sua expansão e o atendimento das necessidades sociais. Por fim, 

segundo Kinlaw (1998), a empresa é a força contemporânea mais poderosa de 

que se dispõe para estabelecer o curso dos eventos da humanidade. Ela 

transcende as fronteiras e os limites do nacionalismo, exercendo influência 

predominante nas decisões políticas e sociais. 

Uma empresa nada mais é que uma unidade econômico-social, cercada 

por elementos humanos, materiais e técnicos, que tem como principal objetivo 

obter utilidades através da sua participação no mercado de bens e serviços. 

Sob os aspectos acima apresentados, a empresa pode ser vista como 

uma consequência do sistema capitalista, sendo que ela passa a ser 

conceituada a partir de diversos pontos de vista, no entanto cada empresa é 

reconhecida como tal, a partir das características que ela apresenta. 

 

3.2. TIPOS DE EMPRESAS 
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Como organizações voltadas à produção de algo ou a prestação de 

algum serviço, de acordo com a literatura nacional e internacional, pode-se 

classificar as empresas de várias formas, como pelo seu ramo de atividade, 

seu tamanho, titularidade do capital ou ainda pela sua natureza jurídica. 

Os aspectos legais da constituição de uma empresa caracterizam o seu 

tipo a partir da legislação vigente, enquadrando-a em determinado tipo e 

modelo, com uma tributação diferenciada para cada uma. 

Do ponto de vista da atividade econômica das empresas, elas podem 

ser classificadas em três tipos:  

 

• Empresas do setor primário: que obtêm os recursos a partir da 

natureza, como é o caso das agrícolas, pesqueiras ou pecuárias. 

• Empresas do setor secundário: dedicadas à transformação de 

matérias-primas, como as industriais e as da construção civil.  

• Empresas do setor terciário: que se dedicam à prestação de 

serviços ou ao comércio. 

 

Em relação à titularidade do capital das empresas, elas podem ser 

classificadas como: 

 

• Empresas privadas: cujo capital está nas mãos de particulares. 

• Empresas públicas: controladas pelo Estado. 

• Empresas mistas: o capital é partilhado por particulares e Estado. 

• Empresas de autogestão: o capital é propriedade dos 

trabalhadores envolvidos no negócio. 

 

Outra classificação usual para as empresas diz respeito à sua 

constituição jurídica. Neste sentido podem ser classificadas como: 

 

• Empresas individuais: que pertencem a uma única pessoa.  

• Empresas societárias: constituídas por duas ou mais pessoas. 

Nesta última classificação a legislação brasileira apresenta definições e 

tipos de constituição de uma empresa, sob o aspecto jurídico, sendo o Novo 
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Código Civil o meio pelo qual são regidas as diferentes formas. Abaixo, em 

resumo, estão as formas legais de constituição de empresas: 

 

• Empresário Individual: todo profissional que exerce atividade 

econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou 

serviços com atuação individual, sem sócios. 

• Microempreendedor Individual (MEI): empresário que fature 

anualmente até R$ 60.000,00 e seja optante pelo Simples 

Nacional. 

• Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI): é 

uma natureza jurídica que deve ter um titular, com capital mínimo 

de 100 vezes o maior salário mínimo do País totalmente 

integralizado, sendo a responsabilidade do titular limitada ao valor 

do capital. O registro da EIRELI será efetuado pelas Juntas 

Comerciais e observará as regras da sociedade limitada. 

• Sociedade Simples: constituída por pessoas que reciprocamente 

se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de 

atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados, não 

tendo por objeto o exercício de atividade própria de empresário. 

Este tipo de sociedade é utilizado, por exemplo, em escritórios de 

advocacia e arquitetura. 

• Sociedade Empresária: tem por objeto o exercício de atividade 

própria de empresário sujeito ao registro, devendo inscrever-se na 

Junta Comercial de cada estado da federação. Tipo de sociedade 

onde os sócios produzem bens ou serviços, podendo ser 

constituída de acordo o regulado no Art. 983 do Código Civil, a 

saber: em Nome Coletivo, em Comandita Simples, Limitada, 

Anônima ou em Comandita por Ações. 

• Sociedade de Propósito Específico (SPE): sociedade empresária 

cuja atividade é restrita, podendo em alguns casos ter prazo de 

existência determinado, normalmente utilizada para isolar 

qualquer risco financeiro da atividade desenvolvida.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_empres%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Risco
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• Sociedade Limitada: o capital é divido em cotas e a 

responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas; 

Embora, até cinco anos, todos os sócios respondam pela 

integralização do capital social. 

• Sociedade por Ações: confere, pelas suas regras rígidas, maior 

segurança aos seus sócios (acionistas). O capital social é dividido 

em ações e cada sócio responde somente pelo preço de emissão 

das ações que adquiriu. 

• Sociedade Estrangeira: considera-se a empresa constituída e 

organizada em conformidade com a legislação do país de origem, 

onde também mantém sua sede. 

• Sociedades Cooperativas: através do limite das cotas do capital 

social de cada sócio, é disponibilizada a entrada de novos sócios, 

considerando a existência de uma quantidade mínima e ilimitada 

de sócios. 

• Associações: é uma entidade de direito privado, dotada de 

personalidade jurídica e caracteriza-se pelo agrupamento de 

pessoas para a realização e consecução de objetivos e ideias 

comuns, sem fins lucrativos.  

• Fundações: com fim exclusivo para utilidade pública, moral, 

religiosa, de assistência, ou similares. 

 

Do ponto de vista do porte das empresas, as diferenças referem-se 

prioritariamente ao número de funcionários e ao faturamento de cada uma: 

 

• Microempresa: faturamento anual inferior a R$360.000,00. 

• Empresa de Pequeno Porte: faturamento anual entre 

R$360.000,00 e R$3.600.000,00. 

• Empresa de médio porte: faturamento anual de até 

R$20.000.000,00. 

• Empresa de grande porte: faturamento superior a 

R$20.000.000,00. 
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Após esta breve explanação sobre alguns dos tipos de empresas 

existentes hoje no Brasil, será enfatizada a Sociedade de Propósito Específico, 

comumente chamada de SPE, pois é a tipologia que mais se enquadra no 

objeto de estudo deste trabalho. 

 

3.3. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) 

 

A Sociedade de Propósito Específico é um modelo de empresa pelo qual 

se constitui uma nova sociedade limitada ou sociedade anônima cuja atividade 

se restringe apenas a atuação específica no momento, podendo ter inclusive 

prazo de existência determinado, encerrando-se tão logo o empreendimento 

seja concluído. É uma sociedade patrimonial que pode adquirir bens móveis, 

imóveis e participações; tem personalidade jurídica e deve ser submetida a 

toda a legislação do tipo societário escolhido. Ela tem características especiais 

que as tornam mais práticas e seguras nas relações entre as empresas, sendo 

que o objeto social da SPE deve ser limitado à atividade que a empresa irá 

exercer. 

Embora o modelo das SPE’s seja inspirado em experiências 

internacionais, como a joint venture, onde pessoas físicas ou jurídicas se 

juntam, trazendo para o negócio expertises distintas, emprestando suas 

habilidades, recursos e conhecimentos para empreender determinado objetivo; 

as SPE’s no Brasil surgiram com o objetivo de proteger o consumidor e 

investidor, sobretudo depois do emblemático caso da falência da Construtora 

Encol, que atingiu mais de 40 mil famílias.  

Do ponto de vista do investidor, a SPE é benéfica uma vez que, por a 

empresa possuir atividade restrita e ter duração limitada, permite um completo 

isolamento de possíveis outras atividades empresariais exercidas pelos 

controladores. O que resulta na facilidade e simplificando o acesso aos ativos e 

recebíveis do empreendimento, caso ocorra inadimplência. 

As SPE’s foram inicialmente utilizadas, sobretudo, em grandes projetos 

de engenharia, como na construção de usinas hidrelétricas ou redes de 

transmissão. Todavia a utilização de uma SPE hoje em dia é bastante 

frequente em qualquer tipo de empreendimento específico, não importando o 

porte, porém nos projetos de construção civil é quase uma unanimidade. 
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4. CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 
 

4.1. FINANCIAMENTO E CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

 

Nos dias de hoje dificilmente uma família – ou até mesmo um investidor 

– consegue juntar uma grande quantia para comprar um imóvel à vista. Desta 

forma a compra do imóvel, na grande maioria das vezes, é realizada através de 

algum tipo de financiamento imobiliário. Trata-se, simplificadamente, de um 

empréstimo onde a instituição financeira quita com o construtor o valor do 

imóvel e o cliente passa a dever ao banco o valor do imóvel acrescido de juros. 

O valor total do financiamento varia de acordo com cada instituição 

financeira contratada, mas a grande maioria trabalha com o percentual de 

financiamento que varia de 70% a 90% do valor do imóvel, para financiamentos 

com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), e até 

100% com recursos do FGTS. 

Para a contratação do financiamento existem algumas regras e 

condições que o cliente deverá se encaixar, como por exemplo: o proponente 

não pode ser proprietário ou estar em processo de compra de outro imóvel e 

ser maior de 18 anos com idoneidade cadastral.  

Num contrato de financiamento existem cláusulas que determinam 

prazos, obrigações, deveres, mas, sobretudo como serão pagas as prestações 

e a devolução do dinheiro tomado no momento do empréstimo. Como todo 

empréstimo, juros serão cobrados pela instituição financeira e embutidos 

dentro das prestações. Entender como funciona a dinâmica do empréstimo 

bancário é fundamental para o cliente escolher o tipo certo de financiamento e 

como será estruturada a sua dívida. 

A prestação é dividida em amortização e juros. A amortização é a parte 

que o tomador do crédito está devolvendo mensalmente ao banco pelo dinheiro 

emprestado. E os juros são o valor referente ao pagamento do “aluguel” do 

dinheiro emprestado. 

Os modelos mais usuais de financiamento no Brasil são o SAC (Sistema 

de Amortização Constante), SACRE (Sistema de Amortização Crescente) e o 

Sistema Price. A seguir uma breve descrição de cada tipo: 
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• SAC: No Sistema de Amortização Constante, como o nome já diz, 

as amortizações são constantes, o que varia são os juros e 

consequentemente as prestações, que vão diminuindo ao longo 

do financiamento. As parcelas no início do financiamento são 

maiores e o cliente paga mais rápido o principal da dívida, com 

um juro menor ao longo do tempo. Este modelo é o mais usual no 

Brasil. 

• SACRE: O Sistema de Amortização Crescente é uma mistura do 

sistema SAC e do Price. As prestações sobem durante um 

intervalo de tempo, até chegar num ponto a partir do qual vão 

diminuindo. No sistema SACRE, além do juros, há também um 

reajuste pela TR. 

• Price: O Sistema Price é o mais popular no mundo, porém no 

Brasil tem-se usado cada vez menos este modelo. Na Tabela 

Price as prestações são fixas, os juros decrescentes e as 

amortizações constantes. Ou seja, no início o devedor irá pagar 

um pequeno valor de amortização e grande parte da parcela 

serão os juros. 

 

Como alternativa às altas taxas de juros, aqueles que dispõem de menor 

urgência, ou ainda da possibilidade de diversificar sua carteira de economias e 

investimentos, podem investir em consórcios imobiliários.  

Embora não disponham de liquidez, o valor aportado é real e corrigido, 

sendo uma boa alternativa para a poupança, uma vez que se paga apenas a 

taxa da administradora. Em caso de contemplação (via sorteio ou lances – de 

acordo com as regras específicas de cada grupo), tal carta de crédito só pode 

ser utilizada para a compra de terrenos, imóveis novos e usados, reformas ou 

construções.  

Muitos investidores diversificam suas carteiras com consórcios, e ao 

obterem a contemplação, vendem o crédito investido com ágio, e o comprador 

assume as prestações faltantes. Mesmo com o incremento do ágio, o 

comprador acaba ficando diante de taxas menores de juros reais ao final do 

prazo contratado, sobretudo comparadas as taxas de financiamento imobiliário 

atuais. 
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4.2. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) é uma iniciativa do 

Governo Federal em parceria com estados, municípios, empresas e entidades; 

lançado em 2009, que oferece condições atrativas para o financiamento de 

moradias para famílias de baixa renda. Em março de 2016 foi lançada a 

terceira fase do PMCMV, que, de acordo com o Ministério das Cidades do 

Governo Federal, tem como objetivo a contratação de 2 milhões de novas 

unidades habitacionais em todo o país até 2018, com investimento de cerca de 

R$ 210,6 bilhões nos próximos 2 anos. 

Além do objetivo social que promove através da facilidade na aquisição 

da casa própria da população, o programa visa a geração de emprego e renda 

por meio do incremento da cadeia produtiva do setor da construção civil. 

A principal condição para uma família fazer parte do programa MCMV é 

sua renda estar enquadrada nas 4 faixas previstas: 

• Faixa 1 - Volta às famílias com renda de até R$1.800 esta faixa 

oferece subsídio máximo do programa, podendo chegar a até 

90% do valor do imóvel. As famílias beneficiadas pagam apenas 

cinco por cento da renda durante 120 meses, o restante é 

subsidiado pelo Governo Federal através do MCMV. 

• Faixa 1,5 - Nova faixa criada na terceira fase do Programa Minha 

Casa Minha Vida. É voltada às famílias que ganham até R$2.350. 

Os interessados que se enquadrem na nova categoria vão poder 

financiar imóveis com subsídios que podem chegar a R$ 45 mil, 

de acordo com a localidade e a renda. 

• Faixa 2 - Esta é a terceira faixa, voltada às famílias que ganham 

acima de R$2.350 até R$3.600. As famílias podem conseguir até 

R$ 27,5 mil de subsídio do governo, dependendo da renda e do 

valor do imóvel pretendido. 

• Faixa 3 - Esta é a última faixa de renda do MCMV, são voltadas 

às famílias que ganham acima de R$3.600 até R$6.500. 

Diferentemente das duas outras fases, esta não oferece nenhum 
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tipo de subsídio, porém há desconto no valor dos seguros 

obrigatórios e também uma baixa taxa de juros. 

 

Todas as famílias com renda bruta mensal de até R$ 6.500,00 podem 

participar do programa, desde que não possuam casa própria ou financiamento 

em qualquer unidade da federação, bem como tenham recebido anteriormente 

benefícios de natureza habitacional do Governo Federal. 

Os valores máximos dos imóveis são: para a faixa 1 até R$ 96 mil; na 

faixa 1,5, o imóvel custa até R$ 135 mil; e nas faixas 2 e 3, o teto é de R$ 225 

mil. Dependendo da cidade onde o imóvel está inserido. 

Para os imóveis localizados nas regiões metropolitanas de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Distrito Federal, o limite é de até R$ 225 mil. Nas regiões 

metropolitanas do Sul – entre elas em Curitiba, Espírito Santo e Minas Gerais, 

o teto é de R$ 200 mil. No Centro-Oeste (exceto Distrito Federal), Norte e 

Nordeste, de R$ 180 mil. O menor financiamento no Programa MCMV é de R$ 

90 mil, praticado nos municípios com população até 20 mil habitantes. 

Na faixa 1, até 90% do valor do imóvel será subsidiado e os beneficiários 

pagarão prestações mensais de até R$ 270, de acordo com a renda, sem juros 

e durante 10 anos. Na faixa 1,5, o subsídio é de até R$ 45 mil e o 

financiamento do saldo restante será feito com juros de 5% ao ano. O subsídio 

da faixa 2 será de até R$ 27,5 mil, de acordo com a renda e localidade, com 

juros de 6% a 7% ao ano. Na faixa 3, o financiamento terá juros anuais de 

8,16%.  

 

4.3. DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

 
De forma geral, a economia brasileira piorou bastante nos últimos anos. 

Apesar da melhora relevante obtida nos últimos 20 anos, como é natural, 

ocorreram oscilações em períodos pontuais. Contudo olhando os principais 

indicadores, verificam-se quedas relevantes das taxas de juros, aumento do 

volume de crédito, controle da inflação e, apesar do momento difícil da 

economia internacional e nacional, ainda existiam boas perspectivas para o 

Brasil quando comparado com a média mundial no longo prazo. 
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Porém este cenário favorável se transformou rapidamente em função de 

erros na condução da política econômica, escândalos de corrupção e a 

desarticulação política do governo. Após breve período de crise nos anos 2008 

e 2009, o mercado imobiliário brasileiro passou por um período de euforia entre 

os anos de 2010 e 2012, apresentando um aquecimento significativo, com 

aumento da demanda por ativos imobiliários, destacando-se principalmente 

terrenos para incorporações, áreas para o segmento de logística e distribuição, 

participações em shopping centers e outras carteiras de imóveis comerciais 

com foco em renda de longo prazo. 

Os preços de ativos imobiliários apresentaram valorização real 

significativa, impulsionados pelas variáveis já citadas, destacando-se 

principalmente a queda da taxa de juros que direcionou um volume expressivo 

de recursos da renda fixa para o mercado imobiliário. 

Entretanto a partir do segundo semestre de 2012 os indicadores de 

mercado começaram a desacelerar, com alguns fundamentos econômicos 

dando sinais de fadiga, com dificuldade de contenção da inflação e de 

crescimento do PIB, o que apontava para uma conjuntura mais complicada 

para o desenvolvimento do país, exigindo no início do ano seguinte, em 2013, a 

retomada do aumento das taxas básicas de juros e a desvalorização do Real. 

Em 2014 observou-se uma retração constante no desempenho do 

mercado imobiliário, porém em 2015 a queda foi ainda mais acentuada, 

observando-se uma piora no cenário econômico afetado pelos escândalos de 

corrupção na Petrobras, onde diversas empreiteiras e construtoras estavam 

envolvidas, e pelo início das ações do governo de ajuste fiscal.  

A expectativa para 2016 é a continuidade desta situação de retração do 

mercado. Os fundamentos da economia brasileira vêm se deteriorando neste 

período recente, consolidando um cenário de incertezas e revertendo um 

contexto favorável verificado na última década. A perspectiva para o setor 

imobiliário, em geral, vai em linha com a situação do país, de retração, porém 

podendo se diferenciar em segmentos específicos, sobretudo em função da de 

cada produto, condições específicas de crédito, estágio de desenvolvimento de 

local, das vertentes de crescimentos das cidades, dos níveis de investimento 

urbano programado para os próximos anos em cada região e do equilíbrio das 

forças de oferta e demanda em cada microrregião. 
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Especificamente com relação à Curitiba, a cidade possui um alto Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) e é a cidade com maior Produto Interno 

Bruto (PIB) de toda a região Sul do país, de acordo com a última pesquisa do 

IBGE sobre a geração de Produto Interno Bruto dos Municípios brasileiros. 

Entretanto a retração da economia fez com que praticamente todos os setores 

recuassem, inclusive o mercado imobiliário local.  

Porém, mesmo com a queda natural consequente desta retração, o 

mercado imobiliário de Curitiba tem expectativas positivas para o futuro. A 

cidade ainda é considerada uma das melhores no estado do Paraná para se 

investir em imóveis.  

Além disto, a queda no volume de lançamentos nos últimos três anos, 

fez com a oferta baixasse e se equiparasse com demanda atual. De acordo 

com dados da última Pesquisa da Associação dos Dirigentes de Empresas do 

Mercado Imobiliário do Paraná (ADEMI/PR), de abril de 2016, o número de 

apartamentos residenciais novos disponíveis para a venda é de 

aproximadamente 9.300 unidades, 3% a menos do que o mês anterior. Os 

dados da pesquisa mensal da (Ademi/PR) revelam ainda que, nos últimos 12 

meses, a queda no volume de imóveis novos em estoque na capital 

paranaense foi de 17%.  
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5. PESQUISA DE MERCADO 
 

Anterior ao início do desenvolvimento do produto, e visando atestar a 

viabilidade e a implementação do novo empreendimento, foi elaborada uma 

pesquisa de mercado (questionário) com o público alvo e atuais empresas que 

trabalham na região, a fim de classificar e comprovar as premissas pré-

estabelecidas. 

A principal intenção era, além de determinar quais produtos são 

demandados, e por quem, entender a atuação das empresas já estabelecidas. 

Assim, pôde-se analisar brechas e nichos para a inserção de um novo player 

no mercado. 

 

5.1. COLETA DE DADOS 

 
Esta coleta de dados foi composta por um questionário com 15 

perguntas separadas em quatro categorias: 

 

1) Perfil do entrevistado; 

2) Intenção de compra; 

3) Delimitação - imóvel ideal (produto); 

4) Preço - expectativa, forma e possibilidades de pagamento. 

 

As questões foram pautadas no atual mercado de imóveis em Curitiba e 

região metropolitana, na percepção e entendimento dos clientes e 

incorporadores sobre oferta, além da demanda e potenciais novos produtos. 

Foram disponibilizados 50 questionários físicos e online, sendo 5 para 

incorporadores e 45 para potenciais clientes, todos moradores de Curitiba, com 

idade superior a 18 anos. 

Tal questionário foi importante para determinar a demanda existente por 

imóveis, bem como a delimitação de potenciais produtos a serem ofertados, 

considerando a elasticidade dos interesses do público. Também considerou e 

analisou as percepções dos incorporadores sobre o seu público, mostrando um 

pouco de desconhecimento e pouca percepção de demandas. Tal fator abre 

caminho para a diferenciação e melhor atendimento dos potenciais clientes. 
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A seguir, as perguntas do questionário, com as estatísticas das 

respostas: 

 

1. Qual sua idade? 
 

 
 
 

2. Qual seu estado civil? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9% 

24% 

29% 

19% 

19% 

1. PERFIL - FAIXA ETÁRIA 

18-25

26-35

36-45

46-55

Mais de 60 anos

39% 

45% 

12% 

4% 

2. PERFIL - ESTADO CIVIL 

Solteiro

Casado

Divorciado

Viúvo
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3. Qual sua ocupação atual? 
 

 
 
 
4. Qual sua renda familiar? 
 

 

 
5. Você pensa comprar imóvel nos próximos meses? 

 

 
 

11% 

40% 
19% 

23% 

7% 

3. PERFIL - OCUPAÇÃO 
Estudante

Profissional CLT

Profissional
Autônomo
Empresário

Desempregado

12% 

23% 

37% 

19% 

9% 

PERFIL - RENDA (R$) 

1000-3500

3501-6500

6501-10000

10001-15000

15001-...

67% 

30% 

3% 

5. INTENÇÃO DE COMPRA 

Sim

Não
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6. Por quais razões pretende comprar um imóvel? 
 

 
 
 

7. Qual a região ideal para você? 
 

 
 

 

8. Qual a metragem ideal para seu próximo imóvel? 
 

 

51% 

27% 

22% 

6. MOTIVAÇÃO COMPRA 

Moradia

Investimento

Não tem Intenção

12% 

14% 

20% 
21% 

9% 
6% 

18% 

7. PRODUTO - REGIÃO DE 
INTERESSE 

Centro / Alto da XV

Juvevê / Alto da Glória

Mercês / Champagnat

Água Verde / Vila Izabel

Portão

Mossunguê

Outros

15% 

37% 23% 

18% 

7% 

8. PRODUTO - ÁREA IDEAL 

Até 50m²

51-100m²

101-150m²

151-200m²

Mais de 200m²
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9. Quantos quartos seriam ideais? 
 

 
 

10. Quantos banheiros seriam ideais? 
 

 
 
 

11. Quantas vagas de garagem seriam ideais? 
 

 

 

19% 

24% 
34% 

23% 

9. PRODUTO - QTDE DE 
QUARTOS 

1 Quarto

2 Quartos

3 Quartos

4 ou mais Quartos

25% 

31% 

44% 

10. PRODUTO - QUANTIDADE 
DE BWCs 

1 Banheiros

2 Banheiros

3 ou mais
Banheiros

3% 

15% 

42% 

35% 

5% 

11. PRODUTO - VAGAS DE 
GARAGEM 

Nenhuma

1 Vaga

2 Vagas

3 Vagas

4 ou mais
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12. Considerando a compra de um imóvel na planta, ou seja, uma obra 
que ainda não começou, em quanto tempo gostaria de receber seu 
apartamento? 

 

 
13. Qual valor você pagaria por um imóvel que atenda suas expectativas 

de acordo com a atual realidade do mercado imobiliário? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

28% 

21% 

13% 

7% 

12. PRODUTO - PRAZO DE 
ENTREGA 

Até 12 meses

13 a 18 meses

19 a 24 meses

25 a 36 meses

Mais de 36 meses

8% 

12% 

19% 

29% 

21% 

11% 

13. PRODUTO - EXPECTATIVA 
DE PREÇO 

Até R$ 150mil

R$151 - 250mil

R$251 - 350mil

R$351 - 450mil

R$451 - 550mil

Mais de R$ 550mil
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14. Qual valor de entrada você pagaria? 
 

 
 

 
15. Quanto você poderia pagar de parcela mensal no imóvel? 

 

 
 

5.2. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi online, realizada utilizando a ferramenta de 

pesquisa online: “survio.com”. Os dados foram compilados posteriormente. 

Com base na análise dos números decorrentes da pesquisa de 

mercado, consegue-se delimitar o perfil mais comum das incorporadoras 

existentes, que focam nos produtos mais demandados e no público alvo que 

lidera o ranking de demanda. 

 

48% 

27% 

19% 

6% 

14. PAGAMENTO - VALOR DE 
ENTRADA 

Até R$ 50mil

R$ 51 - 100mil

R$ 101 - 150mil

Mais de R$ 150mil

11% 

24% 

37% 

19% 

9% 

15. PAGAMENTO - VALOR DA 
PARCELA 

Até R$ 1000

R$ 1001 -2000

R$ 2001 - 3000

R$ 3001 - 4000

Mais de R$ 4000
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1) Público alvo: 26 a 45 anos, investidores vislumbrando renda através 

de locação, com baixo risco e um ativo real e idosos em busca de segurança, 

praticidade e que vem de imóveis de maior porte. 

2) Tipologia do apartamento: 2 ou 3 quartos, 2 banheiros e 2 vagas. 

3) Área privativa de aproximadamente 100m², com área comum e de 

lazer mais enxutas (mínimo necessário). 

4) Prazo de obra: de 12 a 18 meses. 

 

Sendo assim, percebe-se brechas e oportunidades de atuação em 

nichos de mercado não completamente atendidos pela maioria das empresas.  

Apartamentos compactos, quitinetes e de apenas 01 dormitório tem um 

mercado pouco explorado na região, além de ter um ticket médio menor em 

comparação com outras tipologias, expandido a possibilidade de compra para 

um maior número de pessoas. 
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6. O PLANO DE NEGÓCIO 
 
6.1. SUMÁRIO 

 
6.2. Sumário Executivo 

6.2.1. O Empreendimento 

6.2.2. Missão 

6.2.3. Visão 

6.2.4. Valores 

6.2.5. Setor de Atividade 

6.2.6. Forma Jurídica 

6.2.7. Enquadramento Tributário 

6.3. Descrição do Terreno 

6.4. Descrição do Empreendimento 

6.5. Plano de Marketing 

6.6. Plano Operacional e Financeiro 

6.6.1. Conceitos para análise de viabilidade Econômica 

6.6.1.1. Taxa Mínima de Atratividade – TMA 

6.6.1.2. Valor Presente Líquido – VPL 

6.6.1.3. Taxa Interna de Retorno – TIR 

6.6.1.4. Fluxo de Caixa 

6.6.1.5. Ponto de Equilíbrio 

6.6.1.6. Payback – Período de Retorno do Investimento 

6.6.1.7. Máxima Exposição de Caixa 

6.6.1.8. EBITDA 

6.6.2. Premissas – Viabilidade financeira 

6.6.2.1. Premissas Referentes ao terreno 

6.6.2.2. Despesas Iniciais Empresa 

6.6.2.3. Investimentos – análises Técnicas Previas 

6.6.2.4. Despesas Canteiro de Obras 

6.6.2.5. Despesas Projetos e Aprovações 

6.6.2.6. Orçamento e Cronograma Físico e Financeiro da Obra 

6.6.2.7. Despesas com Gestão e Administração de Obra 

6.6.2.8. Despesas comerciais e Marketing 
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6.6.2.9. Tributos e Taxas 

6.6.2.10. Área Vendável 

6.6.2.11. Receita de Vendas 

6.6.2.12. Área Construída 

6.6.3. Quadro de Áreas – Empreendimento 

6.6.4. Orçamento estimativo de obra 

6.6.5. Cronograma físico Financeiro 

6.6.6. Valor Geral de Vendas 

6.6.7. Despesas de Incorporação 

6.6.8. Fluxo de Caixa 

6.7. Construção de Cenários 

6.7.1. Condições Viabilidade 

6.7.2. Cenário 01 

6.7.3. Cenário 02 

6.7.3. Cenário 03 

6.8. Conclusões 
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6.2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O plano de negócio desenvolvido neste trabalho tem como objetivo 

principal a análise da viabilidade técnica, econômica e mercadológica de um 

lançamento de empreendimento imobiliário residencial na cidade de Curitiba, 

capital do Paraná. 

O grande motivador para o desenvolvimento deste projeto se deve ao 

fato de existir uma grande demanda reprimida por moradia na capital 

paranaense, sobretudo quando analisado determinados bairros e nichos de 

mercado.  

Este fato ocorre, e é recorrente em grandes cidades, pois as principais 

construtoras e incorporadoras, que detém (e direcionam para seus interesses) 

grande parte do mercado, limitam sua atuação em determinados segmentos e 

públicos, deixando uma grande parte do mercado inexplorado, carente de 

residências e serviços. 

Com base em pesquisas de mercado previamente elaboradas, chegou-

se à conclusão que o mercado a ser explorado neste plano de negócio é o 

“residencial econômico compacto”, ou seja, apartamentos e quitinetes de cerca 

de 30m², para um público diversificado: desde famílias recém estabelecidas 

com faixa de renda até R$ 6.500,00 por mês, casais estabelecidos e idosos, 

em busca de conforto, segurança e baixo custo de manutenção de uma 

moradia compacta.  

Existem também os investidores, que vislumbram ganhos reais de valor 

patrimonial e remuneração mensal com locação. Normalmente tal público é 

atendido apenas em empreendimentos localizados na periferia ou região 

metropolitana. Alguns bairros não tão distantes do centro são boas 

oportunidades de investimento, visto que apresentam carência de novos 

lançamentos e, de certa forma, acabam ignorados pelas grandes construtoras. 

Neste plano de negócios optou-se pelo bairro “Bairro Alto”, localizado na 

região nordeste da capital paranaense, consolidado, com bom atendimento de 

infraestrutura, transporte e serviços, e próximos de polos de desenvolvimento 

econômico, como shoppings, hospitais, indústrias e universidades. 

O projeto a ser desenvolvido será executado em um terreno 

exaustivamente analisado, com área total de aproximadamente 1.760m².  
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O imóvel localiza-se em uma das principais vias da região, sendo uma 

das rotas preferidas por moradores e visitantes que chegam e saem do bairro. 

Em frente ao terreno temos um ponto de ônibus, e a poucos metros diversas 

possibilidades de serviços e comércios. O Terreno encontra-se desocupado, 

murado, e é o único terreno deste porte que se encontra livre e disponível para 

a construção.  

Outro diferencial a se considerar é que com a revitalização da antiga 

rodovia BR-116, deixando de ser uma estrada que cortava a cidade, 

contextualizando com a estrutura urbana – através da implantação da Linha 

Verde, o zoneamento das regiões de influência foi alterado. O presente imóvel 

passou de ZR2 (Zona Residencial 2), com baixa baixa verticalização e pouco 

potencial construtivo) para ZTLV (Zona de Transição Linha Verde) passando a 

admitir construções de até quatro pavimentos e usos coletivos. 

O valor acordado e a forma de pagamento da área foram ajustados entre 

as partes da seguinte maneira: será realizada dação em área construída no 

próprio negócio, ou seja, permuta física no local com o percentual fixo de 

15,5%. Isto implica em uma exposição de capital muito pequena, 

consequentemente uma TIR (taxa interna de retorno) maior. 

O empreendimento, depois de uma minuciosa análise do mercado, em 

que se buscou sempre a melhor oportunidade e menor risco, com o menor 

investimento e maior retorno; foi concebido da seguinte maneira: 01 única torre, 

com 03 pavimentos (além do térreo), e 12 unidades por pavimento tipo, com 

apartamentos de um dormitório, mas com plantas flexíveis e diversas 

possibilidades de personalização.  

No embasamento serão 04 apartamentos “Garden” (com quintal 

privativo), além de 06 lojas conjugáveis, totalizando uma área destinada ao 

comércio de 195m².  

O mix de lojas com apartamentos residenciais, além de diluir despesas 

condominiais, traz um benefício mútuo tanto para lojistas quanto moradores. 

Enquanto àqueles incrementam público e estabelecem fortes relacionamentos 

comerciais com moradores do próprio imóvel, esses dispõem da comodidade 

de ter comércio e serviço literalmente à porta de suas casas.  

Para o público de investidores também é interessante, pois desta forma 

minimizam-se os riscos envolvidos e toda a área de influência é atingida, pois 
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acaba ofertando não só aos futuros moradores, mas também para vizinhos e 

aqueles que transitam, novas ofertas de comércio e serviços. 

O montante de capital a ser investido para o lançamento, venda e 

construção do empreendimento é de R$ 2,5 milhões. Este recurso é 

proveniente em parte de recurso próprio, e outra parte de captação com 

investidores. Também deve ser considerada a possibilidade de alavancagem 

através da venda de unidades para investidores atraídos por condições 

especiais. 

O preço da obra e, consequentemente o de venda, está condicionado à 

flutuação do mercado de insumos e mão de obra, mas trabalhando unicamente 

com base no INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), o plano de 

negócio aqui apresentado é viável do ponto de vista econômico e financeiro. 

 
6.2.1. O Empreendimento 
 
O nome dado ao empreendimento em questão neste Plano de Negócio é 

Condomínio Residencial Percy Feliciano de Castilho, homenagem a um dos 

homens que desbravou o bairro, que também dá nome a rua onde o 

empreendimento está localizado. 

 

6.2.2. Missão 
 

A missão da empresa é desenvolver um empreendimento imobiliário 

específico que respeite o meio ambiente, sociedade e a urbanização da cidade, 

ampliando a oferta de moradia, satisfazendo seus moradores e rentabilizando 

os investidores.  

 

6.2.3. Visão 
 

A visão desta SPE é se tornar referência local na realização de um 

empreendimento com resultado positivo para todos os envolvidos.  

 

6.2.4. Valores 
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Os valores são: compromisso com os clientes, respeito a legislação e ao 

meio ambiente, inovação, orientação para resultados e busca incessante pela 

qualidade. 

 

6.2.5. Setor de Atividade 
 

Prestação de Serviços. 

 

6.2.6. Forma Jurídica 
 

Sociedade de Propósito Específico. 

 

6.2.7. Enquadramento Tributário 
 

Lucro presumido.  
 
6.3. DESCRIÇÃO DO TERRENO 

 

O Terreno localiza-se na Rua Percy Feliciano de Castilho, números 75, 

87, 97 e 109, bairro: Bairro Alto, cidade de Curitiba/PR, próximo a alguns 

pontos de interesse a serem destacados: 

 

• Futuro Shopping Jockey Plaza (1) 

• Faculdade UniBrasil (2) 

• Hospital Vita (3) 

• Linha Verde/ antiga BR-116 (4) 

• Regimento Coronel Dulcídio (5) 
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Imagem 01 – Vista aérea do entorno 

 

A unificação dos quatro terrenos gerará uma área total de 1.760m², em 

formato irregular, mas com uma testada de 44 metros, o que possibilita a 

implantação da torre de frente para a via.  

Abaixo a foto aérea dos quatro terrenos a serem unificados. As 

edificações existentes na ocasião da foto são casas de madeira não averbadas 

que serão demolidas para a construção do novo empreendimento. 
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Imagem 02 – Vista aérea do terreno 

 Imagem 03 – Vista frontal do terreno, com ponto de ônibus e bosque no fundo 
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Imagem 04 – Levantamento topográfico da área, indicando as casas de 

madeira previamente existentes, faixa não edificável de 4 metros no fundo, 

além dos níveis, divisas reais e de documento, e vegetação a ser considerada 

 
6.4. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O empreendimento foi concebido de dentro para fora, ou seja, foi 

delimitado um modelo de apartamento que atendesse as principais premissas 

(legislação, custo de execução, valor de venda, flexibilidade de planta, 

racionalidade da construção e demais considerações técnicas), para então 

desenvolver a composição no terreno em questão.  
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Trata-se de torre única com lojas na parte da frente, no térreo, e 

apartamentos na parte de trás, três pavimentos tipo com apartamentos, além 

do ático de uso comum.  

As vagas são descobertas e localizadas no térreo. O acesso das 

unidades residenciais se dá de modo independente às lojas. A circulação 

vertical se dará por escada ou elevador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 05 – Perspectiva frontal do empreendimento com lojas no térreo 

 

Os apartamentos padrão tem área de 30m² de área privativa. De acordo 

com a legislação vigente da prefeitura Municipal de Curitiba, esta tipologia se 

enquadra como quitinete, o que demanda 01 vaga para cada 04 unidades, ao 

invés de 01 vaga por unidade para apartamentos com metragem superior a 

esta. Além disso, as quitinetes demandam 4m² de área comum de recreação 

por unidade, contra 9m² demandados por apartamentos maiores que 30m².  

Tais itens diferenciam o custo de construção, uma vez que se executam 

menos áreas comuns em relação às áreas das unidades (relação área 

construída x área privativa). Como premissa básica, e de diferenciação da 

unidade, foi adotado o banheiro com ventilação natural. 
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Imagem 06 – Planta do apartamento padrão com 30m² 

 

Nas imagens a seguir: planta do pavimento térreo, indicando as 06 lojas 

e os 04 apartamentos de fundos; planta do pavimento tipo com 12 

apartamentos por andar e planta do ático, de uso comum, com a área para 

salão de festas e churrasqueira (com possibilidade de implantar uma lavanderia 

comum e salão de jogos). 
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Imagem 07 – Pavimento térreo, com lojas e apartamentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 08 – Pavimento tipo 

Imagem 09 – Planta do ático com área comum 
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6.5. PLANO DE MARKETING 

 
O plano de marketing, análises estratégicas comerciais, precificação e 

demais conceitos relativos a esse tema, foi desenvolvido em estudo 

complementar a este. Tem por objetivo, definir os valores, formas de 

pagamentos, estratégias, premiações e cronograma de comunicação e 

campanha de vendas. 

A precificação considera tanto os custos, margens estabelecidas, 

diferenciais de produtos, análise de mercado e benchmarks, quanto a gestão 

do espelho de vendas ao longo do tempo. 

A comunicação, bem como a campanha de marketing tem, a partir da 

análise profunda de conceitos, o objetivo de fazer com que os potenciais 

clientes sintam-se atraídos e desenvolvam percepção de valor do bem 

ofertado. Será desenvolvida com foco nos dois principais grupos de clientes-

alvo: Moradores e Investidores. As imobiliárias parceiras desempenham 

importante papel no atingimento dos objetivos traçados. Serão desenvolvidas 

campanhas de premiação, além das comissões normais, para aqueles 

corretores que apresentarem um desempenho acima da média. 

A relação entre preço e comunicação será responsável para que o fluxo 

financeiro de receitas, bem como o valor geral de vendas (VGV) final, ao longo 

do período de vendas, atendam aos indicadores financeiros desejados para 

resultar no resultado satisfatório do empreendimento. 

As receitas ao longo do tempo são estimadas, a fim de se atingir os 

resultados desejados, considerando o orçamento, custos operacionais, 

tributários, imprevistos, prazos de obra e etc. O levantamento e aferição desses 

itens será analisado no próximo capítulo. 

 

6.6. PLANO OPERACIONAL E FINANCEIRO 

 

 O plano operacional e financeiro trata-se da principal parte do 

planejamento estratégico de um empreendimento imobiliário. Nele, são feitas 

todas as considerações técnicas e econômicas, a partir de óticas 

multidisciplinares e complementares, para analisar a viabilidade final do 
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negócio, se há a disposição de recursos necessários para a implementação, 

bem como a rentabilidade da empreitada. 

 No plano operacional, são analisadas todas as questões inerentes à 

resolução do empreendimento. Avaliam-se as considerações técnicas, 

jurídicas, contábeis, legais e comerciais, para que se obtenham todas as 

premissas que serão inseridas na análise de viabilidade financeira. 

Segundo Leal, 2007, "Para empresas de incorporação ou construção, o 

estudo de viabilidade do empreendimento é o momento em que fatores como 

localização, capital e concepção do produto são combinados, de tal forma que 

se obtenha uma incorporação bem sucedida.". 

Naturalmente, o estudo de viabilidade – isoladamente – não é garantia 

do sucesso de um empreendimento. Mas um estudo bem feito e analisado com 

rigor, combinado com um ótimo desenvolvimento e gestão de projetos, uma 

estratégia comercial adequada, o pós venda (atendimento ao cliente, 

personalização e manutenção) funcional, com o correto atendimento da 

legislação e das questões técnicas e construtivas, acabam resultando em 

empreendimentos de resultado satisfatório.  

O Plano operacional contempla as questões técnicas do 

empreendimento quanto ao atendimento das demandas comerciais, mas 

considerando: análise de documentação; vocação, relevo, orientação e demais 

condicionantes do terreno; parâmetros construtivos, legislação urbanística e 

questões ambientais; orçamento de obra, custos de execução, administração e 

gestão, responsabilidade técnica; soluções estruturais, revestimentos e 

acabamentos em concordância com conceito de produto esperado; prazos, 

mobilização de equipe e controles; controle de documentação e certidões ao 

longo da obra; personalização de unidades a partir de acordos comerciais; 

custos indiretos e imprevistos; negociações e fluxo financeiros. 

 

6.6.1. Conceitos para análise da viabilidade financeira 
 
 Para que se tenha um bom entendimento, e se possa fazer uma 

completa avaliação de uma planilha de viabilidade financeira, é essencial que 

estejamos familiarizados com alguns termos e conceitos. 
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  Primeiramente, vale ressaltar que o risco, na linguagem 

financeira, não se restringe à comparação entre prejuízo e lucro com dar errado 

ou dar certo. E sim, risco trata-se da possibilidade de algo dar um resultado 

diferente do esperado. 

 

6.6.1.1. Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

  
Em qualquer tipo de investimento, precisamos comparar o custo do 

capital investido com a rentabilidade do mesmo capital, quando aplicado no 

mercado financeiro. No mercado financeiro, a maioria das aplicações é de 

baixo, portanto temos o capital assegurado. Já nos negócios, como temos 

diversos fatores envolvidos, o risco acaba sendo consideravelmente maior. 

Tal análise visa comparar se vale a pena retirar o dinheiro da referida 

aplicação e aportar no negócio, e qual a taxa que comporta o risco da 

aplicação, para que o projeto se torne interessante. 

A taxa mínima de atratividade também se define pelo retorno mínimo 

aceitado em determinado tempo. Caso contrário, o projeto tem que ser melhor 

desenvolvido ou descartado. 

Para SOUZA E CLEMENTE (2001), a TMA é a melhor taxa com baixo 

risco, disponível para aplicação. A decisão de investimento deve ficar entre as 

duas alternativas: ou investir no projeto, ou então aplicar na TMA. 

 

6.6.1.2. Valor Presente Líquido (VPL)  
 

 Em finanças, toda informação financeira tem que ser comparada em um 

mesmo momento no tempo. Ou seja, em uma análise de futuro, é essencial 

que se transponha os valores futuros para o valor presente, descontando a 

taxa definida, para poder saber quanto de fato é seu valor hoje. 

O valor presente líquido é bastante usado para comparar se o aporte em 

determinado é vantajoso em relação a manter o capital aplicado no mercado 

financeiro. Esse indicador é essencial para comparar projetos futuros, 

realizados em diferentes períodos no tempo. Tal análise se faz crucial uma vez 

que um mesmo retorno financeiro acaba sendo completamente diferente caso 

leve tempos distintos para que tal ganho seja realizado. 
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Em definição simples, o VPL é a diferença entre o valor presente do 

projeto, menos o custo para a implementação do mesmo na data atual. 

 O VPL também é conhecido como o método de avaliação de fluxo de 

caixa descontado, uma vez que possibilita a comparação entre o valor atingido 

pelo investimento com o valor do retorno esperado, na forma de fluxo de caixa 

líquido, sendo que os valores são considerados na data presente. 

 

6.6.1.3. Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 
 A Taxa Interna de Retorno é a taxa necessária para equiparar o valor de 

um investimento a valor presente com os seus respectivos retornos futuros, ou 

saldo de caixa. Quando a rentabilidade do negócio for maior que a TMA, 

podemos aferir que o investimento é atrativo. 

 Segundo BROM E BALIAN (2007), “a TIR é a taxa média periódica de 

retorno do projeto, suficiente para repor, de forma integral e exata, o 

investimento realizado”. 

 É importante ressaltar que a análise da TIR deve ser criteriosa e 

cuidadosa, pois apresenta armadilhas derivadas de eventuais inversões de 

sinal do saldo de um fluxo de caixa em determinado período, podendo gerar 

interpretações equivocadas. 

 

6.6.1.4. Fluxo de Caixa 

 
 Entende-se que o fluxo de caixa é essencial dentro de qualquer tipo de 

organização ou negócio. Tal ferramenta informa aos envolvidos toda a 

movimentação dos recursos financeiros (com informações sobre pagamentos, 

recebimentos e saldos, realizados e a realizar) agrupados por períodos de 

acordo com cada caso. 

 É através da visualização e interpretação do fluxo de caixa, que o 

administrador financeiro pode controlar, organizar, planejar e contingenciar os 

recursos financeiros da empresa no período. 

 As movimentações indicadas no fluxo de caixa são organizadas – pela 

ótica contábil – como: 
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 - Operacionais: Aquelas derivadas da operação a qual a empresa se 

destina. Custos necessários para que se produza/ preste um produto ou 

serviço, bem como as respectivas receitas provenientes da venda ou prestação 

da atividade. Considera aqui as despesas administrativas, impostos e etc. 

Relaciona-se com a demonstração de resultados (DRE) e informa sobre o 

capital de giro. 

 - Financiamentos: Alternativas para a alavancagem de recursos, bem 

como a maneira e programação de pagamentos. Enquadram-se os 

empréstimos, parcelamentos e aportes de capitais. 

 - Investimentos: Alocação de recursos em ativos que são essenciais 

para o desenvolvimento da operação da empresa, como o aporte em 

maquinários, equipamentos, pesquisas ou ainda o desenvolvimento de 

produtos e tecnologias. 

 Visualizando e tomando como base o fluxo de caixa, o empresário pode 

extrair os índices financeiros necessários para as tomadas de decisão, como a 

TIR, payback, máxima exposição de caixa, entre outros.  

 

6.6.1.5. Ponto de Equilíbrio 

 

 O ponto de equilíbrio indica em que situação a operação torna-se 

autossustentável financeiramente, ou seja, não depende do ingresso de 

recursos externos àqueles obtidos com a própria operação da empresa. Indica 

a quantidade de produtos/ serviços que geram receitas suficientes para cobrir 

todo o custo operacional e despesas fixas. As receitas oriundas a partir do 

ponto de equilíbrio, descontados os custos variáveis, passam a ser 

computados como lucros operacionais brutos. 

 Quando uma empresa opera sob o ponto de equilíbrio econômico, o VPL 

é igual a zero. 

 

6.6.1.6. Período de Retorno do Investimento (PAYBACK)  
 

 O payback em tradução livre do inglês, significa “pagar de volta”. Trata-

se do exato período em que o montante de receitas acumuladas pelo projeto 

empata com o montante de despesas, e o projeto passa a acumular saldo 
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positivo de caixa. Desta maneira, resulta em um importante indicador de risco 

de investimento. 

 O período para o retorno do investimento pode ser estimativo, quando 

for nominal – payback simples - aquele calculado com base no fluxo de caixa 

nominal, ou presente líquido, quando calculado com base no fluxo de caixa 

descontado, trazendo os valores à data presente. 

 

6.6.1.7. Máxima Exposição de Caixa 

 
 Trata-se da maior diferença entre o aporte de recursos e o ingresso de 

receitas na operação. Indica o período em que tal saldo se manifestará, e é um 

índice essencial para o empresário poder aferir o volume financeiro que 

precisará ingressar ao mesmo tempo. Através dessa análise, consegue 

programar financiamentos, investimentos e recebimentos, e planejar despesas 

a fim de minimizar riscos de falta de capital. 

 

6.6.1.8. EBITDA 
  

EBITDA é uma sigla em inglês que reúne as inciais de Earnings Before 

Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, que em tradução livre, significa 

o lucro antes dos juros, taxas, depreciação e amortização. Ou seja, é aquele 

indicador de quanto a empresa gera de receitas exclusivamente através de sua 

atividade, sem considerar impostos, e afins. Trata-se de um ótimo índice para 

aferir eficiência e produtividade de determinada atividade. 

 

6.6.2. Premissas – Viabilidade financeira  
 

Para a elaboração da análise de viabilidade financeira de um 

empreendimento, são necessárias as corretas informações de alguns dados de 

entrada, ou seja premissas. Tais informações influenciam no cálculo da 

rentabilidade do empreendimento. São premissas para a viabilidade de um 

empreendimento: 

 

6.6.2.1. Premissas referentes ao terreno. 
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Todas as informações técnicas e financeira do terreno. O presente 

estudo apresenta uma situação interessante do ponto de vista do investidor: a 

compra do terreno foi integralmente custeada com o pagamento em unidades 

do próprio empreendimento a ser executado. Prática conhecida como permuta 

física no local. Tal peculiaridade é interessante para o investidor uma vez que 

diminui a exposição de caixa e o dispêndio de recursos logo de início. Para o 

proprietário do terreno, também é uma oportunidade de se associar ao 

empreendimento e maximizar o retorno, uma vez que troca o terreno, pois 

unidades com maior liquidez e atratividade de mercado, podendo inclusive 

gerar receita com locação, sem o aporte de recursos. 

 

6.6.2.2. Despesas Iniciais - Empresa 

 

Relação de investimentos em legalização, transferências de imóveis, 

despesas para abertura e manutenção de empresas envolvidas, bem como 

assessoria e controles jurídico-contábeis. Foi estimado os custos para a 

elaboração de contrato social e registro da sociedade empresarial, bem como 

todas as despesas de assessorias de contabilidade e jurídicas para o início e 

acompanhamento do negócio. Também foi indicado os valores de 

transferências dos imóveis para a empresa, bem como das garantias para os 

proprietários permutantes.   

 

6.6.2.3. Investimentos – Análises Técnicas Prévias 

 

Tratam-se dos serviços técnicos de análises prévias do terreno, como o 

levantamento topográfico e sondagem de solo. A topografia aborda o ponto de 

vista de relevo, divisas (reais e documentadas), vegetação, atingimentos e 

demais informações a serem consideradas para a completa compreensão e 

análise do terreno. A sondagem é o estudo técnico que avalia o tipo e 

características do solo, essencial para a definição a solução mais adequada de 

fundação. 

 

6.6.2.4. Despesas Canteiros de Obras 
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Tratam-se dos custos com preparo do canteiro, demolições, ligações 

provisórias (água, luz, telefonia e internet), limpeza, manutenção, segurança de 

materiais e equipamentos, além dos impostos ao longo do período da 

incorporação, construção até a transferência das unidades para os respectivos 

proprietários. Uma vez que os terrenos sejam transferidos para a SPE, esta 

assume todos os custos de manutenção, segurança e impostos ao longo do 

período de aprovações e execução, até que as unidades sejam transferidas 

aos proprietários finais. 

 

6.6.2.5. Despesas com Projetos e Aprovações 

 

Valores e fluxo de despesas para a elaboração e aprovação de projeto 

arquitetônico, bem como demais projetos complementares, com suas 

respectivas aprovações (projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário, SPDA 

(Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas), PCI (Prevenção e Combate 

a Incêndios), Tubulações telefônicas, alarme, lógica e monitoramento; Quadros 

de Incorporação e respectivo registro e averbação; Contempla também o 

projeto de unificação do terreno. 

 

6.6.2.6. Orçamento e Cronograma Físico Financeiro de Obra 

 

São as previsões e estimativas do custo e do fluxo financeiro para se 

executar a obra, separado mensalmente. 

 

6.6.2.7. Despesas com Gestão e Administração de Obra 

 

Custos com a equipe responsável pela gestão da incorporação e 

administração de obra, compras de suprimentos e negociação com 

fornecedores. Percentual sobre o valor geral de venda destinado à empresa 

que vai controlar as decisões técnicas a fim de que o empreendimento atinja o 

resultado estimado. Além de uma taxa sobre o custo raso (bruto) da construção 

para que sejam controladas as atividades de obra, e garantir que sempre se 

busque as melhores oportunidades e alternativas de fornecedores e prestações 

de serviço, a fim de evitar um descolamento entre orçamento e custo real. 
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6.6.2.8. Despesas comerciais e Marketing  

 

Valor provisionado para o investimento em comunicação dos 

diferenciais, propagandas, campanhas e divulgação do empreendimento aos 

seus potenciais compradores, a fim de que as vendas atinjam os objetivos 

propostos. O plano comercial para esse estudo, foi objeto de trabalho efetuado 

à parte, de modo complementar a este. 

 

6.6.2.9. Tributos e Taxas 

 

Valor previsto para o pagamento de impostos sobre receita, de acordo 

com o enquadramento tributário da empresa, além do custeio de taxas de 

órgãos públicos para vistoria e liberação de documentos. Também entram 

despesas de cartório, para registro de incorporação e averbações. 

 

6.6.2.10. Área vendável 

 

A área de venda do empreendimento foi extraída do estudo preliminar do 

projeto arquitetônico, considerando a totalidade das áreas privativas das 

unidades. O produto desta área, multiplicada pelo valor do metro quadrado de 

venda, privativo, resulta no valor de venda de cada uma das unidades. Para as 

vagas de estacionamento descoberto, foi definido um valor absoluto adequado 

para a região. 

 

6.6.2.11. Receitas de vendas 

 

A partir da pesquisa das práticas de mercado, são elaborados 

cenários de vendas, considerando diferentes velocidades de 

liquidação versus preço praticado. As estimativas de receita, bem 

como o fluxo mensal de recebíveis, são essenciais para a indicação 

do saldo mensal do empreendimento. 

 

6.6.2.12. Área Construída 
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Trata-se da totalidade da área da construção, incluindo áreas privativas 

e comuns, mesmo aquelas não computável para a prefeitura. É a área usada 

para a estimativa de custo de obra. 

 

6.6.3. Quadro de Áreas do Estudo Preliminar 
 

O Estudo preliminar de projeto arquitetônico, trata-se de um pré-projeto, 

que já considera os parâmetros construtivos e peculiaridades do terreno, bem 

como diretrizes comerciais e o programa de necessidades. 

Embora não seja um projeto completamente detalhado, com todas as 

mínimas definições, já é possível extrair o quadro de áreas que servirá como 

base para os dados de entrada na viabilidade. 

No estudo, são relacionados e quantificadas as unidades resultantes, 

bem como o quadro de áreas completo, indicando áreas privativas (áreas 

vendáveis), áreas computáveis (consideradas para aprovação conforme a 

legislação), além da totalidade da área construída (somatório de áreas 

privativas e comuns). 

 

QUADRO DE ÁREAS - ESTUDO PRELIMINAR     

     PAVIMENTO USO ÁREA TOTAL ÁREA PRIV. VAGAS 
ÁTICO RECREAÇÃO 149,51 0,00 - 
4 PAVTO 12 KITINETES 448,52 340,00 - 
3 PAVTO 12 KITINETES 448,52 340,00 - 
2 PAVTO 12 KITINETES 448,52 340,00 - 
TÉRREO 06 LOJAS 04 Aps 410,16 303,58 14 

     TOTAL 1905,23 1323,58 14 
Tabela 01 – Quadro de Áreas do Estudo Preliminar 

 

6.6.4. Orçamento Estimativo de Obra  
  
 Existem diversas maneiras e métodos científicos de se orçar uma obra, 

seja qual for a escala. Para um orçamento completo, considerando todas as 

empreitadas, é necessária a totalidade dos projetos completos, com todas as 

especificações, revisões e compatibilizações. Para esse estudo de viabilidade, 
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foi considerada a área total construída do empreendimento, multiplicada pelo 

índice de custo por metro quadrado, controlado pelo Sindicato da Construção 

Civil do Paraná (SINDUSCON-PR). 

O Custo Unitário Básico (CUB) trata-se de um índice orientativo para a 

determinação do valor do metro quadrado da construção. Naturalmente, o 

preço final de uma execução, apenas se dará após a análise minuciosa do 

projeto bem como suas especificidades, além de considerações mais amplas, 

como a conjuntura econômica, a disponibilidade sazonal de recursos e mão de 

obra, entre outras. Porém, o CUB acaba sendo uma referência bem importante 

e confiável, uma vez que leva em consideração os insumos (materiais e mão-

de-obra), equipamentos e despesas administrativas, relacionando com os seus 

respectivos pesos constantes nos quadros da NBR-12.721:2006 da ABNT. 

Além disso, é categorizado de acordo com o tipo de obra (comercial, 

residencial, galpões ou residencial popular). Dentro de cada tipologia, 

apresenta diferentes padrões, que consideram o acabamento estimado da 

obra, bem como são agrupados por números de pavimentos.  

Definição de CUB (SINDUSCON PR) Do site: o Custo Unitário Básico 

(CUB) é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção 

Civil de todo o país. Determina o custo global da obra para fins de cumprimento 

do estabelecido na lei de incorporação de edificações habitacionais em 

condomínio, assegurando aos compradores em potencial um parâmetro 

comparativo à realidade dos custos. Atualmente, a variação percentual mensal 

do CUB tem servido como mecanismo de reajuste de preços em contratos de 

compra de apartamentos em construção e até mesmo como índice setorial. 

 O CUB adotado é o identificado como PP-B: Residência multifamiliar - 

Prédio popular – padrão baixo: térreo e 3 pavimentos-tipo. Para esta tipologia, 

o valor estimado por m² de área construída é de R$ 1.415,07. O PP-B baseia-

se em uma construção com o programa de ambientes composto por pavimento 

térreo tendo hall de entrada, escada e 4 apartamentos no andar, cada um com 

dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e lavanderia. Na área externa estão 

localizados o cômodo de lixo, guarita, central de gás, depósito com banheiro e 

16 vagas descobertas. Três pavimentos tipo (aquele que repete em sua 

totalidade) compostos por hall entre as unidades, escada, além de quatro 
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apartamentos por andar, cada um com dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha 

e área de serviço. 

 Podemos tranquilamente fazer uma analogia entre o presente estudo e a 

tipologia classificada para a estimativa do CUB. Isso se dá por estarmos diante 

de edificações de mesmo porte e padrão de acabamento, com número de 

ambientes e metragem muito parecida. Considerando que estudo preliminar 

também tem térreo (com hall, 4 apartamentos de um quarto, um banheiro e 

cozinha conjugada com a sala) e lojas (entregues no bruto, ou seja, sem 

revestimentos ou acabamentos), bem como 3 pavimentos tipo, com hall e 12 

unidades por andar, porém cada uma com apenas um quarto e sala conjugada 

com cozinha – além dos respectivos banheiros – e o pavimento ático para o 

salão de festas com churrasqueira e o estacionamento descoberto com 14 

vagas. 

 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA 
     ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Estudo Preliminar) 1905,23 
CUSTO TOTAL/m² CONSTUÍDO (CUB Abril/16)  R$       1.415,07  
CUSTO GLOBAL DE OBRA  R$ 2.696.029,10  
CUSTO RASO (88% CUSTO GLOBAL)  R$ 2.372.505,61  
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (12% CUSTO GLOBAL)  R$    323.523,49  

Tabela 02 – Orçamento Estimativo de Obra 

 

6.6.5. Cronograma Físico-Financeiro 
 

 O Cronograma físico indica o avanço da obra ao longo dos meses de 

execução. Já o cronograma financeiro, compreende os pagamentos ao longo 

dos meses. Normalmente existe um descolamento entre o cronograma físico e 

o financeiro de uma obra. Etapas de maior peso, na medição do andamento da 

obra, algumas vezes acabam não tendo o mesmo peso no percentual do 

orçamento. Em contrapartida, alguns itens de grande relevância na composição 

dos custos envolvem pré-fabricações, feitas nas fábricas dos fornecedores. Ou 

seja, vão sendo fabricadas externamente ao canteiro de obras e com o início 

dos pagamentos anterior ao início da computação no controle do avanço físico. 

Existe também o regime de competência, que são as despesas já assumidas, 
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mas ainda não realizadas, por estarem no hiato de prazo entre a medição e o 

período de pagamentos. 

 Foi adotado um cronograma estimado em experiências anteriores de 

obras de padrão e porte parecido e com prazo análogo. 

 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 
     PERÍODO PERCENTUAL % ACUMULADO R$ R$ ACUMULADO 

0 3,0% 3,0%  R$      80.880,87   R$      80.880,87  
1 4,0% 7,0%  R$    107.841,16   R$    188.722,04  
2 4,0% 11,0%  R$    107.841,16   R$    296.563,20  
3 4,5% 15,5%  R$    121.321,31   R$    417.884,51  
4 5,0% 20,5%  R$    134.801,45   R$    552.685,97  
5 5,0% 25,5%  R$    134.801,45   R$    687.487,42  
6 5,5% 31,0%  R$    148.281,60   R$    835.769,02  
7 6,0% 37,0%  R$    161.761,75   R$    997.530,77  
8 6,5% 43,5%  R$    175.241,89   R$ 1.172.772,66  
9 6,5% 50,0%  R$    175.241,89   R$ 1.348.014,55  
10 6,5% 56,5%  R$    175.241,89   R$ 1.523.256,44  
11 6,5% 63,0%  R$    175.241,89   R$ 1.698.498,33  
12 6,5% 69,5%  R$    175.241,89   R$ 1.873.740,22  
13 6,0% 75,5%  R$    161.761,75   R$ 2.035.501,97  
14 6,0% 81,5%  R$    161.761,75   R$ 2.197.263,72  
15 5,5% 87,0%  R$    148.281,60   R$ 2.345.545,32  
16 5,0% 92,0%  R$    134.801,45   R$ 2.480.346,77  
17 5,0% 97,0%  R$    134.801,45   R$ 2.615.148,23  
18 3,0% 100,0%  R$      80.880,87   R$ 2.696.029,10  

Tabela 03 – Cronograma financeiro 

 

6.6.6. Valor Geral de Vendas (VGV) 
 

 O Valor Geral de Vendas (VGV) é o produto da área total privativa 

(indicado no quadro de áreas do Estudo Preliminar) multiplicado pelo valor do 

metro quadrado privativo praticado. O valor do metro quadrado foi levantado a 

partir das pesquisas dos concorrentes, a consideração do valor total das 

unidades, versus os respectivos enquadramentos nas linhas de crédito, bem 

como as expectativas de remuneração do negócio. 

 Deste valor, desconta-se o computado pelas unidades dadas em 

permuta física no local, pagamento do terreno, e obtém-se o VGV Líquido. 
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RECEITAS COM VENDAS 
     ÁREA TOTAL PRIVATIVA - UNIDADES 1323,58 
VALOR m² PRIVATIVO  R$           4.665,00  
VGV TOTAL UNIDADES  R$   6.174.500,70  
% PERMUTA FÍSICA (PAGAMENTO DO TERRENO) 17,5% 
VALOR PERMUTA (CONSIDERA APENAS UNIDADES)  R$   1.080.537,62  
VGV LÍQUIDO UNIDADES  R$   5.093.963,08  
VAGAS DE ESTACIONAMENTO 14 
VALOR POR VAGA DE ESTACIONAMENTO  R$         10.000,00  
VGV ESTACIONAMENTO  R$      140.000,00  
VGV LÍQUIDO TOTAL  R$   5.233.963,08  

Tabela 04 – Cálculo Receitas com Vendas 

  

6.6.7. DESPESAS DE INCORPORAÇÃO 
 

 Compreende todas as demais despesas do empreendimento. 

DESPESAS INCORPORAÇÃO 
  TERRENO  R$      32.100,00  
   ITBI (2,7% Valor do Terreno a VP)  R$      23.000,00  
   DEMOLIÇÃO E LIMPEZA  R$       2.500,00  
   IPTU (2 Anos)  R$       3.000,00  
   SEGURANÇA (30 Meses)  R$       3.600,00  
EMPRESA  R$      32.500,00  
   ASSESSORIA CONTÁBIL (30 Meses)  R$      15.000,00  
   ASSESSORIA JURÍDICA (30 Meses)  R$      15.000,00  
   ABERTURA DA EMPRESA  R$       2.500,00  
PROJETOS  R$      70.000,00  
   LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  R$       2.000,00  
   SONDAGEM DO SOLO  R$       1.000,00  
   PROJETO ARQUITETÔNICO  R$      30.000,00  
   PROJETO ESTRUTURAL  R$      10.000,00  
   PROJETOS COMPLEMENTARES (Elétrico, Hidráulico, PCI...)  R$      20.000,00  
   PROJETO DE UNIFICAÇÃO TERRENOS  R$       7.000,00  
APROVAÇÕES  R$       7.500,00  
MARKETING  R$    200.000,00  
COMISSÃO SOBRE VENDAS (5% VGV)  R$    261.698,15  
IMPOSTOS (RET 4,5% VGV)  R$    235.528,34  
RESERVA - MANUTENÇÃO UNIDADES  R$                 -    
  TOTAL  R$    839.326,49  

Tabela 05 – Despesas de Incorporação 
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6.6.8. Fluxo de Caixa - Empreendimento 
  

No anexo 01, temos a planilha completa do Fluxo de Caixa do 

empreendimento. Tal planilha compila todas as entradas listadas nos itens 

anteriores. Sejam as despesas (Obra, Incorporação, Terreno, etc), quanto as 

despesas com venda. 

Estabelece-se um saldo mensal, e um saldo acumulado. O saldo 

mensal, é descontado com a taxa de 1% ao mês, para compilar o respectivo 

valor presente. Assim, é possível comparar a taxa de retorno do 

empreendimento versus a Taxa Mínima de Atratividade. 

 

6.7. CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

 

6.7.1. Condições de Viabilidade 
 

A Construção de cenários visa analisar a sensibilidade da alteração de 

algum dado de entrada (custo, receita ou prazo) afetando os resultados do 

empreendimento. 

Considerando que o investimento se dará com recursos próprios dos 

investidores, oriundo da venda de outros ativos, temos uma TMA estabelecida 

em 15% ao ano. Ou seja, esse é o valor correspondente à expectativa mínima 

de retorno do investimento. Caso contrário, compensaria deixar o dinheiro 

rendendo em poupanças ou investimentos bancários diversos, que trariam uma 

taxa de 10% ao ano sem nenhum risco ou incômodo. Importante frisar que a 

TMA acabou ficando próxima da taxa de rendimentos bancários, pois para os 

investidores, que também são proprietários do terreno, vale a pena desenvolver 

o projeto e fazer com que o terreno passe a gerar receitas. 

Para ter uma análise mais completa, foram simulados três cenários de 

viabilidade. Foram alteradas algumas premissas para medir a sensibilidade da 

rentabilidade do negócio. Considerando que não temos muita flexibilidade no 

preço de venda, uma vez que se trata de imóveis de ticket baixo, e com valor 

indexado pelo programa Minha Casa Minha Vida, as simulações focaram no 

custo de obra. Um ganho de produtividade economizaria recursos de obra, 
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melhorando o resultado. Desperdícios de materiais, greves, atrasos ou 

retrabalhos incrementam o custo de obra, consumindo o resultado. 

 

6.7.2. Cenário 01 - Original 
 

Cenário original, considerando o custo de obra conforme o estimado 

através da estimativa de custo pelo CUB. Cenário apropriado considerando que 

a obra ande conforme o fluxo físico-financeiro programado. 

 

CENÁRIO 01 

     VGV TOTAL  R$ 6.174.500,70  
PERMUTA (PAGAMENTO TERRENO)  R$ 1.080.537,62  
VGV LÍQUIDO (DESCONTA PERMUTA E ADICIONA VAGAS)  R$   5.233.963,08  
CUSTO DE OBRA ESTIMADO (CENÁRIO REALISTA)  R$   2.696.029,10  
CUSTOS INCORPORAÇÃO  R$      603.798,15  
IMPOSTOS  R$      235.528,34  
TOTAL CUSTOS  R$   3.535.355,59  
LUCRO OPERACIONAL  R$   1.934.135,82  
EBITDA  R$   1.934.135,82  
LUCRO  R$   1.698.607,49  
VPL  R$      754.699,62  
VPL/VGV 0,14 
VPL/INVESTIMENTO 0,21 

Tabela 06 – Cenário Realista 

 

6.7.3. Cenário 02 - Pessimista 
 

Cenário com custo de obra original – advindo do CUB - incrementado 

em 7,5%. 

Considera eventuais imprevistos e falhas na condução da obra. O 

aumento do percentual do custo de obra, caso não seja repassado para o 

preço, torna-se fiel da balança para o resultado do empreendimento. 

 

CENÁRIO 02 

  VGV TOTAL  R$ 6.174.500,70  
PERMUTA (PAGAMENTO TERRENO)  R$ 1.080.537,62  
VGV LÍQUIDO (DESCONTA PERMUTA E ADICIONA VAGAS)  R$   5.233.963,08  
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CUSTO DE OBRA ESTIMADO (CENÁRIO PESSIMISTA)  R$   2.898.231,28  
CUSTOS INCORPORAÇÃO  R$      603.798,15  
IMPOSTOS  R$      235.528,34  
TOTAL CUSTOS  R$   3.737.557,77  
LUCRO OPERACIONAL  R$   1.731.933,64  
EBITDA  R$   1.731.933,64  
LUCRO  R$   1.496.405,30  
VPL  R$      585.537,28  
VPL/VGV 0,11 
VPL/INVESTIMENTO 0,16 

Tabela 07 – Cenário Pessimista 

 

6.7.4. Cenário 03 – Otimista 
 

Cenário considerando todos os custos estimados originais, mas com o 

orçamento de obra – advindo do CUB - descontado em 7,5%. 

Considera uma eventual economia de obra, advinda de melhores 

negociações com fornecedores, boa política de contratações de mão de obra, 

ou eficiência em canteiro. O desconto no custo da obra é muito sentido no 

resultado final, portanto deve-se buscar a economia máxima nos custeios de 

execução. 

 

CENÁRIO 03 
     VGV TOTAL  R$ 6.174.500,70  
PERMUTA (PAGAMENTO TERRENO)  R$ 1.080.537,62  
VGV LÍQUIDO (DESCONTA PERMUTA E ADICIONA VAGAS)  R$   5.233.963,08  
CUSTO DE OBRA ESTIMADO (CENÁRIO OTIMISTA)  R$   2.493.826,92  
CUSTOS INCORPORAÇÃO  R$      603.798,15  
IMPOSTOS  R$      235.528,34  
TOTAL CUSTOS  R$   3.333.153,41  
LUCRO OPERACIONAL  R$   2.136.338,01  
EBITDA  R$   2.136.338,01  
LUCRO  R$   1.900.809,67  
VPL  R$      923.861,97  
VPL/VGV 0,18 
VPL/INVESTIMENTO 0,28 

Tabela 08 – Cenário Otimista 
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6.8. CONCLUSÕES 

 
Após análise de todos os números obtidos nas pesquisas de mercado e 

nas análises de concorrência e clientes, verificou-se que existe um nicho de 

mercado a ser explorado, além de demanda suficiente para desenvolver um 

novo empreendimento na região do estudo.  

Sua localização, mas principalmente seu preço de venda abaixo do valor 

de imóveis concorrentes, faz com que o produto tenha vantagem competitiva e 

tenha ótima aceitação junto ao público alvo. 

Avaliando os números da viabilidade econômico-financeira do 

empreendimento, mesmo com o preço proposto, abaixo do mercado, sua 

execução é viável e perspectiva de retorno alto para todos os envolvidos – 

empresa e investidores. 

Como detectado na simulação dos cenários, custos de obra elevados 

podem reduzir significativamente o resultado do empreendimento, caso não 

seja repassado para o preço final. O repasse de aumentos de custo é perigoso, 

uma vez que abre brecha aos concorrentes. Já uma boa otimização de 

canteiro, é responsável por aferir ótimo ganho de resultado, e deve ser 

buscada constantemente, através de boas negociações com fornecedores e 

prestadores de serviço, além de evitar desperdícios e retrabalhos. 

Resultados acima do esperado aparecem nos três cenários estudados, 

nos principais indicadores financeiros, como margem de lucro e EBITDA. 
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