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Resumo 

Este documento tem por objetivo analisar a viabilidade econômico-financeira de um projeto, o 

qual consiste na implantação de um loteamento urbano em uma gleba com área total de 

235.462,16 m², localizada no Município de Nova Maringá, no estado do Mato Grosso. A 

implantação do loteamento visa a divisão da gleba em 304 lotes para a comercialização com 

diferentes públicos-alvo: comercial classe média-alta, residencial classe média-alta e 

residencial classe média-baixa. A empresa Apuí Construtora de Obras Ltda, que irá financiar e 

executar o projeto, atua no ramo de infraestrutura rodoviária e possui experiência em 

infraestrutura urbana. A empresa que atualmente trabalha com projetos públicos visa 

empreender também em projetos privados. O capital inicial para a implantação do projeto será 

na sua maioria oriundo de capital de giro da empresa e o restante será complementado por 

financiamento bancário. Além do estudo de viabilidade econômico-financeiro, será apresentado 

neste documento o Plano de Gerenciamento do Escopo do Projeto. 

 Palavras Chave: Viabilidade econômico-financeira. Projeto. Loteamento. Plano de 

Gerenciamento do Escopo do Projeto. 



 

 

Abstract 

The purpose of this document is to analyze the economic and financial viability of a project, 

which consist in the implementation of an urban allotment in a land with total area of 

230.462,16 m², located in city of Nova Maringá, in the state of Mato Grosso. The project 

objective is the division of the land in 304 properties for sale with focus on varied public: 

commercial upper-middle class, residential upper-middle class and residential middle-lower 

class. The company Apuí Construtora de Obras Ltda, which is the responsible for financing and 

construction of the project, works with road infrastructure sector and has experience in urban 

infrastructure. The company works with public projects and want to engage in private projects. 

The initial capital for the project will be mostly from the company’s private capital and will be 

complemented by bank financing. In addition to the study of economic and financial viability, 

will be presented in this document the Project Scope Management Plan. 

 Key Words: Economic and financial Viability. Project. Urban allotment. Project Scope 

Management Plan. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVOS  

O PMBOK® define projeto como um “esforço temporário empreendido para criar um 

produto ou serviço ou resultado exclusivo”. Por temporário entende-se que o projeto possui 

início e término definido, ou seja, possui um ciclo de vida.  

Durante o ciclo de vida de um projeto o mesmo é composto por diferentes fases, 

geralmente sequenciadas e determinadas conforme necessidade de gerenciamento. A estrutura 

genérica de ciclo de vida de um projeto em relação ao seu nível de custos e recursos pode ser 

definida conforme a figura a seguir: 

Figura 1 - Níveis típicos de custos e pessoal em toda a estrutura genérica do ciclo de vida de 
um projeto 

 
Fonte: PMBOK® 5ª edição, 2016, pg.39. 
 

Os ciclos de vida previstos são aqueles em que o escopo do projeto, bem como seu 

tempo e custos, exigidos para a entrega são definidos o mais breve possível no ciclo de vida do 

projeto. (PMBOK® 5ª Ed., 2016) 
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Figura 2 – Exemplo de ciclo de vida previsível  

 
Fonte: PMBOK® 5ª edição, 2016, pg.44. 
 

O objetivo geral deste documento busca definir as duas primeiras fases do ciclo de vida 

previsível, ou seja, definir os requisitos e determinar a viabilidade econômico-financeira do 

projeto em estudo. 

O projeto em estudo consiste na implantação de um loteamento urbano no município 

de Nova Maringá, no interior do estado do Mato Grosso. 

Além do objetivo geral, o projeto visa atender aos seguintes objetivos específicos: 

• Identificar o perfil do público consumidor;  

• Identificar os investimentos necessários para a implantação do projeto; 

• Identificar custos e despesas para a execução do projeto; 

• Descrever o cenário econômico que afeta o projeto; 

• Identificar critérios de viabilidade econômico-financeira considerados; 

• Definir preço e modelo de pagamento; 

• Avaliar a viabilidade econômico-financeira do projeto; 

• Apresentar o Plano de Gerenciamento do Escopo do Projeto. 
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1.2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a análise de viabilidade econômico-financeira do projeto 

neste documento é baseada em conceitos de matemática financeira e administração financeira. 

A análise de viabilidade financeira será realizada através de uma estimativa de fluxo 

de caixa anual durante todo o ciclo de vida do projeto, desde sua data de início até a data de 

término, conforme condições adotadas que serão apresentadas no capítulo Análise Econômico-

Financeira. 

Após a definição do fluxo de caixa esperado, serão utilizados modelos determinísticos 

para comprovar se a implementação do projeto será ou não viável. 

Finalmente, será apresentada a conclusão em relação aos resultados dos modelos 

determinísticos para os cenários pessimista, normal e otimista. 

Além do estudo de viabilidade, será realizado o Plano de Gerenciamento do Escopo 

do projeto, baseado na metodologia apresentada pelo Guia PMBOK®.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

1.3.1 Cenário histórico da Construção Civil no Brasil 

No período entre 1964 e 2002, a população brasileira passou de majoritariamente rural 

para majoritariamente urbana. Na década de 70, o Sistema Financeiro da Habitação e o Banco 

Nacional de Habitação (BNH) impulsionaram uma grande movimentação na construção civil, 

que resultou na construção de mais de 4 milhões de moradias e na implantação dos principais 

modelos de saneamento do país. 

Durante as décadas de 80 e 90, o país entrou em um período de baixo crescimento 

devido à reestruturação produtiva internacional que impactou no financiamento público e 

privado. Entre 1998 e 2002, 70% dos recursos federais para habitação foram destinados à 

população com renda superior a 5 salários mínimos criando um déficit habitacional composto 

por famílias com renda abaixo dos 5 salários mínimos. (PNDU; 2004) 

Em 2009, com a finalidade de reduzir esse déficit habitacional o Governo Federal 

lançou o Programa Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de promover a produção e a 
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aquisição de novas unidades habitacionais de imóveis urbanos para famílias com renda de até 

R$5.000,00 por mês. Dados de julho de 2015 apontam para construção de aproximadamente 

2,75 milhões de moradia em todo o país. (PMCMV, 2015). 

Entre 2010 e 2013, o setor de Construção Civil apresentou-se como um setor da 

economia em forte crescimento. Porém a partir de 2014 o setor voltou a apresentar reduções 

nas suas atividades. Em julho de 2015, de acordo com os indicadores da Sondagem da Industria 

da Construção, o setor apresentou uma queda significativa no seu nível de atividades, 

expectativas dos empresários da construção e intenção de investimento, que devem se estender 

para os próximos meses. 

 

1.3.2 Cenário do projeto 

Segundo o censo demográfico de 2010 do IBGE, no Brasil cerca de 84% da população 

reside em cidades e cerca de 16% da população reside no campo. Para o estado do Mato Grosso, 

a porcentagem segue a média nacional com aproximadamente 82% da população residindo em 

área urbana, entretanto para o município de Nova Maringá esse número cai para cerca de 52%. 

O município de Nova Maringá possui população segundo o censo de 2010 de 6.590 

mil habitantes, área territorial de 11.557,296 km² e densidade demográfica de 0,57 habitantes 

por km². A população estimada para 2015 é de 7.764 mil habitantes, apresentando um 

crescimento médio populacional de 17,82% em 5 anos. (IBGE, 2015) 

Apesar das expectativas de redução das atividades do Setor da Construção Civil para 

os próximos meses, o fato da taxa populacional urbana no munícipio de Nova Maringá 

apresentar um valor relativamente baixo em relação à média nacional e alto crescimento 

habitacional nos últimos 5 anos, justificam o estudo de viabilidade econômico-financeira da 

abertura de 304 lotes na sua sede municipal. 
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

2.1 DADOS DO PROJETO 

O projeto consiste na execução de um loteamento urbano, denominado Jardim dos 

Ipês, no município de Nova Maringá no estado do Mato Grosso.   

A lei nº 6.766, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, de 19 de dezembro de 

1979, define loteamento como: 

Art. 2º - Parágrafo 1º - Considera-se loteamento a 

subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 

abertura de novas vias de circulação, de logradouros 

públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das 

vias existentes. (BRASIL, 1979). 

A gleba onde será implantado o projeto em estudo possui área total de 235.462,16 m². 

Deste total 6.788,92 m² serão destinados a área de Proteção Permanente, 93.493,03 m² serão 

destinados a áreas públicas (sistema viário, equipamento comunitários e área verde) e o restante, 

135.180,21 m², serão divididos em 304 lotes. 

Da área total prometida a áreas públicas, 22.867,93 m² serão destinados a áreas verde, 

11.433,93 m² serão destinados a equipamentos comunitários e 59.191,17 m² serão destinados 

ao sistema viário.  

 

Tabela 1- Quadro Geral de áreas 

LOTEAMENTO JARDIM DOS IPÊS 

DISCRIMINAÇÃO ÁREAS (m²) PORCENTAGEM 

Área de Proteção Ambiental 6.788,92 2,88% 

Áreas Públicas 93.493,03 39,71% 

Área disponível para Loteamento 135.180,21 57,41% 

Área total 235.462,16 100,00% 

Fonte: O Autor, 2015. 
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Tabela 2 - Quadro de Áreas Públicas 

LOTEAMENTO JARDIM DOS IPÊS 

DISCRIMINAÇÃO ÁREAS (m²) PORCENTAGEM 

Área Verde 22.867,93 24,46% 

Equipamento Comunitário 11.433,93 12,23% 

Sistema Viário 59.191,17 63,31% 

Área total 93.493,03 100,00% 

Fonte: O Autor, 2015. 
 

Figura 3 - Imagem Satélite do local de implantação do Projeto 

 

Fonte: Google Earth, modificada pelo Autor, 2016. 
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Figura 4 - Imagem da perspectiva da implantação do Loteamento 

Fonte: Autor, 2016. 

 

2.2 EMPREENDEDORES E SÓCIOS  

O quadro de societário da Apuí Construtora de Obras Ltda é composto pelo 

responsável administrativo Luís Eduardo Romano Baggio e pelo responsável técnico Leonir 

Romano Baggio. 

 

2.3 SETOR DE ATIVIDADE  

A Apuí Construtora de Obras Ltda atua há 8 anos na execução de obras de 

infraestrutura rodoviária e urbana, realizando serviços de terraplanagem, pavimentação, rede 

de distribuição de água, rede de coleta de esgoto, drenagem pluvial e obras de arte corrente. 

 

2.4 CAPITAL SOCIAL  

O capital social da Apuí Construtora de Obras para este projeto é de R$3.000.000,00 

(três milhões de reais). 
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2.5 FONTE DE RECURSOS 

Os recursos financeiros necessários para a implantação do projeto serão obtidos 

através de três diferentes fontes: Capital de giro da empresa, financiamento bancário e permuta 

entre empresas parceiras. A empresa possui capital para financiar cerca de 75,00% do total dos 

investimentos, e os outros 25,00% provem de financiamentos. 

 

2.6 RESUMO  

Tabela 3 - Matriz 5W2H 

What? 
 (O quê?) 

Implantação de um projeto de loteamento urbano, denominado 
Jardim dos Ipês, com execução de infraestrutura viária, rede de 
distribuição de água, rede de coleta de esgoto, drenagem pluvial 
urbana, iluminação pública, sinalização das vias e documentação 
de 304 lotes.  

Where? 
(Onde?) 

Em uma gleba de 235.462,16 m², localizado na sede do Munícipio 
de Nova Maringá, na região centro-oeste do estado do Mato 
Grosso. 

Why? 
(Por quê?) 

A alta taxa de crescimento populacional do Município nos últimos 
5 anos, somados a baixa taxa populacional urbana do Município 
em relação à média nacional e a localização do terreno justificam 
a execução do projeto. 

When? 
(Quando?) 

A implantação do loteamento deve começar no segundo semestre 
de 2016, após a aprovação de todos os projetos de engenharia 
pelos órgãos responsáveis. 

Who? 
(Quem?) 

Este projeto assume que os investimentos necessários para sua 
completa implantação serão obtidos através de recursos próprios e 
financiamento bancário. 

How? 
(Como?) 

A descrição detalhada da implantação e comercialização do 
Projeto é apresentada no capítulo Oferta da Empresa e Viabilidade 
Econômico-financeira. 

How Much? 
(Quanto Custa?) 

A descrição detalhada dos custos e despesas para a implantação 
do projeto é apresentada no capítulo Viabilidade Econômico-
financeira. 

Fonte: O autor, 2015. 
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3. ANÁLISE DE MERCADO 

3.1 ANÁLISE DO PÚBLICO CONSUMIDOR 

O projeto possui diferentes públicos-alvo devido à dimensão da gleba em relação a 

taxa populacional do município onde o loteamento será implantado. Para um melhor estudo dos 

potenciais clientes dividiu-se o terreno em zonas:  

1) Zona 01: Comercial  

2) Zona 02: Residencial classe alta (A e B) 

3) Zona 03: Residencial classe média (C e D)  

 

Figura 5 – Planta do Terreno com a identificação das Zonas de estudo dos públicos alvo 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

3.1.1 Público Alvo: Comercial 

Pessoa física ou Jurídica com renda familiar superior a 6 salários mínimos por mês, 

sendo o salário mínimo conforme o art. 1º do Decreto nº 8.618, de 29 de dezembro de 2015: 

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2016, o salário mínimo 

será de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). (BRASIL, 

2015). 
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Tabela 4 – Classes econômicas definidas pela renda domiciliar total (R$) (calculadas com 
rendimentos familiares per capita)  

CLASSES ECONÔMICAS LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Classe E 0 1.254,00 

Classe D 1.255,00 2.004,00 

Classe C 2.005,00 8.640,00 

Classe B 8.641,00 11.262,00 

Classe A 11.262,00 - 

* em R$ a preços de janeiro de 2014 

Fonte: Secretária de Assuntos Estratégicos, baseado em micro dados da PNAD e POF/IBGE. 
Adaptado pelo Autor; 2015. 

 

A finalidade desses terrenos é ampliar o comercio local já existente na Avenida 

principal do Município. O foco serão clientes de classe A, B e C que visam empreender no local 

e investidores. 

Conforme mostra a figura acima, os lotes localizados na zona 1 são que possui 

finalidade de ampliar o comercio local. Esses possuem um valor por m² mais elevado que nas 

demais zonas do projeto devida à sua localização e possuem em média dimensões maiores. 

 

3.1.2 Público Alvo Residencial: Classe A e B  

Pessoas físicas com renda acima de 8 salários mínimos por mês, totalizando uma renda 

mensal superior a R$ 7.040,00.  

As classes A e B residentes em Nova Maringá em sua maioria possuem terreno próprio 

e compreendem a porcentagem da população já urbana. O foco será a venda de terrenos para 

moradores entre 25 e 35 anos para a construção do seu primeiro imóvel, novos moradores e 

investidores. 

Os terrenos da Zona 02 são em sua maioria maiores e estão localizados próximos a 

avenida existe e a avenida a ser implantada, possuem um preço intermediário variando entre os 

preços da Zona 01 e 03. 
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3.1.3 Público Alvo Residencial: Classe C e D 

Pessoas físicas com renda entre 2 a 8 salários mínimos por mês, totalizando uma renda 

mensal superior a R$ 1.760,00. 

O objetivo será vender esses terrenos principalmente para moradores de zona rural que 

visam a construção da casa própria em uma área urbana. Conforme já apontado neste trabalho, 

aproximadamente 48% da população vive em zonas rurais.  

 

3.1.4 Área de Abrangência 

O projeto possui mais de um público alvo, abrangendo a maioria das classes sociais, 

desde a Classe A até a Classe D, e moradores da zona Urbana e da zona Rural do Município. 

Sendo assim, a área de abrangência do estudo de mercado corresponde a toda a área que 

pertence ao município de Nova Maringá.  

Além disso, como forma de ampliar o público de compradores, pretende-se ampliar a 

divulgação do empreendimento para municípios vizinhos. Especialmente, moradores da zona 

rural de municípios que fazem divisa com Nova Maringá. 

 

3.2 ESTUDO DOS CONCORRENTES 

A abertura de uma nova avenida dentro do projeto reduz o impacto de concorrência na 

venda dos terrenos localizados na zona 1 e na zona 2.  

A maior ameaça de concorrência para este projeto encontra-se no aumento da oferta 

por novos entrantes no mercado. O município possui outras glebas localizadas próximas ao 

local de estudo. A divisão dessas glebas em lotes teria um impacto significativo no projeto. 

A implantação de um loteamento na gleba apontada na figura abaixo, a qual é 

considerada como principal área de ameaça de novos entrantes, teria um impacto negativo nas 

vendas dos lotes localizados principalmente nas Zonas 02 e 03. 
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Figura 6 – Identificação dos possíveis concorrentes  

 
Fonte: Google Earth, modificada pelo Autor, 2016. 
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4. OFERTA DA EMPRESA 

De acordo com a análise realizada no capítulo anterior, o posicionamento que será 

estabelecido para o projeto é o de gerar produtos distintos, por tamanho e preço, explorando 

diferentes públicos-alvo. 

O preço estabelecido para cada um dos produtos gerados será diferenciado pelo valor do 

metro quadrado dos terrenos ofertados, pela sua dimensão e pela forma de pagamento. Como 

consequência, a empresa aumenta suas opções de venda e atinge praticamente toda a população 

do município de Nova Maringá, além da população de municípios vizinhos. 

A divulgação dos produtos irá iniciar após a aprovação dos projetos executivos de 

engenharia junto aos órgãos responsáveis, através da implantação de um Outdoor à frente do 

terreno, oferendo uma boa visibilidade para quem está trafegando pela Avenida principal. No 

Outdoor será exposta uma imagem com a perspectiva do loteamento finalizado.  

Além do Outdoor, a empresa também pretende divulgar os produtos através de cartazes 

expostos em estabelecimentos comerciais que possibilitem este tipo de divulgação, como postos 

de gasolina, mercados, lotéricas, farmácias, entre outros, tanto na cidade de Nova Maringá 

como em municípios vizinhos, e espalhando panfletos para a população local. Finalmente, a 

empresa fará um site com o objetivo de divulgar e facilitar a comunicação com os possíveis 

clientes. 

Considerando os dados já apresentados neste projeto e o preço médio de venda de 

residências já existentes no município, segue abaixo a tabela com os preços de venda que serão 

praticados. 

Tabela 5 -  Preço de venda dos Terrenos  

Classificação dos lotes 

Preço Médio 

de Venda 

(R$/m²) 

Total da área 

(m²) 

Valor total da venda 

dos lotes (R$) 

Zona 01 R$ 110,00 42.795,77 R$ 4.707.534,70 

Zona 02 R$100,00 65.131,35 R$ 6.513.135,00 

Zona 03 R$ 90,00 27.253,09 R$ 2.452.778,10 

Fonte: Autor, 2016. 
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A venda dos lotes será realizada através de diferentes formas de pagamento. Em todas 

as zonas serão vendidos lotes à vista ou através de financiamento bancário de até 90% do valor 

total do lote. 

 

4.1 ANÁLISE SWOT 

Figura 7– Análise SWOT 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

 

 

 

•Abertura de novos 
loteamentoos

•Grande oferta de gleba na 
região

•Redução do aumento do 
crescimento populacional 

•Tendência de 
crescimento 
populacional urbana

•Carência de oferta 

•Aumento do poder 
aquisitivo da região nos 
últimos anos

•Falta de experiência no 
ramo imobiliário

•Grande oferta de 
produtos

•Implantação de Nova 
Avenida

•Oferta de mais de um 
produto 

•Diferentes público-alvo

Forças Fraquezas

AmeaçasOportunidades
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Tabela 6 – Ações de resposta da Análise SWOT  

AÇÕES 

Maximizar Forças Minimizar Fraquezas 

• Investimento na estética da nova 
Avenida. 

• Investimento na divulgação dos 
produtos. 

• Buscar parcerias com imobiliárias 
locais. 

Explorar Oportunidades Prevenir Ameaças 

• Manter preços coerentes com a 
realidade local. 

• Manter contato com donos de 
terrenos vizinhos. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

4.2 MARKETING MIX 

“O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e 

sociais. Uma das sucintas e melhores definições de marketing é a de suprir necessidades 

gerando lucro. ” (KOTLE, KELLER, 2012, p. 3). 

Neste projeto, será utilizada a estratégia denominada de Marketing Mix, que se refere 

aos quatro Ps: Produto, Preço, Praça e Promoção. 

Tabela 7 – Marketing Mix  

 

Fonte: Autor, 2016.  

Produto

•Lotes destinados a edificação comercial e 
residencial.

Preço

•Zona 01: R$110,0/m²

•Zona 02: R$100,00/m²

•Zona 03: R$90,00/m²

Praça

•Municípios de Nova Maringá - MT

•Municípios que fazem divisa com Nova Maringá -
MT

Promoção

•Outdoor em frente ao loteamento

•Cartazes em estabelecimentos comerciais

•Planfetagem 

•Site

Loteamento Jardim dos 
Ipês
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5. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.1 ESTIMATIVA DE CUSTO INICIAL 

O custo de aquisição do terreno foi de R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais). Este 

custo inicial já foi pago integralmente pelo investidor, a empresa Apuí Construtora de Obras 

Ltda. 

A planilha abaixo apresenta o orçamento para a execução da infraestrutura do 

loteamento, com valor estimado em R$2.073.417,07 (Dois milhões, setenta e três mil, 

quatrocentos e dezessete reais e sete centavos), englobando os custos de projeto, custos para 

execução da obra, custos administrativos e custos com marketing. 

Os custos de corretagem e da venda dos lotes foram estimados no fluxo de caixa durante 

o ciclo de vida do projeto. 

Tabela 8 – Orçamento Preliminar 

ORÇAMENTO LOTEAMENTO JARDIM DOS IPÊS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UD QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

1 PROJETOS         
1.1 PROJETOS         

1.1.1 Projeto de Urbanismo vb 1,00 80.000,00 80.000,00 
1.1.2 Projeto de Terraplanagem  vb 1,00 1.000,00 1.000,00 
1.1.3 Projeto de Pavimentação vb 1,00 1.000,00 1.000,00 
1.1.4 Projeto de Drenagem vb 1,00 1.000,00 1.000,00 
1.1.5 Projeto de Distribuição de Água vb 1,00 1.000,00 1.000,00 
1.1.6 Projeto de Rede Coletora de Esgoto vb 1,00 1.000,00 1.000,00 
1.1.7 Projeto de Iluminação vb 1,00 10.000,00 10.000,00 
1.1.8 Projeto de Sinalização vb 1,00 5.000,00 5.000,00 
1.1.9 Projeto Ambiental vb 1,00 20.000,00 20.000,00 

  TOTAL 1       120.000,00 
            
2 TERRAPLENAGEM         

2.1 Desm. dest. limpeza áreas com árv. diam até 0,15m  m2 228.673,24 0,31 70.888,70 
2.2 Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30m und 50,00 30,00 1.500,00 
2.3 Esc. Carga e transp mat 1ª cat 50 a 200m  m3 31.738,90 6,38 202.494,18 

  TOTAL 2       274.882,89 
            
3 PAVIMENTAÇÃO         

3.1 Regularização do subleito m2 95.468,31 0,74 70.646,55 
3.2 Sub-base solo estabilizado granil. s/ mistura m3 6.264,65 10,36 64.901,77 
3.3 Base solo estabilizado granil. s/ mistura m3 6.264,65 10,36 64.901,77 
3.5 Imprimação com CM-30 m2 37.784,41 0,26 9.823,95 
3.6 Tratamento Superficial duplo c/ emulsão m2 37.784,41 0,86 32.494,59 

   TOTAL 3        242.768,64 
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ORÇAMENTO LOTEAMENTO JARDIM DOS IPÊS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UD QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

4 DRENAGEM          
4.1 Escavação mecânica de vala em mat. de 1ª Cat. m3 2.800,12 8,82 24.697,06 
4.2 Enrocamento de pedra jogada m3 6,47 52,55 340,00 
4.3 Lastro de brita m3 157,11 47,36 7.440,73 
4.4 Sarjeta m 5.927,40 24,00 142.257,60 
4.5 Meio-fio  m 1.841,49 8,50 15.652,67 
4.6 Tubulação de drenagem urbana D=0,40m s/ berço m 2.007,90 138,31 277.712,65 
4.7 Tubulação de drenagem urbana D=0,60m s/ berço m 682,46 273,47 186.632,34 

4.8 Tubulação de drenagem urbana D=0,80m s/ berço m 175,57 363,10 63.749,47 
4.9 Tubulação de drenagem urbana D=1,00m s/ berço m 151,55 506,69 76.788,87 

4.10 Boca de lobo simples grelha de concreto - BLS 01 ud 62,00 545,86 33.843,32 
4.11 Poço de visita para tubo Ø 0,40m - PV 01 ud 16,00 2.148,05 34.368,80 
4.12 Poço de visita para tubo Ø 0,60m - PV 02 ud 9,00 2.337,09 21.033,81 
4.13 Poço de visita para tubo Ø 0,80m - PV 03 ud 3,00 2.678,09 8.034,27 
4.14 Poço de visita para tubo Ø 1,00m - PV 04 ud 2,00 3.125,38 6.250,76 
4.15 Boca BSTC D=0,60m normal ud 1,00 821,75 821,75 
4.16 Descida d'água aterro em degraus - DAD 03 m 5,40 273,93 1.479,22 

4.17 
Dissipador de energia na saída de bocas para Ø 0,60m 
(DEB 03) 

ud 1,00 1.175,71 1.175,71 

4.18 Boca BSTC D=1,00m normal ud 1,00 2.014,33 2.014,33 
4.19 Descida d'água aterro em degraus - DAD 07 m 5,40 392,03 2.116,96 

4.20 
Dissipador de energia na saída de bocas para Ø 1,00m 
(DEB 05) 

ud 1,00 2.335,18 2.335,18 

  TOTAL 4       908.745,49 
            

5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA         
5.1 Escavação mecânica de vala em mat de 1ª Cat. m3 600,00 8,82 5.292,00 
5.2 Tubo PVC 50 mm m3 1.700,00 7,00 11.900,00 
5.3 Tubo PVC 100 mm m3 100,00 17,50 1.750,00 
5.4 Tubo PVC 150mm m3 600,00 42,00 25.200,00 
5.5 Tubo PVC 200mm m7 200,00 70,00 14.000,00 

  TOTAL 5       58.142,00 
            

6 REDE DE COLETORA DE ESGOTO         
6.1 Escavação mecânica de vala em mat de 1ª Cat. m3 600,00 8,82 5.292,00 
6.2 Tubo PVC 150mm com anel e borracha m3 1.900,00 17,00 32.300,00 
6.3 Tubo PVC 200m com anel e borracha m7 700,00 60,00 42.000,00 

  TOTAL 6       79.592,00 
            
7 PAISAGISMO          

7.1 Revestimento vegetal com grama em leivas m2 5.547,37 6,81 37.777,59 
7.2 Fornecimento / plantio de ipê roxo 1,50m ud 200,00 30,74 6.148,00 

  TOTAL 7       43.925,58 
            
8 SINALIZAÇÃO          

8.1 Contratação de Empresa Terceirizada para execução vb 1,00 60.000,00 60.000,00 
  TOTAL 8       60.000,00 
            
9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA         

9.1 Contratação de Empresa Terceirizada para execução vb 1,00 150.000,00 150.000,00 
  TOTAL 9       150.000,00 
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ORÇAMENTO LOTEAMENTO JARDIM DOS IPÊS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UD QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA         
10.1 Administração local da obra vb 1,00 119.660,47 119.660,47 

  TOTAL 10       119.660,47 
            

11 MARKETING         
11.1 Placa em madeira (4,00m x 3,00m) m² 24,00 300,00 7.200,00 
11.2 Site propaganda ud 1,00 2.000,00 2.000,00 
11.3 Panfletos ud 1.000,00 5,00 5.000,00 
11.4 Cartazes ud 50,00 30,00 1.500,00 

  TOTAL 11       15.700,00 
            

TOTAL DO ORÇAMENTO 2.073.417,07 
Fonte: Autor, 2016. 

 

5.2 CAPITAL DE GIRO 

A empresa Apuí Construtora, pretende investir até 73,65% do valor total do projeto, ou 

seja, irá arcar com até R$3.000.000,00 (Três milhões). Desse total, R$2.000.000,00 já foram 

pagos em agosto de 2015 na aquisição do terreno. O restante do capital de giro será aplicado 

conforme a necessidade avaliada no fluxo de caixa do projeto. 

 

5.3 FINANCIAMENTO 

Os recursos para financiar os custos do projeto listados na tabela 08, serão distribuídos 

entre recursos próprios e através de capitação no mercado financeiro. A análise de viabilidade 

econômico-financeira apresentada mais adiante permitirá avaliar a utilização desses recursos. 

A capitação de recursos no mercado financeiro será efetuada através de financiamento 

pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal: 

1. O programa Financiamento à infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) da Caixa 

Econômica Federal possui para o setor privado um custo por operação de 0,2% sobre 

o valor do empréstimo, sendo que para esse projeto será considerado o valor máximo 

de empréstimo de R$500.000,00 (Quinhentos mil reais) para financiar parte dos 

custos com pavimentação e drenagem urbana. (CAIXA, 2016) O prazo do 

financiamento será de 60 meses, com prazo de carência de 12 meses. A taxa de juros 

aplicadas ao financiamento será o valor do IPCA, 10,67% a.a., somado com a 
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remuneração da Caixa, fixada em 2,50% ao ano, totalizando um juro anual de 13,17% 

a.a.. 

2. O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) tem como 

objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, com 

financiamento de até 100% do projeto. O financiamento será realizado através do 

Banco do Brasil. O valor do financiamento será de R$573.417,07 (Quinhentos e 

setenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e sete centavos), com prazo de 60 

meses e carência de 12 meses. As taxas aplicadas serão a cobrança de 2,00% do valor 

de empréstimos para análise e juros de 9,5% a.a. (BANCO DO BRASIL, 2016). Aos 

juros de 9,5% a.a. serão acrescidos uma taxa de 2,5% a.a., totalizando um juro final 

de 12,00% a.a.. 

 

5.4 ESTIMATIVA DE FATURAMENTO  

Será considerada a venda dos terrenos durante os 06 primeiros anos de projeto, o qual 

iniciou em agosto de 2015, com a aquisição do terreno. Na zona 03, estima-se que 90% das 

vendas serão efetuadas através de financiamento bancário, com financiamento de até 90% do 

valor total do terreno.  

Nas zonas, 01 e 02, estima-se que 60% das vendas serão financiadas em até 90% do 

valor total do terreno e 40% das vendas sejam realizadas com pagamentos à vista.  

O financiamento ocorrerá mediante ao pagamento de no mínimo 10% do valor total 

do imóvel, e o restante poderá ser parcelado em até 120 vezes. Essas parcelas sofrerão reajustes 

anuais com base nos índices oficiais do governo. Para estudo de viabilidade adotou-se IPCA 

com taxa de juros, com valor de 10,67% a.a, acrescido de 2,5% a.a. de remuneração do banco 

que irá financiar, resultando em uma taxa de juros de 13,17% a.a.. Deste valor total de juros, 

considera-se que 7% a.a. será repassado ao investidor para suprir o valor da inflação média 

anual no Brasil. 
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Tabela 9 – Estimativa de Vendas 

Ano Porcentagem de Venda 

1 0% 
2 0% 
3 12% 
4 33% 
5 32% 
6 23% 

Fonte: Autor, 2016. 

 

5.5 IMPOSTOS 

O regime de tributação da empresa e, portanto, do projeto é o de Lucro presumido.  

O cálculo do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL), no Lucro Presumido, é feito aplicando-se sobre a receita bruta 

um percentual de presunção do lucro. 

O IRPJ é calculado aplicando-se uma alíquota de 15,00%, sobre o valor presumido e 

para lucros anuais superiores a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) será aplicada um 

adicional de 10,00% sobre o valor presumido. Para o caso de atividades imobiliárias (compra, 

venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis) o percentual sobre a receita é de 

8,00%, ou seja, o valor presumido para o cálculo de IRPJ é 8,00% sobre a receita bruta. 

A CSLL é calculada aplicando-se uma alíquota de 9,00% sobre o valor presumido, ou 

seja, para o caso do loteamento, 32,00% sobre a receita bruta. 

A tributação de lucro presumido prevê a contribuição de PIS e COFINS, que serão 

incidentes sobre a receita bruta a taxas de 0,65% e 3,00%, respectivamente, de forma direta.  

Os tributos PIS, COFINS, IRPJ e CSLL poderão ser apurados quando ocorrer o efetivo 

recebimento das receitas, ou seja, pelo regime de caixa. 

Além desses, o terreno onde será implantado o loteamento sofre a cobrança de 

impostos municipais: IPTU e ITBI.  

O Imposto predial e territorial urbano (IPTU) cobrado sobre o valor venal do imóvel, 

será de 1,5% sobre o valor venal do terreno para os 3 primeiros anos do projeto, ou seja, 1,5% 
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de R$2.000.000,00, e para os demais anos de projeto será de 3,5% sobre o valor dos imóveis 

que não forem vendidos no ano. 

A aquisição do terreno também resultou na cobrança do Imposto sobre a transmissão 

de bens imóveis (ITBI), a alíquota do ITBI é de 2,50% do valor venal do terreno. 

 

5.6 FLUXO DE CAIXA 

Tabela 10 – Fluxo de caixa anual 

Componetens do 
Fluxo de Caixa 

            
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
(+) Receita das 
Vendas 

R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 
675.274,49 

R$ 
1.964.269,56 

R$ 
2.210.483,14 

R$ 
2.018.749,06 

(-) PIS/COFINS 
(3,65%) 

R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 
24.647,52 

R$ 71.695,84 R$ 80.682,63 R$ 73.684,34 

(-) CLSS (9,00%) R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 
19.447,91 

R$ 56.570,96 R$ 63.661,91 R$ 58.139,97 

(-) IPTU  
R$ 
30.000,00 

R$ 
30.000,00 

R$ 
30.000,00 

R$ 
105.275,48 

R$ 65.797,17 R$ 27.515,18 

(-) IBTI 
R$ 
50.000,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=)Receitas Líquidas 
-R$ 
80.000,00 

-R$ 
30.000,00 

R$ 
601.179,07 

R$ 
1.730.727,28 

R$ 
2.000.341,42 

R$ 
1.859.409,56 

(-) Custo do Produto 
R$ 
2.080.000,00 

R$ 
1.401.191,59 

R$ 
592.225,48 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=)Lucro 
Operacional bruto 

-R$ 
2.160.000,00 

-R$ 
1.431.191,59 

R$ 8.953,59 
R$ 
1.730.727,28 

R$ 
2.000.341,42 

R$ 
1.859.409,56 

(-) Despesas 
Administrativas 

R$ 0,00 
R$ 
12.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

(-) Despesas 
Comerciais 

R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 
30.387,35 

R$ 88.392,13 R$ 99.471,74 R$ 90.843,71 

(=) Lucro 
Operacional (Ebitda) 

-R$ 
2.160.000,00 

-R$ 
1.443.191,59 

-R$ 
41.433,76 

R$ 
1.622.335,15 

R$ 
1.880.869,68 

R$ 
1.748.565,86 

(-) Depreciação R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=) Lucro antes de 
juros e IR 

-R$ 
2.160.000,00 

-R$ 
1.443.191,59 

-R$ 
41.433,76 

R$ 
1.622.335,15 

R$ 
1.880.869,68 

R$ 
1.748.565,86 

(-) Despesas 
Financeiras 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
-R$ 
241.615,42 

-R$ 271.933,36 
-R$ 
306.063,84 

(=) Lucro antes do IR 
-R$ 
2.160.000,00 

-R$ 
1.443.191,59 

-R$ 
41.433,76 

R$ 
1.380.719,72 

R$ 
1.608.936,31 

R$ 
1.442.502,02 

(-) IR (IRPJ 15%) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.103,29 R$ 23.571,23 R$ 26.525,80 R$ 24.224,99 

(=) Lucro Líquido 
-R$ 
2.160.000,00 

-R$ 
1.443.191,59 

-R$ 
49.537,06 

R$ 
1.357.148,49 

R$ 
1.582.410,52 

R$ 
1.418.277,03 

(+) Capital Social 
Inicial 

R$ 
2.160.000,00 

R$ 
400.000,00 

R$ 
50.000,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(+) Empréstimos 
Longo Prazo 

R$ 0,00 
R$ 
1.062.471,07 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=) Fluxo de Caixa do 
ano 

R$ 0,00 R$ 
19.279,48 

R$ 462,94 R$ 
1.357.148,49 

R$ 
1.582.410,52 

R$ 
1.418.277,03 

(=) FLuxo de Caixa 
Acumulado R$ 0,00 R$ 

19.279,48 
R$ 
19.742,42 

R$ 
1.376.890,91 

R$ 
2.959.301,43 

R$ 
4.377.578,46 
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Componetens do 
Fluxo de Caixa 

            
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

7 8 9 10 11 12 
(+) Receita das 
Vendas 

R$ 
980.776,73 

R$ 
1.049.431,11 

R$ 
1.122.891,28 

R$ 
1.201.493,67 

R$ 
1.285.598,23 

R$ 
1.375.590,11 

(-) PIS/COFINS 
(3,65%) 

R$ 
35.798,35 

R$ 
38.304,24 

R$ 
40.985,53 

R$ 43.854,52 R$ 46.924,34 R$ 50.209,04 

(-) CLSS (9,00%) 
R$ 
28.246,37 

R$ 
30.223,62 

R$ 
32.339,27 

R$ 34.603,02 R$ 37.025,23 R$ 39.617,00 

(-) IPTU  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) IBTI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=)Receitas Líquidas 
R$ 
916.732,01 

R$ 
980.903,26 

R$ 
1.049.566,48 

R$ 
1.123.036,14 

R$ 
1.201.648,67 

R$ 
1.285.764,07 

(-) Custo do Produto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=)Lucro 
Operacional bruto 

R$ 
916.732,01 

R$ 
980.903,26 

R$ 
1.049.566,48 

R$ 
1.123.036,14 

R$ 
1.201.648,67 

R$ 
1.285.764,07 

(-) Despesas 
Administrativas 

R$ 
12.000,00 

R$ 
12.000,00 

R$ 
12.000,00 

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

(-) Despesas 
Comerciais 

R$ 
44.134,95 

R$ 
47.224,40 

R$ 
50.530,11 

R$ 54.067,22 R$ 57.851,92 R$ 61.901,55 

(=) Lucro 
Operacional (Ebitda) 

R$ 
860.597,06 

R$ 
921.678,86 

R$ 
987.036,38 

R$ 
1.056.968,92 

R$ 
1.131.796,75 

R$ 
1.211.862,52 

(-) Depreciação R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=) Lucro antes de 
juros e IR 

R$ 
860.597,06 

R$ 
921.678,86 

R$ 
987.036,38 

R$ 
1.056.968,92 

R$ 
1.131.796,75 

R$ 
1.211.862,52 

(-) Despesas 
Financeiras 

-R$ 
344.487,32 

-R$ 
387.744,96 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=) Lucro antes do IR 
R$ 
516.109,74 

R$ 
533.933,90 

R$ 
987.036,38 

R$ 
1.056.968,92 

R$ 
1.131.796,75 

R$ 
1.211.862,52 

(-) IR (IRPJ 15%) 
R$ 
11.769,32 

R$ 
12.593,17 

R$ 
13.474,70 

R$ 14.417,92 R$ 15.427,18 R$ 16.507,08 

(=) Lucro Líquido 
R$ 
504.340,42 

R$ 
521.340,72 

R$ 
973.561,68 

R$ 
1.042.551,00 

R$ 
1.116.369,57 

R$ 
1.195.355,44 

(+) Capital Social 
Inicial 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(+) Empréstimos 
Longo Prazo 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=) Fluxo de Caixa do 
ano 

R$ 
504.340,42 

R$ 
521.340,72 

R$ 
973.561,68 

R$ 
1.042.551,00 

R$ 
1.116.369,57 

R$ 
1.195.355,44 

(=) FLuxo de Caixa 
Acumulado 

R$ 
4.881.918,88 

R$ 
5.403.259,60 

R$ 
6.376.821,28 

R$ 
7.419.372,28 

R$ 
8.535.741,85 

R$ 
9.731.097,28 
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Componetens do 
Fluxo de Caixa 

        

2027 2028 2029 2030 
13 14 15 16 

(+) Receita das 
Vendas 

R$ 1.471.881,41 R$ 1.363.907,21 R$ 879.114,48 R$ 377.970,08 

(-) PIS/COFINS 
(3,65%) 

R$ 53.723,67 R$ 49.782,61 R$ 32.087,68 R$ 13.795,91 

(-) CLSS (9,00%) R$ 42.390,18 R$ 39.280,53 R$ 25.318,50 R$ 10.885,54 

(-) IPTU  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) IBTI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=)Receitas Líquidas R$ 1.375.767,56 R$ 1.274.844,07 R$ 821.708,30 R$ 353.288,63 

(-) Custo do Produto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=)Lucro 
Operacional bruto 

R$ 1.375.767,56 R$ 1.274.844,07 R$ 821.708,30 R$ 353.288,63 

(-) Despesas 
Administrativas 

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

(-) Despesas 
Comerciais 

R$ 66.234,66 R$ 61.375,82 R$ 39.560,15 R$ 17.008,65 

(=) Lucro 
Operacional (Ebitda) 

R$ 1.297.532,89 R$ 1.201.468,24 R$ 770.148,15 R$ 324.279,98 

(-) Depreciação R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=) Lucro antes de 
juros e IR 

R$ 1.297.532,89 R$ 1.201.468,24 R$ 770.148,15 R$ 324.279,98 

(-) Despesas 
Financeiras 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=) Lucro antes do IR R$ 1.297.532,89 R$ 1.201.468,24 R$ 770.148,15 R$ 324.279,98 

(-) IR (IRPJ 15%) R$ 17.662,58 R$ 16.366,89 R$ 10.549,37 R$ 4.535,64 

(=) Lucro Líquido R$ 1.279.870,32 R$ 1.185.101,36 R$ 759.598,78 R$ 319.744,34 

(+) Capital Social 
Inicial 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(+) Empréstimos 
Longo Prazo 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=) Fluxo de Caixa do 
ano R$ 1.279.870,32 R$ 1.185.101,36 R$ 759.598,78 R$ 319.744,34 

(=) FLuxo de Caixa 
Acumulado R$ 11.010.967,60 R$ 12.196.068,96 R$ 12.955.667,73 R$ 13.275.412,07 

Fonte: Autor, 2016. 

*Depreciação: Não foram consideradas as despesas com depreciação, pois não serão realizados 
investimentos em equipamentos específicos para o projeto, assumi que a empresa já possui 
todos os equipamentos necessários para a execução do projeto.  
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Figura 8 – Fluxo de Caixa Líquido 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

5.7 INDICADORES DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

5.7.1 Taxa Mínima de Atratividade 

O custo do capital próprio será calculado com base no Capital Asset Princing Model 

(CAPM) ajustado para o Brasil, definido pela equação 01.  

Equação 1 – CAPM 

�� = �� + �� × 
���� − ��� + �� 

Onde: 

Re = retorno mínimo esperado/exigido pelo investido, ou custo de capital próprio; 

Rf = Taxa livre de risco, retorno de um ativo sem risco. Neste projeto será utilizada a taxa Selic 

média dos últimos 10 anos, igual a 12,20%a.a.; (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016) 

���� = Retorno esperado de uma carteira. Neste projeto será considerado a variação anual 

média do índice Ibovespa em 2016, igual a 14,20%a.a.; 
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���� − ��� = Prêmio do Risco da carteira. Considerando os valores assumidos acima, o 

risco da carteira ficou em 2,00% a.a.; 

β = Considerando o porte do projeto, o valor de aporte e as expectativas de venda, bem como 

os outros índices considerados na equação 1, adota-se um β=1,5; 

Rb = risco-Brasil. Pode ser definida como 70% do Valor da taxa Selic, igual a 8,54% a.a.. 

Através da equação do CAPM, tem-se um o custo de capital próprio de 23,74% a.a.. 

Porém, como parte do investimento inicial do projeto será financiado com recursos de terceiros, 

a taxa mínima de atratividade será dada pelo Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC), 

conforme segue: 

Equação 2 – CMPC  

���� = ��$500.000,00 × 13,17%� + ��$573.417,07 × 12,0%� + ��$2.610.000,00 × 23,74%�
�$500.000,00 + �$573.417,07 + �$3.000.000,00   

���� = 20,48% $. $. 
 

5.7.2 Valor Presente Líquido 

“O método do valor presente líquido (VPL) faz uma comparação do investimento 

realizado com o valor presente do fluxo de caixa gerados pelo projeto. ” (BORDEAUX-RÊGO, 

(et al.), 2013, p.49)  

Equação 3 – VPL  

%�& = ' ()*
�1 + +�*

,

*-.
   

Onde: 

()* = o fluxo de caixa líquido na data “t”; 

r = custo do capital definido na empresa; 

Análise do VPL: 
• VPL > 0, o projeto é aceito; 

• VPL = 0, é indiferente aceitar ou não o projeto; 

• VPL < 1, o projeto é rejeitado. 

Para este projeto o VPL é de R$ 49.391,01. 
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5.7.3 Playback simples 

O valor do Playback Simples é o tempo de retorno do capital investido, para o projeto 

em estudo será de aproximadamente 5 anos e 6 meses, considerar-se que o projeto é pago no 

sexto ano de projeto.  

Tabela 11 – Valores Acumulados do Fluxo de Caixa 

Ano 
Fluxo de Caixa Acumulado 

1 -R$ 2.160.000,00 -R$ 2.160.000,00 

2 -R$ 1.443.191,59 -R$ 3.603.191,59 

3 -R$ 49.537,06 -R$ 3.652.728,65 

4 R$ 1.357.148,49 -R$ 2.295.580,16 

5 R$ 1.582.410,52 -R$ 713.169,64 

6 R$ 1.418.277,03 R$ 705.107,39 

7 R$ 504.340,42 R$ 1.209.447,81 

8 R$ 521.340,72 R$ 1.730.788,53 

9 R$ 973.561,68 R$ 2.704.350,21 

10 R$ 1.042.551,00 R$ 3.746.901,21 

11 R$ 1.116.369,57 R$ 4.863.270,78 

12 R$ 1.195.355,44 R$ 6.058.626,21 

13 R$ 1.279.870,32 R$ 7.338.496,53 

14 R$ 1.185.101,36 R$ 8.523.597,89 

15 R$ 759.598,78 R$ 9.283.196,66 

16 R$ 319.744,34 R$ 9.602.941,00 

Fonte: Autor, 2016. 

5.7.4 Playback Descontado 

O valor do Playback Descontado é o tempo de retorno do capital investido, à taxa 

mínima de atratividade do projeto. O valor acumulado no último ano de projeto atualizado para 

a data zero é o próprio VPL. 



41 

 

Tabela 12 – Playback Descontado 

Ano 
Fluxo de Caixa Valor Presente Acumulado 

1 -R$ 2.160.000,00 -R$ 1.792.864,95 -R$ 1.792.864,95 

2 -R$ 1.443.191,59 -R$ 994.286,73 -R$ 2.787.151,68 

3 -R$ 49.537,06 -R$ 28.327,72 -R$ 2.815.479,40 

4 R$ 1.357.148,49 R$ 644.173,23 -R$ 2.171.306,17 

5 R$ 1.582.410,52 R$ 623.430,85 -R$ 1.547.875,32 

6 R$ 1.418.277,03 R$ 463.792,83 -R$ 1.084.082,50 

7 R$ 504.340,42 R$ 136.892,79 -R$ 947.189,71 

8 R$ 521.340,72 R$ 117.455,20 -R$ 829.734,51 

9 R$ 973.561,68 R$ 182.057,22 -R$ 647.677,29 

10 R$ 1.042.551,00 R$ 161.821,26 -R$ 485.856,03 

11 R$ 1.116.369,57 R$ 143.826,89 -R$ 342.029,15 

12 R$ 1.195.355,44 R$ 127.827,11 -R$ 214.202,03 

13 R$ 1.279.870,32 R$ 113.601,93 -R$ 100.600,10 

14 R$ 1.185.101,36 R$ 87.311,02 -R$ 13.289,08 

15 R$ 759.598,78 R$ 46.450,63 R$ 33.161,55 

16 R$ 319.744,34 R$ 16.229,46 R$ 49.391,01 

Fonte: Autor, 2016. 

 

5.7.5 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

“A taxa interna de retorno torna o VPL nulo”.  (BORDEAUX-RÊGO, (et al.), 2013, 

p.57)  

Equação 4– TIR  

0 = ' ()*
�1 + /0��*

,

*-.
 

Onde: 
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()* = o fluxo de caixa líquido na data “t”; 

r = custo do capital definido na empresa; 

Para este projeto a TIR é de 20,8435%. 

 

5.7.6 Índice de Lucratividade (IL) 

“O índice de lucratividade é a medida entre o valor presente dos fluxos de caixa 

recebidos e investimento inicial”. (BORDEAUX-RÊGO, (et al.), 2013, p.63)  

Equação 5– Índice de Lucratividade  

0& =  %�& + 0
0  

0& = 1,012 

5.7.7 Resumo  

Tabela 13 – Indicadores de Viabilidade 

INDICADORES VALORES 

TMA 20,48% a.a. 

VPL R$49.391,01. 

Playback Simples 6 anos 

Playback Descontado 15 anos 

TIR 20,8435% a.a. 

IL 1,012 

Fonte: Autor, 2016. 

Conforme resultado dos indicadores de viabilidade apresentadas na tabela 13, 

conclui-se que o projeto é viável financeiramente para um cenário normal. 
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6. ANÁLISE DE CENÁRIOS  

Os custos do projeto, os valores de investimento inicial, as taxas de empréstimos e 

as taxas de impostos são variáveis pouco sensíveis a mudanças neste projeto. 

Desta forma, a análise de cenários pessimista e otimista será realizada através de 

alterações nas estimativas de venda dos produtos ofertados. 

6.1 COMPARATIVO DE VENDAS 

As vendas no cenário otimista irão ocorrer com os mesmos preços de venda, as mesmas 

condições de juros e pagamentos, o diferencial serão as projeções de venda anual, conforme 

tabela abaixo: 

Tabela 14 – Comparativo de Cenários de Venda 

Ano Porcentagem de 
Venda (Cenário 

Normal) 

Porcentagem de 
Venda (Cenário 

Otimista) 

Porcentagem de 
Venda (Cenário 

Pessimista) 
1 0% 0% 0% 
2 0% 0% 0% 
3 12% 20% 7% 
4 33% 40% 20% 
5 32% 30% 35% 
6 23% 10% 20% 
7 0% 0% 18% 

Fonte: Autor, 2016. 

 

6.2 COMPARATIVO DOS INDICADORES DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

Tabela 15 – Comparativo de Indicadores financeiros para diferentes Cenários de Venda 

Indicadores Valores (Cenário 
Normal) 

Valores (Cenário 
Otimista) 

Valores (Cenário 
Pessimista) 

TMA 20,48% a.a. 20,42 % a.a. 20,68 % a.a. 

VPL R$49.391,01. R$ 330.450,15 - R$ 365.331,53 

Playback Simples 6 anos 5 anos 7 anos 

Playback Descontado 15 anos 11 anos >  17 anos 

TIR 20,8435% a.a. 23,0448% a.a. 18,1498% 

IL 1,012 1,081 0,910 

Fonte: Autor, 2016. 
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6.3 CONCLUSÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

A análise de viabilidade econômico-financeira apresentada neste documento 

mostrou-se viável do ponto de vista financeiro se considerarmos condições de venda de 

aproximadamente 75,00% dos lotes até o quinto ano de projeto, com os percentuais de vendas 

à vista e a prazo conforme apresentados no capítulo 5. O projeto não possui viabilidade 

financeira para um cenário pessimista, com 62,00% das vendas ocorrendo nos cinco primeiros 

anos de projeto. 

Deve-se considerar também as condições já apontadas neste documento em relação 

ao mercado a ser explorado. Trata-se de uma região com alto índice de crescimento 

populacional nos últimos anos e com alto índice de população rural que tente a se tornar urbana. 

Conclui-se assim, que nas condições de cenário normal adotadas o projeto possui 

viabilidade econômico-financeira, porém é sensível a baixos índices de venda, principalmente 

nos primeiros anos de projeto. Deve-se considerar as vendas no início de projeto como um fator 

de alto risco, buscando-se as ações já apresentadas na Matriz SWOT para redução do impacto 

negativo. 
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7. GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

7.1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

Projeto: Jardim dos Ipês Cliente: Apuí Construtora de Obras Ltda. 

Gerente de Projeto: Maria Eliza Baggio Sponsor: Apuí Construtora de Obras Ltda. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Escopo/ Abrangência 
Aquisição do imóvel 
Análise de viabilidade do projeto 
Execução dos projetos de engenharia 
Contratações 
Aprovação dos projetos de engenharia 
Execução da Infraestrutura 
Marketing e Plano de Venda 
Encerramento do Projeto 
Produto 
O produto do projeto consiste na abertura de um loteamento localizado em área urbana, 
conforme previsto em lei de parcelamento do solo urbano, provido de infraestrutura básica 
(rede de distribuição de água, rede de drenagem urbana, rede coletora de esgoto e 
iluminação pública) e dividido em 304 lotes que serão disponibilizados para venda. 
Além dos 304 lotes, o projeto possui área de preservação permanente, áreas públicas e 
abertura de uma nova avenida com canteiro central. 
Os lotes que serão ofertados foram classificados de acordo com seu público-alvo de venda: 
comercial classe média-alta, residencial classe média-alta e residencial classe média-baixa. 
Os lotes disponíveis para venda possuem dimensões diferenciadas. 
Metas 
Os projetos executivos de engenharia serão aprovados até setembro de 2016. 
A execução da obra de infraestrutura urbana prevista em projeto e orçamento será 
finalizada até o final de 2017. 
As vendas de ao menos 75,00% dos lotes serão efetivadas nos cinco primeiros anos de 
projeto, ou seja, até final de agosto do ano de 2021. 
Premissas 
O período de chuvas não excederá o considerado em cronograma, 2 dos 12 meses 
considerados para a execução dos projetos de infraestrutura. 
Não será necessário a aquisição de equipamentos pesados para a implantação do projeto. 
Os projetos de drenagem urbana, rede de distribuição de água, rede coletora de esgoto e 
pavimentação serão realizados pela Apuí Construtora de Obras Ltda, ou seja, não será 
necessária a contratação de empresas terceirizadas para essas tarefas.  
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As taxas de financiamento bancárias não excederam 14,00% a.a. 
Os produtos com venda a prazo terão suas parcelas reajustadas para o patrocinador pelo 
valor da inflação anual, ao menos, 7,0% a.a.. 
As vendas dos produtos ocorrerão em sua maioria a prazo. 
Restrições 
O custo total do projeto não poderá ultrapassar o valor de R$4.500.000,00. 
Recursos 
Recursos Financeiros: 
Aquisição da gleba onde será executado o loteamento; 
Execução e aprovação dos projetos de engenharia; 
Aquisição de materiais para a execução da obra, desde materiais para escritório até 
materiais de construção; 
Custos com material para divulgação e comercialização dos produtos. 
 
Recursos Humanos: 
Gerente de projeto; 
Equipe de projeto; 
Engenheiro para execução e aprovação dos projetos de engenharia; 
Funcionários Administrativos; 
Funcionários para a execução da obra. 

 
DADOS GERAIS DO PROJETO 

Prazo para execução 
25 meses 
Investimento 
R$ 4.073.418,07 
Capital de Giro 
R$3.000.000,00 
Financiamentos 
R$1.073.418,07 

 
GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

Informações Relevantes 
As informações serão geradas e armazenadas em formato de documento digital e físico. 
Os documentos dos projetos executivos de engenharia serão armazenados em escritório e 
em obra conforme necessários.  
Os registros de obra serão feitos através de diários de obra e os mesmos serão mantidos em 
vias físicas em obra, após um período de 60 dias serão levadas para o escritório. 
Todos os documentos do projeto de aquisições de material e/ou serviços serão mantidos no 
escritório. 
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Responsável Nome Assinatura Data 
Emitido por: Gerente de Projeto   
Aprovado por: Gerente 

Administrativo / 
Financeiro  

  

Tabela 16 – Termo de abertura do projeto 

 

7.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A localização da gleba em limites com áreas urbanas no município de Nova Maringá 

e sua dimensão, somados ao fato da população do município ser praticamente dividida entre 

urbana e rural, indo em contramão a tendência nacional, na qual 83% da população é urbana, 

torna o projeto atrativo. 

Além disso, o município em questão apresentou alto crescimento populacional nos 

últimos anos, segundo o censo do IBGE de 2015. 

Conclui-se assim que a alta taxa de crescimento populacional dos últimos anos, a 

tendência do crescimento urbano do munícipio, a localização do terreno e sua dimensão 

justificam a análise de viabilidade da implantação do projeto. 

 

7.3 FATORES DE SUCESSO DO PROJETO 

• Finalização da obra até setembro de 2017; 

• Venda de no mínimo 75,00% dos terrenos nos 5 primeiros anos de projeto; 

• Aumento do capital de giro da empresa com empreendimento privados; 

• Novo setor de investimento da empresa. 

 

7.4 REQUISITOS DO PROJETO 

Os requisitos foram identificados através de reuniões formais e informais com as partes 

interessadas, são elas: funcionários da Apuí Construtora de Obras envolvidos no projeto, as 

empresas contratadas para a prestação de serviços terceirizados, os órgãos responsáveis pela 
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aprovação dos projetos de engenharia e pela fiscalização da obra, a prefeitura de Nova Maringá 

e os moradores dos terrenos que fazem divisa com o local de implantação do empreendimento. 

Além disso, serão utilizadas obras similares já executadas pela Apuí Construtora de 

obras no estado do Mato Grosso para a coleta dos requisitos. 

Os principais requisitos identificados estão identificados na Matriz de rastreabilidade 

dos Requisitos e classificados de acordo com a sua prioridade em 1, requisitos com impacto 

direto no custo e prazo do projeto, e 2, requisitos com impacto indireto no custo e prazo do 

projeto.  

ID Stakeholder 
Cargo/ 

Função/Posição 

Descrição do Requisito 
(produto, serviço ou 

resultado 

Priori-
dade 

Fonte Validação 

1 Prefeitura de 
Nova 

Maringá 

Aprovação e 
regularização do 

projeto 

Aprovação de todos os 
projetos e documentos 

necessários para a 
execução da obra pelos 
órgãos responsáveis. 

1 Reuniões 

 

Apresentação na 
prefeitura de 

todos os 
documentos 
exigidos e 

liberação para a 
execução da obra. 

2 Prefeitura de 
Nova 

Maringá 

Acompanhamen
to da execução 

do projeto  

Projeto de saneamento 
básico, pavimentação e 
iluminação conforme 

determinado pelo 
município e interligado 

com os existentes. 

1 Reuniões 

 

Apresentação de 
projeto executivo 

e execução 
conforme 

aprovação pela 
prefeitura. 

3 Moradores 
que fazem 
divisa com 

terreno 

Afetados pela 
construção 

Feedback do impacto 
que o projeto irá causar.  

2 Reuniões 
informais 

Documentação 
dos problemas 

apontados. 

4 Apuí 
Construtora 

de Obras 

Cliente Os projetos deverão ser 
aprovados até setembro 

de 2016. 

1 Reuniões Apresentação dos 
projetos 

aprovados e 
licenças 

5 Projetistas 
contratados 

Prestadores de 
serviço 

Execução dos projetos e 
aprovação nos órgãos 

responsáveis até 
setembro de 2016. 

1 Reuniões 

 

Apresentação dos 
projetos 

aprovados e 
licenças. 

6 Apuí 
Construtora 

de Obras 

Cliente/ 
empresa 

responsável pela 
execução 

A obra deverá ser 
finalizada até setembro 

de 2017. 

2 Reuniões 

 
Aprovação da 

obra na prefeitura. 

7 Apuí 
Construtora 

de Obras 

Cliente/ 
empresa 

responsável pela 
execução 

A venda dos lotes deve 
iniciar ainda no ano de 

2016. 

1 Reuniões Documentação 
dos lotes para a 

venda. 

 

Tabela 17– Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos 
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7.5 LIGAÇÕES COM OUTROS PROJETOS 

Alguns recursos do projeto serão compartilhados com outros projetos da Apuí 

Construtora, são eles recursos humanos e maquinários de obra.  

Os recursos humanos compartilhados serão a equipe técnica da empresa, composta por 

engenheiro, topógrafo, auxiliar administrativo e auxiliar técnico de obra. Além da equipe 

administrativa e equipe financeira ser a mesma. 

 

7.6 EXCLUSÕES DO ESCOPO 

Não faz parte do escopo do projeto a contratação de corretores e/ ou parcerias com 

corretoras de imóveis para a venda dos lotes. 

 

7.7 ACOMPANHAMENTO DO ESCOPO 

O plano de gerenciamento do escopo será realizado através de revisões mensais, onde 

serão avaliadas a contemplação dos requisitos do projeto e a necessidade de mudanças no 

escopo. Quando forem identificadas necessidades de alterações do escopo, a mesma deverá ser 

analisada pelo Gerente de Projeto em relação ao seu impacto no projeto e repassada ao Sponsor 

para a aprovação da mudança. 
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7.8 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) OU ESTRUTURA ANÁLITICA DE 

PROJETO (EAP) 

Nome do Projeto: Loteamento Jardim dos Ipês 

Elaborado por: Maria Eliza Baggio 

Projeto Loteamento Jardim dos Ipês 
1 Aquisição 
1.1 Emitir proposta de compra do terreno 
1.2 Negociar contrato e propostas 
1.3 Efetivar o contrato de compra do terreno 
2    Gerenciamento do Projeto 
2.1       Elaborar o Plano de Gerenciamento do Escopo do Projeto 
2.2       Definir o orçamento 
2.3       Definir o cronograma 
2.4       Elaborar o Plano de Gerenciamento do Riscos 
2.5       Elaborar o Plano de Gerenciamento das Aquisições 
2.6      Apresentar e Aprovar o Plano de Projetos 
2.7      Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira 
2.7.1        Comprovar a Viabilidade Econômico-Financeira do Projeto 
3    Projetos de Engenharia 
3.1       Executar os Projetos de infraestrutura urbana 
3.2       Identificar as restrições legais 
3.3       Avaliar e estimar os Custos do projeto 
3.4       Identificar os Recursos necessários para a execução do projeto 
3.5       Aprovação técnica 
3.5.1         Aprovar os projetos de engenharia nos órgãos responsáveis 
3.5.2         Liberar na Prefeitura a execução dos projetos 
4    Contratação 
4.1       Identificar de empresas Capacitadas 
4.2       Contatar as empresas selecionadas 
4.3       Receber e revisar contratos e propostas 
4.4       Responder e negociar os contratos e propostas 
4.5       Solicitar avaliação e parecer jurídico 
4.6       Efetivar o contrato 
5    Execução da Obra 
5.1       Executar os serviços de terraplanagem 
5.2       Executar os serviços de pavimentação 
5.3       Executar os serviços de drenagem 
5.4       Executar os serviços de rede de distribuição de água 
5.5       Executar os serviços de coleta de esgoto 
5.6       Executar os serviços de iluminação pública 
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Nome do Projeto: Loteamento Jardim dos Ipês 

Elaborado por: Maria Eliza Baggio 

Projeto Loteamento Jardim dos Ipês 
5.7       Executar os serviços de paisagismo 
5.8       Executar os serviços de sinalização 
5.9       Aprovar a obra nos órgãos responsáveis 
5.10       Finalizar a obra 
6    Maketing 
6.1       Executar o outdoor 
6.2       Distribuir panfletos 
6.3       Fixar cartazes no comercio local 
6.4       Elaborar site para propaganda e promoção das vendas 
6.5       Executar as matriculas dos lotes em cartório 
6.6       Elaborar contrato padrão para a venda dos lotes 
6.7       Efetivar contratos de venda 
7    Fechamento do Projeto 

Tabela 18 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP)  

 

7.9 DICIONÁRIO DA EAP 

Nº  
EAP Pacote de Trabalho Especificação Critério de Aceitação 

1.1 Emitir proposta de 
compra do terreno 

Deverá conter o preço de mercado, o 
preço de proposta e a forma de 
pagamento.  

E-mail e registro 
eletrônico enviado pelo 
gerente Administrativo/ 
Financeiro da Apuí 
Construtora. 

1.2 Negociar contrato e 
propostas 

Deverá ser encaminhada a resposta 
com a contraproposta após avaliar as 
condições adversas.  

E-mail e registro 
eletrônico enviado pelo 
gerente Administrativo/ 
Financeiro da Apuí 
Construtora. 

1.3 Efetivar o contrato de 
compra do terreno 

Documento contendo opinião jurídica 
acerca dos termos acordados. 

Contrato assinado por 
ambas as partes com 
firma reconhecida em 
cartório. 

2.1 Elaborar o Plano de 
Gerenciamento do 
Escopo do Projeto 

Deverá conter obrigatoriamente: 
1) Produto do projeto; 
2) Escopo do projeto; 
3) Exclusões do escopo do projeto; 
4) Estrutura Analítica do Projeto 

(EAP); 
5) Dicionário da EAP; 
6) Controle de mudanças do escopo. 

Termo de aceite assinado 
pelo gerente 
Administrativo/Financeiro 
da Apuí Construtora. 
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Nº  
EAP 

Pacote de Trabalho Especificação Critério de Aceitação 

2.2 Definir o orçamento 
Definir o custo de todas as atividades 
envolvidas e o custo da contratação de 
serviços terceirizados. 

Execução do projeto 
conforme estabelecido no 
orçamento. 

2.3 Definir o cronograma 
Definir os prazos necessários para a 
execução de todas as atividades, sendo 
elas terceirizadas ou não. 

Execução do projeto 
conforme estabelecido no 
cronograma. 

2.4 Elaborar o Plano de 
Gerenciamento de 
Riscos 

Deverá conter obrigatoriamente: 
1) Identificação dos riscos; 
2) Respostas aos riscos identificados; 
3) Monitoramento e controle dos 

riscos. 

Plano de Gerenciamento 
de Riscos assinado pelo 
gerente 
Administrativo/Financeiro 
da Apuí Construtora. 

2.5 Elaborar o Plano de 
Gerenciamento de 
Aquisições 

Deverá conter obrigatoriamente: 
1) Critérios de Seleção dos 

Fornecedores; 
2) Avaliação dos Fornecedores. 

Plano de Gerenciamento 
de Aquisições assinado 
pelo gerente 
Administrativo/Financeiro 
da Apuí Construtora. 

2.6 Apresentar e Aprovar 
o Plano de Projetos 

Documento com todos os planos de 
projeto revisados. 

Documento assinado 
gerente de projeto da 
Apuí Construtora. 

2.7 Estudo de Viabilidade 
Econômico-Financeira 

Documento contendo o fluxo de caixa 
previsto para o projeto, as condições 
adotadas para a realização do fluxo de 
caixa e a avaliação por pelo menos 
três indicadores financeiros. 

Documento assinado pelo 
Gerente de Projeto. 

3.1 Executar os Projetos 
de infraestrutura 
urbana 

Execução dos projetos dentro do 
padrão estabelecido pelos órgãos 
responsáveis e pelo plano diretor do 
município.  
Formato da folha A3, A2, A1 e/ou 
A0, com margem e carimbo conforme 
estabelecido pela ABNT. 

Projetos revisados e 
assinados pelo Gerente 
Técnico da Apuí 
Construtora. 

3.2 Identificar as 
restrições legais 

Lista das restrições legais referentes à 
projetos de infraestrutura pública. 

Documento assinado e 
revisado pelo Gerente de 
Projeto. 

3.3 Avaliar e estimar os 
Custos do projeto 

Reavaliar os custos de todas as 
atividades envolvidas e o custo da 
contratação de serviços terceirizados, 
de acordo com o projeto definitivo. 

Execução do projeto 
conforme estabelecido no 
orçamento. 

3.4 Identificar os Recursos 
necessários para a 
execução do projeto 

Lista com todos os recursos humanos 
e materiais necessários para a 
realização das atividades do projeto. 

Documento assinado pelo 
Gerente de Projeto. 

3.5 Aprovação técnica Aquisição de todas as licenças 
necessária para a divisão e 
comercialização dos lotes e para a 
execução   

Licença da Prefeitura de 
Nova Maringá para a 
execução do projeto. 

4.1 Identificar de 
empresas Capacitadas 

Listar de empresas que atendam aos 
requisitos das atividades do projeto. A 
lista deve conter o nome da empresa, 
seus principais produtos, as atividades 
do projeto em que se enquadram, o 

Documento assinado pelo 
Gerente de Projeto. 
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Nº  
EAP 

Pacote de Trabalho Especificação Critério de Aceitação 

endereço da empresa, contato 
telefônico e contato por e-mail. 

4.2 Contatar as empresas 
selecionadas 

O primeiro contato deverá ser feito 
por telefone e formalizado por e-mail. 
O e-mail deverá conter as 
informações básicas de projeto para 
orçamento e cotação para a execução 
da atividade. 

Resposta de confirmação 
de recebimento do e-mail 
com pedido de orçamento 
e cotação. 

4.3 Receber e revisar 
contratos e propostas 

Listar as propostas recebidas e avalia-
las conforme seus preços, prazos e 
qualidade. 

Documento revisado e 
assinado pelo Gerente do 
Projeto. 

4.4 Responder e negociar 
os contratos e 
propostas 

Reunião com objetivo de definir os 
termos dos contratos a serem 
assinados. 

Termos dos contratos 
acordados entre as partes. 

4.5 Solicitar avaliação e 
parecer jurídico 

Documento contendo opinião jurídica 
acerca dos termos acordados. 

Documento assinado 
pelos advogados e pelo 
Gerente do Projeto. 

4.6 Efetivar o contrato Contrato com os termos acordados em 
reunião e revisados pelo advogado da 
Apuí Construtora. 

Contrato assinado por 
ambas as partes com 
firma reconhecida em 
cartório. 

5.1 Executar os serviços 
de terraplanagem 

Execução dos serviços de 
terraplanagem conforme previstos em 
projeto aprovado. 
Aquisição dos recursos necessários 
para a atividade. 
Execução de testes para a 
comprovação da execução conforme 
padrão estipulado por normas.  

Testes nos materiais 
utilizados para a execução 
da terraplanagem 
comprovando o padrão de 
qualidade da atividade 
estipulados em projeto.  
Execução dos serviços 
conforme projeto. 

5.2 Executar os serviços 
de pavimentação 

Execução dos serviços de 
pavimentação conforme previstos em 
projeto aprovado. 
Execução de testes para a 
comprovação da execução conforme 
padrão estipulado por normas. 

Testes nos materiais 
utilizados para a execução 
do pavimento 
comprovando o padrão de 
qualidade da atividade 
estipulados em projeto. 
Execução dos serviços 
conforme projeto. 

5.3 Executar os serviços 
de drenagem 

Execução dos serviços de drenagem 
conforme previstos em projeto 
aprovado. 
Execução de testes para a 
comprovação da execução conforme 
padrão estipulado por normas. 

Testes nos materiais 
utilizados para a execução 
da drenagem 
comprovando o padrão de 
qualidade da atividade 
estipulados em projeto. 
Execução dos serviços 
conforme projeto. 

5.4 Executar os serviços 
de rede de distribuição 
de água 

Execução dos serviços de rede de 
distribuição de água conforme 
previstos em projeto aprovado. 
Aquisição de material necessário para 
a execução da rede de água 

Execução dos serviços 
conforme projeto. 
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Nº  
EAP 

Pacote de Trabalho Especificação Critério de Aceitação 

certificados e com garantia do 
fabricante. 

5.5 Executar os serviços 
de coleta de esgoto 

Execução dos serviços de rede de 
coleta de esgoto conforme previstos 
em projeto aprovado. 
Aquisição de material necessário para 
a execução da rede de esgoto 
certificados e com garantia do 
fabricante. 

Execução dos serviços 
conforme projeto. 

5.6 Executar os serviços 
de iluminação pública 

Execução dos serviços de rede de 
iluminação pública conforme 
previstos em projeto aprovado. 
Aquisição de material necessário para 
a execução da rede de iluminação 
certificados e com garantia do 
fabricante. 

Execução dos serviços 
conforme projeto. 

5.7 Executar os serviços 
de paisagismo 

Execução dos serviços de paisagismo 
conforme previstos em projeto 
aprovado. 

Execução dos serviços 
conforme projeto. 

5.8 Executar os serviços 
de sinalização 

Execução dos serviços de sinalização 
conforme previstos em projeto 
aprovado. 
Aquisição de material necessário para 
a execução da sinalização certificados 
e com garantia do fabricante. 

Execução dos serviços 
conforme projeto. 

5.9 Aprovar a obra nos 
órgãos responsáveis 

Fiscalização da obra pela prefeitura de 
Nova Maringá, durante toda a 
implantação da mesma, sempre que 
solicitado pela prefeitura. 

Documento assinado pelo 
responsável na Prefeitura 
de Nova Maringá, 
aprovando a mesma para 
uso público.  

5.10 Finalizar a obra Desmobilização da equipe de obra. 
Limpeza geral da obra. 
Entrega das áreas públicas para a 
Prefeitura.  

Documento assinado pelo 
Prefeito de Nova 
Maringá, referente ao 
aceita da obra. 

6.1 Executar o outdoor Estrutura de madeira contendo placa 
com dimensões de 4,00 metros de 
largura e 4,00 de altura e estrutura de 
apoio de 4,00 metros de comprimento 
e 1,50 metros de altura. 
Na placa será colada uma gravura da 
perspectiva do loteamento com as 
informações para contato. 
Acima da placa deverá ser feita uma 
estrutura e madeira de 4,00x0,1x0,05 
metros para proteção da gravura. 

Assinatura do Gerente de 
projeto no recebimento do 
material entregue por 
empresas terceirizadas. 

6.2 Distribuir panfletos Contratação de gráfica para a 
execução de 200 panfletos, com 
dimensões de 0,15x0,075 metros, em 
papel couché 120 gramas, contendo 
imagem personalizada com a 
perspectiva do loteamento, 

Assinatura do Gerente de 
projeto no recebimento do 
material entregue por 
empresas terceirizadas.  
Distribuição de todo o 
material. 
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Nº  
EAP 

Pacote de Trabalho Especificação Critério de Aceitação 

informações para contato e promoção 
de venda. 
 

6.3 Fixar cartazes no 
comercio local 

Contratação de gráfica para a 
execução de 20 cartazes em folha A3 
e papel couché 150 gramas, contendo 
imagem personalizada com a 
perspectiva do loteamento, 
informações para contato e promoção 
de venda. 

Assinatura do Gerente de 
projeto no recebimento do 
material entregue por 
empresas terceirizadas.  
Distribuição de todo o 
material. 

6.4 Elaborar site para 
propaganda e 
promoção das vendas 

Contratação de empresa especializada 
para execução e manutenção de site 
contendo: 
1) Apresentação do empreendimento 

com textos e imagens; 
2) Apresentação da empresa com 

textos e imagens; 
3) Informações gerais para contato de 

compra dos produtos; 
4) Propaganda e promoções dos 

produtos. 

Assinatura do Gerente de 
projeto no recebimento do 
material entregue por 
empresas terceirizadas  
 
Site em funcionamento. 

6.5 Executar as matriculas 
dos lotes em cartório 

Regularização do loteamento em 
cartório e obtenção das matriculas de 
todos os lotes. 

Matricula de todos os 
lotes para venda. 

6.6 Elaborar contrato 
padrão para a venda 
dos lotes 

Documento contendo opinião jurídica 
acerca dos termos expostos em 
contrato. 

Contrato aprovado pelo 
Gerente de projeto. 

6.7 Efetivar contratos de 
venda 

Contrato com os termos acordados em 
e revisados pelo advogado da Apuí 
Construtora. 

Contrato assinado por 
ambas as partes com 
firma reconhecida em 
cartório. 

7 Fechamento do Projeto Enceramento de todos os contratos de 
venda dos lotes e todos com contratos 
de aquisições do projeto. 

Documento de 
encerramento de todos os 
contratos gerados durante 
o projeto.  

Tabela 19 – Dicionário da EAP 

 

7.10 FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA 

A solicitação de mudança no projeto poderá ser realizada por qualquer funcionário, 

terceirizado ou não, que identifique uma melhoria no projeto e/ou um problema que está 

ocorrendo ou que poderá ocorrer. 

A solicitação de mudança deverá ser escrita por e-mail e enviada para o Gerente de 

Projeto, utilizando o seguinte formulário: 
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SME – Solicitação de Mudança de Escopo 

Identificado por:  Data da 

Identificação: 

 

Solicitado por:  

Descrição:  

Análise do impacto 

Impacto no tempo Impacto no Custo Impacto em Qualidade 

   

   

   

Aprovação 

(  ) Autorizada   (  )Não autorizada 

Data: 

Responsável:  

Tabela 20 – Formulário de Solicitação de Mudança no Escopo 

 

O Gerente irá avaliar a mudança, e caso essa possua um impacto significativo no custo 

e no prazo, que ultrapassem o orçamento e o prazo de entrega da obra estipulados, a mesma 

deverá ser repassada e aprovada pelo Sponsor do projeto. 

Caso a mudança seja aprovada, todo os planos de projetos deverão ser revisados e 

atualizados. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Conforme já apresentado no item 6.3 desde documento, para o presente estudo de caso, 

a análise de viabilidade econômico-financeira revelar-se viável para os parâmetros adotados 

nos cenários normal e otimista. Entretanto mostra-se inviável para os parâmetros do cenário 

pessimista. O principal item identificado como o responsável pela viabilidade ou não do projeto 

foi a porcentagem de venda nos primeiros anos do seu ciclo de vida. 

Como forma de melhorar o entendimento e o conhecimento sobre o projeto, bem como 

identificar todas as atividades que deverão ser executadas para a sua conclusão, após a 

aprovação da viabilidade econômico-financeira, o mesmo deve ingressar na fase de 

Planejamento. 

Com o objetivo de iniciar o planejamento foi realizado para o projeto em estudo o seu 

Plano de Gerenciamento do Escopo. Este plano especifica características, dados, objetivos, 

premissas, atividades e entregas, entre outras informações relevantes, através de ferramentas de 

gerenciamento como a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e do Dicionário da EAP. 

Como resultado do estudo de viabilidade e do plano de gerenciamento do escopo, tem-

se tanto a comprovação por índices financeiros da capacidade de geração de lucro do projeto, 

quanto o conhecimento de parâmetros, atividades e ações sensíveis ao seu sucesso. 

Consequentemente melhoram-se as chances de execução do mesmo dentro do prazo, do custo 

e da qualidade desejados. 
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9. DESDOBRAMENTOS FUTUROS 

 

O Guia PMBOK®, em sua quinta edição, utilizado como base para o desenvolvimento 

do plano de gerenciamento do projeto, apresenta onze planos auxiliares, este documento 

abordou apenas o Plano de Gerenciamento do Escopo. 

Como oportunidades para continuação deste trabalho, o presente estudo de caso pode 

ser desenvolvido para os demais planos de gerenciamento auxiliares que compõem o plano de 

gerenciamento do projeto, são eles: plano de gerenciamento dos requisitos, plano de 

gerenciamento do cronograma, plano de gerenciamento dos custos, plano de gerenciamento da 

qualidade, plano de gerenciamento dos recursos humanos, plano de melhorias no processo, 

plano de gerenciamento das comunicações, plano de gerenciamento dos riscos, plano de 

gerenciamento das aquisições e plano de gerenciamento das partes interessadas. 
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