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Resumo 

Investimentos no mercado imobiliário envolvem, geralmente, grande aporte 

financeiro e, apesar de ser tradicionalmente um tipo de investimento seguro e que 

gera grande retorno, é bastante sensível à volatilidade da economia. Por isso, é 

essencial que sejam realizadas análises prévias dos pontos de vista técnico, 

mercadológico e financeiro. A partir de um terreno existente em São José dos 

Pinhais – PR, foi realizado o estudo de viabilidade para implantação de um edifício 

residencial, denominado XPTO, buscando o aproveitamento do potencial construtivo 

permitido pela legislação municipal e equiparação com a concorrência. O ano base 

foi 2016, ano em que a política e a economia brasileiras passam por incertezas e 

recessões. Apesar da realidade econômica brasileira, os indicadores financeiros 

demostraram que o investimento no edifício XPTO trará retorno acima do obtido no 

mercado financeiro de baixo risco. Os indicadores também mostram que o 

investimento no empreendimento é de baixo risco, considerando os parâmetros 

utilizados. 

 Palavras Chave: Viabilidade. Investimento. Empreendimento Imobiliário. 

Indicadores.  



 

 

Abstract 

Investments in the real estate market generally involve a large financial contribution, 

and although it is traditionally a safe and high return investment type, it is very 

sensitive to the volatility of the economy. For this reason, it is essential that technical, 

marketing and financial analysis be carried out in advance. A feasibility study for the 

implementation of a residential building, called XPTO, was carried out from an 

existing land in order to exploit the constructive potential allowed by municipal 

legislation and to compare it with the competition. The base year was 2016, a year in 

which Brazilian politics and economy go through uncertainties and recessions. 

Despite the Brazilian economic reality, the financial indicators showed that the 

investment in the XPTO building will bring a return above the one obtained from the 

low-risk financial market. The indicators also show that the investment is low risk, 

considering the parameters used. 

 Key Words: Feasibility. Investment. Real Estate Development. Indicators 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

A implantação de um empreendimento imobiliário envolve diversos aspectos 

referentes ao estudo de sua viabilidade. Dos pontos de vista técnico, econômico 

(rentabilidade) e financeiro (fonte de recursos), requer um mínimo planejamento para 

que haja sucesso, já que esse é um mercado dinâmico e dependente da conjuntura 

econômica.  

Este TCC busca realizar a análise de viabilidade para implantação de um 

edifício residencial em um terreno pertencente a uma pessoa física. Busca fornecer 

indicadores para que o proprietário possa tomar a decisão de investir ou não na 

construção de um empreendimento imobiliário levando em conta opções como: 

aplicar o dinheiro em outro investimento, vender o terreno, entre outras.  

Para atingir esses objetivos, este TCC foi dividido em 6 capítulos. O presente 

Capítulo (1) apresenta a introdução ao assunto e ao estudo de caso, além do 

problema de pesquisa, do objetivo geral, dos objetivos específicos, da delimitação 

do tema, da justificativa, e da apresentação da metodologia e da forma de 

desenvolvimento do trabalho.  

No Capítulo 2, denominado Desenvolvimento, é apresentada a revisão 

bibliográfica sobre o tema “Análise de viabilidade técnica, financeira e econômica de 

empreendimentos”.  

O Capítulo 3 apresenta o estudo de caso do terreno em questão, localizado 

em São José dos Pinhais, onde seria implantado o empreendimento em análise, 

denominado EDIFÍCIO XPTO no presente trabalho. O estudo de caso inicia-se pela 

descrição do terreno e os condicionantes da legislação municipal para a implantação 

de edificações (estudo da viabilidade técnica). Também é apresentada a análise de 

mercado, englobando uma breve avaliação do mercado imobiliário do município e 

dos empreendimentos concorrentes. A análise econômica pôde ser realizada após a 

elaboração de estimativa do cronograma de desembolsos e do cronograma de 
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vendas, gerando o fluxo de caixa do projeto, que deu origem aos indicadores 

econômicos para as análises.  

A viabilidade foi avaliada através dos seguintes indicadores:  

 valor presente líquido (VPL),  

 taxa interna de retorno (TIR),  

 índice benefício/custo (IBC), e  

 retorno adicional sobre o investimento (ROIA).  

No Capitulo 3 é realizada, ainda, a análise de sensibilidade dos indicadores 

econômicos quanto à queda do preço de venda dos apartamentos, para avaliar a 

sensibilidade do investimento quanto às variações de mercado.  

O Capítulo 4 apresenta a comparação do investimento no edifício XPTO com 

o investimento no mercado financeiro de baixo risco e as conclusões. 

No Capítulo 5, o autor sugere possíveis desdobramentos para continuar os 

estudos da presente pesquisa.  

Finalmente, o trabalho conclui-se no Capítulo 6 com a listagem das 

referências bibliográficas utilizadas.  

 

 

1.2. PROBLEMA 

 

A construção do empreendimento XPTO é viável? Se viável, qual o retorno 

financeiro que pode ser obtido? 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 

1.3.1. Objetivo geral 
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Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo geral analisar um 

estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira do empreendimento imobiliário 

XPTO. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Constituem parte dos objetivos específicos os seguintes pontos da análise: 

 Levantamento do potencial construtivo do terreno junto à Prefeitura 

Municipal; 

 Definição do padrão e o porte do empreendimento a ser avaliado a 

partir de uma breve análise do mercado; 

 Realização de estimativa de custos do empreendimento, através de 

ferramentas de Gestão de Projetos, resultando na estimativa 

orçamentária da obra; 

 Realização de estimativa de vendas com base na análise do mercado; 

 Estimativa do fluxo de caixa do empreendimento; 

 Estimativa do retorno financeiro do empreendimento; 

 Realização da análise de sensibilidade do projeto quanto à queda no 

preço de venda; 

 Comparação entre o investimento imobiliário e o investimento no 

mercado financeiro de baixo risco (caderneta de poupança). 

 

 

1.4. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O presente trabalho foi realizado utilizando como base um terreno existente 

no município de São José dos Pinhais-PR, propriedade de uma pessoa física.  

Os dados e parâmetros utilizados foram coletados ao longo do ano de 2016, 

conforme especificado ao longo do trabalho.  
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A avaliação da viabilidade econômica e financeira utilizou os indicadores 

tradicionalmente recomendados pela literatura.  

 

 

1.5. JUSTIFICATIVA 

 

Após o aquecimento vivido nos últimos anos, o mercado imobiliário entrou em 

um período de queda observado a partir do ano de 2013, principalmente em 2015 

(Barros, apud ZAP, 2016). Nesse ano houve enfraquecimento da economia nacional, 

junto com as incertezas políticas, o que agravou a situação do mercado imobiliário, 

com o aumento da taxa de juros e da taxa de desemprego. O cenário atual ainda 

encontra-se instável, mas, segundo Barros, a tendência é de que o mercado 

imobiliário apresente uma melhora em 2017. 

Esse cenário econômico instável desencoraja os investidores, que estão 

cautelosos. O investidor do mercado imobiliário tem grande expectativa de retorno 

financeiro, a qual pode não ser correspondida caso não sejam feitas algumas 

análises preliminares, além, é claro, de todo o planejamento e controle na execução 

da obra visando à redução de custos. Essas análises englobam avaliação do 

mercado (expectativa dos consumidores, tendência e empreendimentos 

concorrentes), previsão de custos, de vendas, e o consequente retorno financeiro. 

Análises financeiras, econômicas e de planejamento podem definir a melhor 

maneira de como os recursos serão aplicados, quanto a valores e prazos. Além 

disso, é possível estimar a segurança do projeto, ou seja, quanto os prazos e custos 

podem variar sem que interfiram significativamente nos retornos financeiros do 

projeto. 

Este Trabalho busca analisar a viabilidade de implantação de um edifício 

(Empreendimento XPTO) em um terreno na cidade de São José dos Pinhais – PR, 

do ponto de vista de viabilidade técnica, econômica e financeira.  

O proprietário do terreno está atento ao potencial da região, mas, como leigo 

no assunto, possui dúvidas quanto à realização de tamanho investimento.  
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1.6. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho foi estudo de caso, a partir de 

um terreno real existente em São José dos Pinhais-PR. 

Para obtenção de informações sobre o mercado imobiliário local, foi realizada 

entrevista com um corretor de imóveis do município.  

 

 

1.7. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso iniciou-se 

com a revisão bibliográfica sobre o tema “Análise de viabilidade de projetos”, 

seguida da pesquisa de mercado e posterior análise dos dados obtidos com o 

estudo dos indicadores extraídos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1. ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS 

 

Saboya (2007) explica que o zoneamento é um instrumento que dá diretrizes 

para o uso e ocupação do solo nas cidades, especialmente os índices urbanísticos. 

Os objetivos do zoneamento são o controle do crescimento urbano, a proteção de 

áreas, o controle do tráfego entre outros, através do tamanho dos lotes e das 

edificações em diferentes zonas do município.  

Na limitação por zonas os usos são divididos por categorias (como 

residencial, industrial e comercial, etc) e cada zona possui diretrizes de ocupação, 

definidas pela prefeitura municipal, ainda segundo Saboya (2007).  

Essas diretrizes devem ser consultadas na prefeitura municipal para cada 

terreno. Os projetos são feitos cumprindo os parâmetros e submetidos ao órgão para 

aprovação e autorização da construção. Saboya (2007) explica os principais 

parâmetros para construção de edificações, relacionados e descritos na Tabela 1 

Tabela 1 - Parâmetros de uso do solo 

Parâmetro Descrição 

Número máximo de pavimentos ou 
altura da edificação. 

É o número de pavimentos de pode ser 
implantado acima do nível do solo 

Coeficiente de aproveitamento (CA) 

Número que, multiplicado pela área do 
lote, indica a quantidade máxima de 
metros quadrados que podem ser 

construídos em um lote, somando-se as 
áreas de todos os pavimentos. 

Taxa de ocupação (TO) 

Relação percentual entre a projeção da 
edificação e a área do terreno. Ou seja, ela 

representa a porcentagem do terreno 
sobre o qual há edificação. 

Afastamentos frontal, laterais e fundos 
Distância entre o alinhamento do terreno e 

o alinhamento da edificação 

Adaptado de Saboya (2007) 
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2.2. ESTUDO DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS 

 

Greer e Kolbe (2003, apud HAUSER, 2005), definem um investimento como a 

compra de uma expectativa de benefícios econômicos futuros, destacando que os 

investimentos imobiliários são bastante atrativos possuem baixa volatilidade.   

Empreendimento imobiliário é o investimento em imóvel, destinado ao 

parcelamento do solo ou construção de benfeitorias, objetivando a venda das 

unidades geradas, segundo a NBR 14.653-4 (2002). Hauser (2005) argumenta que 

um empreendimento imobiliário constitui-se numa alternativa de investimento, cuja 

escolha em detrimento de outras opções justifica-se pela previsibilidade de 

benefícios econômicos futuros, e que os investidores neste tipo de empreendimento 

tendem a esperar retornos financeiros significativos. Segundo o autor, diversos 

autores (GREER e KOLBE, 2003; HARTZELL et al, 1986; QUAN e TITMAN, 1999) 

são unânimes quanto a considerar os investimentos imobiliários uma alternativa 

atrativa em ambientes econômicos inflacionários.  

Hauser (2005) enfatiza que apesar de envolver altos investimentos, os 

empreendedores do setor da construção civil comumente ignoram a importância da 

realização de estudos prévios, utilizando-se da sua experiência, improvisos, 

personalismo ou intuição para a tomada de decisão. Ainda segundo Hauser (2005), 

o ideal é que se faça a análise do custo-benefício do empreendimento antes que se 

iniciem os desembolsos, através de indicadores de retorno e risco, evitando 

problemas indesejáveis ou uma lucratividade abaixo da esperada. 

O estudo de viabilidade de um empreendimento é definido por Hirschfeld 

(2009, p. 20) como “o exame de um projeto a ser executado a fim de verificar sua 

justificativa, tomando-se em consideração os aspectos jurídicos, administrativos, 

comerciais, técnicos e financeiros”.  

Já Gehbauer et al (2002) enfatizando o retorno financeiro, citam que o estudo 

de viabilidade do empreendimento é a comparação entre a estimativa de custo e dos 

rendimentos que se espera obter por meio da sua venda. Como exemplo de fatores 

que podem gerar sucesso em um estudo de viabilidade, os autores citam 

conhecimento do mercado regional e bom aproveitamento do terreno. Como fatores 

de risco, que podem reduzir lucros, os autores citam a pouca experiência do 



19 

 

empreendedor, a inexistência ou falhas no estudo de viabilidade do 

empreendimento, falhas no planejamento, riscos referentes à economia (global ou 

regional), riscos quanto ao custo, prazo e qualidade, risco financeiro decorrente de 

juros altos e ainda os riscos técnicos. 

Ainda segundo Gehbauer et al (2002), o estudo de viabilidade de um 

empreendimento imobiliário deve ser realizado considerando-se os seguintes 

aspectos: 

 Análise do mercado; 

 Análise do terreno (situação geográfica, infraestrutura urbana, aspectos 

mercadológicos, aspectos financeiros, aspectos sob o ponto de vista 

público, jurídico e social, imposições relativas ao ambiente, adequação 

à obra, estudo do solo, redes de serviços públicos); 

 Programa de necessidades do usuário; 

 Análise do investimento/financiamento; 

 Marketing; 

 Organização do empreendimento, e  

 Avaliação do potencial da empresa em relação ao empreendimento.  

Para Hirschfeld (2009) a análise de viabilidade de um empreendimento 

compõe-se da avaliação dos aspectos legais, jurídicos, administrativos, 

mercadológicos, técnicos, econômicos, contáveis e financeiros. Quanto ao último 

item citado, os aspectos financeiros, a análise consiste em examinar o fluxo de caixa 

previsto para o empreendimento dentro do prazo de interesse. A viabilidade 

financeira de um investimento é avaliada dentro de um prazo. Deseja-se saber se o 

esforço a ser despendido vale mais do que a aplicação dos valores a taxas mínimas 

de atratividade. 

Ainda segundo Hirschfeld (2009) costuma-se comparar, dentro de prazos 

idênticos, os resultados obtidos de um empreendimento, em que o aplicador 

despende esforços, com os resultados obtidos de aplicações financeiras, em que o 

aplicador não despende de esforços. Os resultados de empreendimentos devem ser 

melhores do que os de aplicações financeiras para ser considerado viável e, ao 

menos, compensar todos os esforços pessoais e de tecnologias despendidos.  
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Silva (2004, apud HAUSER, 2005) elenca os principais componentes de um 

estudo de viabilidade econômica e financeira: 

 estimativa do custo direto da obra;  

 orçamento da administração local da obra;  

 cronograma de desembolsos;  

 estimativa dos custos da incorporação; 

 cronograma de desembolsos com os custos da incorporação;  

 projeção da receita mensal de vendas;  

 projeção dos juros a serem cobrados dos clientes;  

 levantamento das despesas tributárias;  

 taxa de administração do construtor;  

 taxa de administração do incorporador;  

 simulação do fluxo de caixa;  

 cálculo do fluxo de investimento e retorno; 

 cálculo dos indicadores de desempenho. 

Para o estudo da viabilidade de empreendimentos imobiliários, os principais 

componentes que devem ser avaliados são: 

 o custo de aquisição do terreno,  

 os fluxos de caixa,  

 os custos da obra, e  

 o cronograma de desembolsos.  

Dados importantes também são a taxa de remuneração do capital, que pode 

ser obtida no mercado financeiro, e a previsão do preço e da velocidade das vendas, 

que podem ser obtidos no mercado imobiliário local (MOREIRA, 1997, apud 

HAUSER, 2005). 

 

 

2.3. ANÁLISE DE MERCADO 
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A análise do mercado, de acordo com Moraes (2008), compreende a análise 

do cenário econômico, da concorrência e do mercado consumidor. A análise do 

mercado dá diretrizes para a previsão de vendas e formação de preços, tornando o 

estudo de viabilidade mais preciso.   

 

 

2.3.1. Cenário econômico 

 

A relevância em se analisar o ambiente político e econômico está em situar as 

expectativas dos empresários, que são influenciadas pela política econômica e pela 

conjuntura (SOUZA e CLEMENTE, 2001).  

As decisões governamentais como política monetária, creditícia, fiscal, salarial 

e de comércio exterior, afetam direta e indiretamente os resultados econômicos das 

empresas. Deve-se analisar a economia mundial, nacional e regional dos últimos 

anos além das suas tendências.  

Souza e Clemente citam que “É necessário prever a forma e a extensão das 

influências que as possíveis mudanças no cenário macroeconômico podem exercer 

sobre os custos e as receitas no horizonte de planejamento” (2001, p. 30).  

 

 

2.3.2. Análise da concorrência 

 

Segundo Kotler e Keller (2007, p. 340), “concorrentes são empresas que 

atendem às mesmas necessidades dos clientes”.  

Para Churchill (2000), a análise dos produtos substitutos ou similares 

existentes no mercado concorrente é importante para reconhecer demandas não 

atendidas, criação de diferenciais no produto oferecido, além, é claro, da formação 

de preços. 
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2.3.3. Análise do mercado consumidor 

 

De acordo com Kotler e Keller (2006), o comportamento de compra é 

influenciado por fatores: 

 culturais (como cultura, subcultura e classe social),  

 sociais (como grupos de referência, família, papéis sociais e status), e  

 pessoais (como idade, estágio no ciclo de vida, ocupação, 

circunstâncias econômicas, personalidade, autoimagem, estilo de vida 

e valores). 

O processo de decisão de compra é um conjunto das etapas mostradas na 

Figura 1: 

Figura 1 - Processo de decisão de compra (Kotler e Keller, 2006) 

 

Fonte: KOTLER E KELLER (2006) 

 

 

2.3.4. Segmentação de mercado e seleção de nicho 

 

Kotler e Keller (2006, p. 257) comentam que “após identificar segmentos de 

mercado potenciais, uma empresa deve decidir quantos e quais deseja focar”. A 

empresa pode escolher concentrar-se em um único segmento, especializar-se em 

um produto, especializar-se em um grupo de clientes específico ou cobrir totalmente 



23 

 

o mercado. Os autores afirmam (2006) que o mercado pode ser segmentado de 

acordo com as seguintes características: 

 Geográficas: Características da região, clima, relevo, porte da cidade, 

densidade; 

 Demográficas: Idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, 

sexo, renda, ocupação, grau de instrução, religião, nacionalidade, raça, 

geração, classe social; 

 Psicográficas: Estilo de vida, personalidade; 

 Comportamentais: Ocasiões comuns ou especiais, benefícios, 

qualidade e valor oferecidos, atitude em relação ao produto. 

 

 

2.4. ESTABELECIMENTO DE PREÇOS 

 

Kotler e Armstrong (2003, p. 263) definem preço, em um sentido mais restrito, 

como a quantia em dinheiro que se cobra por um produto e serviço. Mais 

amplamente, é a soma de todos os valores que os consumidores trocam pelos 

benefícios de se obter ou utilizar um produto ou serviço. “O preço informa ao 

mercado o posicionamento de valor pretendido pela empresa para seu produto” 

(KOTLER E KELLER, 2006, p. 428).  

Segundo Kotler e Keller (2006), o preço é o principal determinante na escolha 

dos compradores. Determinar preços envolve determinar custos internos, analisar o 

mercado, valor do produto e de seus benefícios percebidos pelo consumidor, e 

analisar a demanda e sua elasticidade, além é claro, analisar a concorrência.  

Winer (1988, apud Kotler e Keller, 2006) afirma que o consumidor tem como 

preços de referência os seguintes valores:  

 preço justo, ou quanto o produto deveria custar;  

 o último preço pago;  

 os limites máximo e mínimo de preço que pagaria;  

 os preços do concorrente;  

 o preço futuro esperado; e  
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 o preço usual com desconto.  

Para a determinação dos preços, Kotler e Keller (2006) propõem a avaliação 

dos clientes, do custo e dos concorrentes (ou 3Cs). 

A Figura 2 mostra os tipos de estratégia e política de preço, de acordo com a 

qualidade do produto e o preço cobrado, segundo Kotler (1998): 

 

Figura 2 - Estratégias de políticas de preços e geração de valor 

 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (1998) 

 

 

2.5. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA 

 

“A decisão de investir é de natureza complexa, porque muitos fatores entram 

em cena”, segundo Souza e Clemente (2001, p. 19). Existem dois fatores que 

andam em sentidos opostos: os retornos e os riscos esperados do investimento.  
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2.5.1. Fluxo de caixa do Projeto 

 

Kassai et al. (1999, apud HAUSER, 2005), descrevem que a análise de 

viabilidade econômica de empreendimentos é feita a partir de fluxos de caixa. 

Segundo Jeronimo (2015), o FCP (Fluxo de Caixa do Projeto) considera os 

resultados líquidos das projeções.  

Fluxos de caixa são descritos por Blank e Tarquin (2008) como entradas e 

saídas de dinheiro, podendo ser valores estimados ou observados. Os fluxos de 

caixa ocorrem em intervalos de tempo específicos, sendo que: 

 As entradas de caixa (fluxo de caixa de benefícios) são representadas 

com o sinal positivo (+);  

 As saídas (fluxo de caixa de investimentos) são representadas com o 

sinal de negativo (-).  

O fluxo de caixa pode ser representado em forma de tabela ou graficamente, 

segundo Hirschfeld (2009). 

Blank e Tarquin (2008) comentam que de todos os elementos utilizados no 

estudo de viabilidade econômica, provavelmente a estimativa do fluxo de caixa seja 

o mais difícil e inexato. 

O fluxo de caixa referente a um empreendimento deve englobar contribuições 

que refletem as previsões de entradas e saídas de dinheiro que irão atuar ao longo 

do prazo analisado, conforme comenta Hirschfeld, (2009). Essas contribuições 

correspondem a gastos com investimentos em bens como propriedades, 

equipamentos, gastos usuais como materiais, mão-de-obra, impostos, gastos em 

financiamentos, e recebimentos de vendas e de aplicações financeiras, por exemplo.  

Segundo a NBR 14653-4 (ABNT, 2002, p. 10), no fluxo de caixa “devem ser 

simuladas as condições de operação reais do empreendimento”. Moreira (1997, 

apud HAUSER, 2005), descreve que no caso de empreendimentos imobiliários, 

destacam-se como parâmetros dos fluxos de caixa os dados provenientes do 

planejamento do projeto, como os custos da obra e o cronograma de desembolsos. 

A taxa de remuneração do capital e os custos de financiamento podem ser obtidos 
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no mercado financeiro, e a previsão de vendas do empreendimento, pode ser obtida 

no mercado imobiliário. 

 

 

2.5.2. Risco e retorno 

 

Gitman (1997) define risco como a possibilidade de prejuízo financeiro, ou 

como a incerteza ou variabilidade de retornos associada a um ativo. O retorno sobre 

um investimento é medido como o total de ganhos ou prejuízos decorrentes de um 

investimento durante um determinado período de tempo.  

A taxa de retorno pode ser calculada através da fórmula abaixo, segundo o 

autor: 

𝑘𝑡 =
𝑃𝑡 −  𝑃𝑡−1 + 𝐶𝑡

𝑃𝑡−1
 

Sendo: 

𝑘𝑡:  a taxa de retorno (TR) durante o período 𝑡,  

𝑃:𝑡  o preço do ativo no tempo 𝑡, 

𝑃𝑡−1:  o preço do ativo no tempo 𝑡 − 1, 

𝐶𝑡:  o caixa (fluxo) recebido no ativo no período de 𝑡 − 1 a 𝑡. 

 

 

2.5.3. Aplicação financeira  

 

Segundo Hirschfeld (2009), aplicação financeira é o emprego de dinheiro no 

mercado financeiro para receber um retorno, conforme prazos e juros acordados. As 

taxas de juros recebidas por aplicações financeiras seguras, ou seja, aplicações de 

baixo risco, são a base para a determinação da TMA (Item 2.5.4) dos investimentos. 
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2.5.4. Taxa mínima de atratividade (TMA) 

 

De acordo com Jeronimo (2015), a análise econômico-financeira de um 

projeto estará sempre vinculada a uma taxa de remuneração preestabelecida pelos 

investidores, denominada de Taxa Mínima de Atratividade (TMA). 

A TMA deve compensar os riscos de aplicar os recursos no projeto em 

análise, face aos investimentos de baixo risco disponíveis no mercado. Segundo 

Bodie e Merton (2002), o custo de oportunidade é a taxa que se poderia obter em 

outros lugares, ao invés de se investir no projeto avaliado.  

Jeronimo (2015) comenta que a TMA desejada deve ser compatível com as 

normalmente obtidas em projetos semelhantes.  

Para que um projeto seja considerado viável, a taxa interna de retorno deve 

ser igual ou maior que a TMA, conforme apresentado no item 2.5.5.42.5.4. 

 

 

2.5.5.  Métodos de análise de investimentos  

 

Os seguintes indicadores de viabilidade econômica de empreendimentos são 

sugeridos pela ANBT na NBR 14.653-4:  

 valor presente líquido,  

 taxa interna de retorno,  

 período de recuperação e  

 índices de lucratividade.  

 

 

2.5.5.1. Valor presente líquido (VPL) 

 

Jeronimo (2015) comenta que o método do VPL é a técnica de análise de 

investimento mais conhecida e mais utilizada. A técnica consiste em concentrar 

todos os valores esperados do fluxo de caixa na data zero. 
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Os valores do fluxo de caixa devem ser descontados para a data zero e 

somados, através da fórmula abaixo. 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝑉𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑛=1

 

Sendo: 

𝑉𝐹𝑛:  valor do fluxo de caixa na data n,   

i : taxa de desconto, que deve ser igual a TMA.  

Para que o projeto seja considerado viável, o VPL (em unidades monetárias), 

deve ser maior que zero. Isso significa, conforme cita Jeronimo (2015), que o capital 

investido é recuperado e que a remuneração do investimento supera a TMA. Além 

disso, “o projeto gera um ganho de riqueza que, na data zero, o valor presente, é 

representado pelo VPL”. 

 

 

2.5.5.2.  Índice benefício/custo (IBC)  

 

O Índice Benefício/Custo é uma medida de quanto se espera ganhar por cada 

unidade de capital investido, de acordo com Souza e Clemente, (2008). O IBC é 

calculado através da razão entre o fluxo de caixa esperado de benefícios e o fluxo 

de caixa esperado de investimentos.  

Se o IBC for maior que 1, o projeto é considerado viável, e se for menor que 

1, inviável. 

 

 

2.5.5.3.  Retorno adicional sobre o investimento (ROIA) 

 

Segundo Souza e Clemente (2008) o ROIA é a melhor estimativa de 

rentabilidade para um projeto de investimento, Esse indicador representa a riqueza 

gerada pelo projeto, em termos percentuais. O ROIA pode ser obtido da taxa 
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equivalente ao IBC para cada período do projeto, conforme mostra o fluxo de caixa 

da Figura 3:  

Figura 3 – Cálculo do ROIA 

 

Fonte: Adaptado de Souza e Clemente (2008) 

 

 

2.5.5.4. Taxa interna de retorno (TIR)  

 

A Taxa Interna de Retorno é aquela que zera o VPL de um fluxo de caixa, 

conforme descrevem Souza e Clemente (2008).   

Jeronimo (2015) comenta alguns problemas que o método da TIR pode 

apresentar: 

 Seu cálculo é complexo e demanda a utilização de calculadoras financeiras 

ou planilhas eletrônicas; 

 Os fluxos de caixa intermediários devem ser reinvestidos à taxa interna de 

retorno; 

 O método da TIR pode gerar taxas múltiplas de retorno se o fluxo de caixa 

mudar de sinal mais de uma vez; 

 O método da TIR ignora as diferenças de escala, na hora da comparação de 

dois projetos mutuamente excludentes. 

Para que o projeto seja considerado viável, a TIR deve ser maior que a TMA, 

conforme afirmam os autores supracitados. Isso significa que há mais ganho 

investindo no projeto do que na TMA. Quanto maior a diferença entra as duas taxas, 

maior é a segurança do projeto, e quanto menor a diferença entre elas, maior é o 

risco do projeto.  
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Ainda pode-se fazer uma avaliação do risco do projeto calculando-se o índice 

TMA/TIR, em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de zero for o índice, mais 

baixo é o risco, e quanto mais próximo de 1, maior é o risco.  

2.5.5.5. Período de recuperação do investimento (Payback) 

 

O Payback é um indicador de risco de projetos de investimentos. Nada mais é 

do que o número de períodos necessários para que o fluxo de caixa de benefícios 

supere o capital investido (Souza e Clemente, 2001). 

Jeronimo (2015) cita que para aplicar o método do Payback é necessário que: 

 O primeiro fluxo de caixa seja um investimento; 

 Os demais fluxos de caixa do investimento apresentem uma única mudança 

de sinal em relação ao fluxo de caixa inicial; 

 Definir o tempo máximo tolerado (TMT) pela empresa para recuperar o capital 

investido. 

Assim, se o Payback for menor que o TMT, o projeto é viável e deve ser 

aceito.  

 

 

2.5.6. Análise de sensibilidade  

 

 A análise de sensibilidade é uma análise de cenários para se avaliar o risco 

de investimentos, usando estimativas de retorno possíveis para se obter uma 

percepção da variabilidade entre os resultados (GITMAN, 1997). São feitas 

estimativas de retornos pessimistas, esperados e otimistas, para que se tenha noção 

de como as variáveis do fluxo de caixa influenciam o investimento e o retorno.  

Quando uma variação pequena de um parâmetro produz grande alteração no 

valor representativo do respectivo fluxo de caixa, significa que a decisão a ser 

tomada é sensível à variação do parâmetro avaliado, segundo Hirschfeld (2009).  
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2.6.  GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

“O gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos” 

(PMI, 2014, p. 05). Ele é realizado aplicando e integrando os 47 processos de 

gerenciamento de projetos, que são agrupados em cinco grupos de processos: 

 Iniciação; 

 Planejamento; 

 Execução; 

 Monitoramento e controle; 

 Encerramento. 

Dependendo da fase do ciclo de vida, esses processos tem maior ou menor 

intensidade, como se pode observar na Figura 4: 

 

Figura 4 - Fases do ciclo de vida do projeto 

 

Fonte: http://docplayer.com.br/1006161-Gerenciamento-de-projetos-pmi.html 

 

O gerenciamento do projeto busca equilíbrio entre as restrições do mesmo, 

como por exemplo o escopo, a qualidade, o cronograma, o orçamento, os recursos e 

os riscos (PMI, 2014).  
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2.6.1. Definição de projeto  

 

Segundo o PMI (2014), projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado único, tendo um início e fim definidos. 

Maximiano (2009) destaca que um projeto trabalha com estimativas de 

custos, e não com previsões exatas, devido a tantas variáveis influenciarem no 

mesmo.  

 

 

2.6.2. Ciclo PDCA 

 

Segundo o PMI (2014), o ciclo PDCA (plan-do-check-act) é um conceito para 

a interação entre os processos de gerenciamento de projetos, cujas siglas, 

traduzidas para o português, significam planejar, fazer, verificar e agir, 

respectivamente. A ideia é a de que esses atos formem um ciclo, buscando a 

melhoria contínua. Como mostra a Figura 5, “o resultado de uma parte do ciclo se 

torna a entrada para outra parte” (PMI, 2014). 

 

Figura 5 - Ciclo PDCA 

 

Fonte: https://freeleticspoa.wordpress.com 
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2.6.3.  Planejamento de um projeto 

 

A definição do escopo do projeto segundo Valeriano (2001) é o primeiro 

passo, isto é, a definição do produto desejado e a delimitação do projeto. 

Maximiano (2009) cita que para fornecer o produto final de um projeto, é 

preciso realizar atividades, que consomem recursos. Essas atividades necessitam 

de definição porque são a base para a administração dos prazos (e de sua principal 

ferramenta, o cronograma). Os recursos também precisam de definição, pois são a 

base para a administração dos custos de um projeto (e de sua principal ferramenta, 

o orçamento). A Figura 6 apresenta quais são as tarefas necessárias para a o 

planejamento de um projeto.  

 

Figura 6 - Planejamento do projeto 

 

Fonte: Adaptado de Maximiano (2009) 

 

 

2.6.4. Cronograma e EAP 

 

O PMI (2014) define a EAP (Estrutura Analítica de Projeto) como o 

instrumento que organiza e define o escopo total do projeto, subdividindo 

hierarquicamente o trabalho em partes menores e mais facilmente gerenciáveis e 

através de relações de precedência pode ser elaborado o cronograma. 

O cronograma é elaborado a partir da EAP, levando-se em conta as equipes 

de trabalho que atuarão no projeto, indicando prazos dos serviços. Inicialmente, o 
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grau de precisão das previsões de prazos é menor, e vai aumentando conforme o 

avanço do planejamento. (GEHBAUER, 2002).   

O cronograma determina as datas de início e término das atividades do 

projeto. “O desenvolvimento do cronograma continua durante todo o projeto 

conforme o trabalho se desenvolve” (PMBOK, 2014). 

Gehbauer (2002) ressalta a importância dos softwares de Gerenciamento de 

Projetos para a execução de cronogramas, como o Power Project, MS Project e o 

Primavera. O cronograma é melhor visualizado em forma de barras ou gráfico de 

Gantt, como mostra a Figura 7. 

 

Figura 7 - Exemplo de Gantt 
 

 

FONTE: http://msoexcel.blogspot.com.br 

 

 

2.6.5. Orçamento e estimativa de custos 

 

“Estimar os custos é o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos 

recursos monetários necessários para executar as atividades do projeto” (PMI, 

2014).  
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Lunkes (2009) define orçamento como um plano de ação futuro da 

administração para um determinado período, e funciona como um plano para a 

empresa seguir. Os orçamentos quantificam as receitas futuras, o fluxo de caixa e a 

posição financeira. 

Para projetos imobiliários um dos métodos de orçamento mais indicado é o 

orçamento por atividades (ABB), que de acordo com Lunkes (2009) é um plano 

quantitativo e financeiro que guia a empresa por meio de metas que envolvem 

receita, custo, qualidade e tempo. Esse método analisa os produtos ou serviços e 

quais atividades são exigidas e os recursos necessários para produzi-los.  

Para estimar custos para análises de viabilidade pode-se utilizar o índice 

CUB/m² (Custos Unitários Básicos de Construção), de acordo com o SINDUSCON-

PR (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Paraná) e a ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

Os Custos Unitários Básicos de Construção são calculados de acordo com a 

Lei Federal nº 4.591, de 16/12/1964 e com a Norma Técnica ABNT NBR 

12.721/2006 a cada mês e para cada estado da Federação Brasileira e divulgados 

em meio digital através da internet (SINDUSCON-PR, 2016). 

Na formação dos custos unitários básicos não são considerados itens 

considerados particulares a cada caso, como por exemplo: fundações, rebaixamento 

de lençol freático, elevadores, equipamentos, piscinas, projetos, taxas, impostos e 

remunerações ao construtor e incorporador. Assim, tais custos devem ser 

adicionados ao orçamento de acordo com o especificado em projeto.  

De acordo com Carvalho (2015), para a análise de viabilidade, em que ainda 

não há projetos definidos e são realizadas estimativas orçamentárias a favor da 

segurança, é possível estimar que de maneira geral os custos não considerados no 

CUB/m² estejam na ordem de 20% do custo total da obra e que os custos 

englobados no CUB/m² correspondam a 80% do custo total. 

A partir dos orçamentos e do cronograma, é possível estimar o cronograma 

financeiro e o fluxo de caixa de um projeto, que é a base para o cálculo dos 

indicadores financeiros para a análise de viabilidade.  
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De acordo com Trevisan (2013) outro fator a se considerar na estimativa 

orçamentária de um empreendimento imobiliário é o BDI (Benefícios e Despesas 

Indiretas), que inclui taxas de administração, tributos, taxas de risco e outras 

despesas. Oliveira (2009) cita que não há leis ou normas para direcionar a 

formulação do percentual de BDI para obras de construção civil e que existem 

diferentes maneiras para se calcular o índice, a partir de diversos parâmetros. 

Diversos autores da área mencionam percentuais que variam de 30 a 40% que 

podem ser adotados para a estimativa de custos para fins de estudos de viabilidade. 

 

 

2.6.6. Curva S 

 

Conforme explica Zoppa (2014), a Curva S é um gráfico de valores 

acumulados, no qual o eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical 

representa as quantidades acumuladas de avanço físico ou de valores monetários. A 

ferramenta possui esse nome pois seu aspecto se assemelha à letra S, como mostra 

a Figura 8. 

 

Figura 8 - Curva S 

 

Fonte: Adaptado de Zoppa (2014) 
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Essa ferramenta é mais utilizada para o acompanhamento do andamento de 

projetos, de acordo com Zoppa (2014), para comparação do previsto e do realizado. 

Segundo Formoso et al (1986, apud Balarine, 1999), a Curva S é típica da evolução 

de obras da construção civil e pode ser utilizada para a estimativa de fluxos de 

caixa. 
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3. ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

3.1. ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA 

 

A Figura 9 apresenta a localização do terreno em estudo. É um lote com duas 

frentes. 

 

Figura 9 – Localização do terreno em estudo 

 

Fonte: Prefeitura de São José dos Pinhais – PR(2016) 

 

 

3.1.1. Condicionantes da legislação 

 

Em consulta à Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de São José 

dos Pinhais, foi solicitada a Guia Amarela do terreno em estudo (disponível no 

Anexo 1), a qual apresenta as características do mesmo, além das condicionantes e 

limites construtivos para edificações sobre ele, apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Parâmetros de uso do solo para o empreendimento XPTO 

Parâmetro Valor 

Área do lote 432 m² 

Profundidade 14,40 m 

Testada principal 30 m 

Testada 2 12 m 

Zoneamento ZEE – Zona Especial Estrutural 

Altura máxima 14 pavimentos 

Coeficiente de aproveitamento Base 3 

Taxa de ocupação máxima 60% 

Taxa de permeabilidade mínima 30% 

Recuo frontal mínimo 5,00 m 

Afastamentos laterais e fundos 1,50 m 

Usos adequados 

Habitação unifamiliar, condomínio 
horizontal, condomínio vertical, 
Públicos 1, 2, 3, 5, Comércio 1, 

Serviço 1, Industrial 1. 

Fonte: Prefeitura de São José dos Pinhais – PR(2016) 

 

 

3.1.2. Estimativa da projeção do edifício a ser implantado 

 

Considerando o aproveitamento máximo do terreno em virtude das 

condicionantes apresentadas em relação aos afastamentos (recuos) das divisas, 

estima-se a projeção do edifício no terreno, ilustrada na Figura 10. A área em planta 

ocupada pelo edifício seria de 185,65 m². Com essa área, a edificação também 

atende ao parâmetro de taxa de ocupação (42,97% < 60%).  
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Figura 10 - Estimativa da projeção do edifício XPTO no terreno 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

3.1.3. Estimativa dos pavimentos tipo 

 

Buscando equiparar-se aos empreendimentos concorrentes, pode-se adotar 

para o estudo apartamentos de dois tamanhos: 

Pavimento Tipo 1 (T1): 3 apartamentos de 55 m² + hall de 20,65 m² 

Pavimento Tipo 2 (T2): 2 apartamentos de 82,5 m² +  hall de 20,65 m² 

Pavimento térreo: portaria, salão de festas e demais utilidades do condomínio. 

Admitindo a construção de 6 pavimentos de cada tipo, totalizando 12 

pavimentos de apartamentos, o pavimento térreo e 2 subsolos de garagem, como 

mostra a Figura 11 (totalizando 15 pavimentos, sendo 2 subsolos, permitido pela 

legislação), a área total construída será de 2.784,75 m². 
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Figura 11 - Estimativa dos pavimentos tipo do Edifício XPTO 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

3.1.4. Estimativa dos custos 

 

Carvalho (2015) recomenda a adoção da seguinte proporção para a 

estimativa preliminar do custo médio de uma obra de construção civil: 

 Os custos englobados pelo CUB correspondem a 80% do custo total da obra, 

sem considerar o BDI; 

 Os custos complementares (Projetos, fundações e equipamentos) podem ser 

admitidos como 20% do custo total da obra, sem considerar o BDI. 
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Foi adotado o Padrão R-16, para previsão dos custos com o CUB/m². Assim, 

os custos englobados pelo CUB/m² correspondem a: 

Área 185,65 m²/pavimento 

nº de pavimentos 15 

Área total 2.784,75 m² 

CUB/m² R$ 1.622,43 /m²  (Data base: Julho/2016, 

Padrão R-16) 

Custo total CUB R$ 4.518.034,10 

 

Considerando o Custo CUB como 80% do total, o custo total da obra é 

estimado em R$ 5.647.542,62, sendo: 

Custos englobados pelo CUB  R$ 4.518.034,10 (80%) 

Demais custos R$ 1.129.508,52 (20%) 

 

Será adotado para o presente estudo a média do valor recomendado do BDI 

para empreendimentos imobiliários de 35%. Adicionando esse percentual, o custo 

total da obra com BDI fica em R$ 7.624.182,54, resultando no custo de R$2.737,83 / 

m² construído.  

A Tabela 3 resume os custos calculados: 

 

Tabela 3 – Custos de implantação do Edifício XPTO 

Item Custo Unidade 

CUB 1.622,43 R$/m² 
Custo CUB Total 4.518.034,10 R$ 
Demais custos 1.129.508,52 R$ 

BDI 35% % 
BDI 1.976.639,92 R$ 

Custo final com BDI 7.624.182,54 R$ 
Custo final com BDI/m² 2.737,83 R$/m² 
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3.2. ANÁLISE DE MERCADO 

 

 

3.2.1. Análise da concorrência 

 

A vizinhança do Edifício XPTO é composta em sua maioria de residências, 

com comércio vicinal (com empresas do tipo mini mercados, padarias, armarinhos e 

verdurarias). Há um edifício com cerca de 10 pavimentos e padrão médio recém-

implantado em frente ao terreno em estudo. Além disso, há 3 edifícios de grande 

porte sendo construídos nas quadras adjacentes. Foi realizada uma pesquisa de 

preços dos edifícios mais próximos, que é resumida na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Análise dos concorrentes 

Apartamento 
Concorrente 

Distância do 
Edifício XPTO (m) 

Área 
(m²) 

Preço (R$) 
Preço por m² 

(R$/m²) 

A 50 m 62 280.000 4.516,13 
B 50 m 78 290.000 3.717,95 
C 400 m 52 195.624 3.762,00 
D 500 m 81 210.834 2.602,89 
E 50 m 67 310.000 4.626,87 
F 300 m 66 249.768 3.784,36 
G 300 m 51 240.000 4.705,88 
H 300 m 137 937.773 6.845,06 
I 300 m 90 440.000 4.888,89 

Média - 76 m² 350.444,33 4.383,34 

Fonte: Sites de venda de imóveis Viva real e Nestoria 

 

 

3.3. ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

 

 

3.3.1. Opções de investimento de baixo risco 

 

Em Fevereiro de 2013 foi realizada uma pesquisa em três bancos e suas 

opções de investimento de baixo risco, sintetizada na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Opções de investimento de baixo risco 

Banco Investimento 
Taxa 

último 
mês 

Taxa 
acum. 

últimos 12 
meses 

Risco 

Bradesco Bradesco Prime Net FIC Renda Fica 0,96% 13,04% Baixo 

Bradesco 
Bradesco Prime FIC Referenciado DI 

Plus 
1,06% 13,68% Baixo 

Caixa 
Ec. 

Federal 
FI Fácil RF Simples 0,52% 11,77% Baixo 

Caixa 
Ec. 

Federal 
FIC Fundações RF CP 0,59% 13,52% Baixo 

B. Brasil BB Renda Fixa LP 50 1,002% 13,50% Médio 

B. Brasil BB CP Corporativo 400 1,005% 13,457% 
Muito 
Baixo 

B. Brasil BB Renda Fixa Simples 0,897% 11,92% Baixo 

Média: 0,86% 12,98%  

Fonte: Sites dos bancos Bradesco, CEF e Brasil (2016) 

 

A média de retorno dos investimentos de baixo risco pesquisados no mercado 

está em 12,98% a.a. Portanto, o proprietário do terreno deve esperar um rendimento 

maior que essa taxa do investimento no Empreendimento XPTO.  

 

 

3.3.2. Taxa mínima de atratividade (TMA) do empreendimento  

 

Estabelece-se para o presente estudo a rentabilidade mínima desejada pelo 

proprietário com o empreendimento XPTO, em virtude do risco e do cenário 

econômico: 40% sobre o valor investido.  

O fluxo de caixa possuirá 24 meses, duração estimada da obra (Fonte: 

Entrevista com corretor imobiliário disponível no Anexo 2). 

Para estimar a TMA, foram adicionados 40% sobre o custo da obra. Foi 

considerado o fluxo de caixa com 24 meses. Portanto, em 24 meses espera-se que 

o investimento retorne 40%.  

Aplicando-se os valores na fórmula: 
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𝑇𝑛 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑛 

𝑅$ 10.673.855,55 = 𝑅$ 7.624.182,54 (1 + 𝑖)24/12 

1,4 = (1 + 𝑖)24/12 

1,412/24 = 1 + 𝑖 

1,18322 = 1 + 𝑖 

𝒊 = 𝟎, 𝟏𝟖𝟑𝟐𝟐 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟐% 

 

A TMA do projeto fica estipulada em 18,32% a.a., ou 1,4118 % a.m. 

 

 

3.3.3. Estimativa orçamentária de desembolsos 

 

A estimativa de custos ao longo dos 24 meses foi realizada a partir das 

porcentagens típicas da Curva S, apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Cronograma de desembolsos da obra do edifício XPTO 

Mês % Acumulada Custo Mensal Custo Acumulado 

0 1% R$           76.241,83 R$           76.241,83 

1 2% R$           76.241,83 R$        152.483,65 

2 3% R$           76.241,83 R$        228.725,48 

3 5% R$         152.483,65 R$        381.209,13 

4 11% R$         457.450,95 R$        838.660,08 

5 15% R$         304.967,30 R$     1.143.627,38 

6 20% R$         381.209,13 R$     1.524.836,51 

7 25% R$         381.209,13 R$     1.906.045,63 

8 30% R$         381.209,13 R$     2.287.254,76 

9 35% R$         381.209,13 R$     2.668.463,89 

10 40% R$         381.209,13 R$     3.049.673,01 

11 45% R$         381.209,13 R$     3.430.882,14 

12 50% R$         381.209,13 R$     3.812.091,27 

13 55% R$         381.209,13 R$     4.193.300,39 

14 61% R$         457.450,95 R$     4.650.751,35 

15 68% R$         533.692,78 R$     5.184.444,12 
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Mês % Acumulada Custo Mensal Custo Acumulado 

16 75% R$         533.692,78 R$     5.718.136,90 

17 80% R$         381.209,13 R$     6.099.346,03 

18 85% R$         381.209,13 R$     6.480.555,16 

19 90% R$         381.209,13 R$     6.861.764,28 

20 94% R$         304.967,30 R$     7.166.731,58 

21 97% R$         228.725,48 R$     7.395.457,06 

22 99% R$         152.483,65 R$     7.547.940,71 

23 100% R$           76.241,83 R$     7.624.182,54 

24 100% R$                     0,00 R$     7.624.182,54 

Total - R$     7.624.182,54 R$     7.624.182,54 

Fonte: O autor (2016) 

 

A Figura 12 apresenta o gráfico construído a partir dos valores da Tabela 6. 

 

Figura 12 – Curva S do projeto do Edifício XPTO 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

3.3.4. Preço de venda 

 

A partir da pesquisa de mercado concorrente apresentada no item 3.2.1 em 

que a média do preço do m² está em R$4.383,34, será adotado no presente estudo 
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o valor de venda de R$4.400,00/m² para os apartamentos do edifício XPTO, 

mantendo-se na média de preço dos concorrentes.  

Caso opte-se, futuramente, pela implantação do edifício com algum diferencial 

significativo em relação aos concorrentes, pode-se aumentar o preço de venda, mas 

para efeitos desse estudo será utilizado o valor médio pesquisado, a favor da 

segurança. 

Assim, o cálculo estimado da área e do preço de venda dos apartamentos é 

apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Áreas e preço de venda 

APTO 
 

ÁREA ESTIMADA (m²) 
PREÇO/m² PREÇO DE VENDA 

APTO GARAGEM COMUM TOTAL 

T1 55,00 12,00 22,66 89,66 R$   4.400,00 R$        394.504,00 

T2 82,50 12,00 22,66 117,16 R$   4.400,00 R$        515.504,00 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

3.3.5. Estimativa de vendas 

 

A partir das informações obtidas na entrevista apresentada no Anexo 2, foi 

adotada a estimativa de vendas apresentada na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Cronograma de vendas dos apartamentos do Edifício XPTO 

Mês 
Qtde. Aptos vendidos / 

mês 
TIPO 1 

Qtde. Aptos vendidos / 
mês 

TIPO 2 

Qtde. Aptos  
vendidos acumulada 

total 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 1 1 

7 1 0 2 

8 0 1 3 

9 1 0 4 

10 0 1 5 
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Mês 
Qtde. Aptos vendidos / 

mês 
TIPO 1 

Qtde. Aptos vendidos / 
mês 

TIPO 2 

Qtde. Aptos  
vendidos acumulada 

total 

11 1 0 6 

12 0 1 7 

13 1 0 8 

14 0 1 9 

15 1 0 10 

16 0 1 11 

17 2 0 13 

18 0 1 14 

19 2 0 16 

20 1 1 18 

21 2 1 21 

22 2 1 24 

23 2 1 27 

24 2 1 30 

Total 18 12 30 

Fonte: O autor (2016) 

 

O orçamento de vendas é apresentado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Cronograma de entradas 

Mês VENDAS/MÊS (R$) VENDAS ACUMULADAS (R$) 

1 R$                                          - R$                                      - 

2 R$                                          - R$                                      - 

3 R$                                          - R$                                      - 

4 R$                                          - R$                                      - 

5 R$                                          - R$                                      - 

6 R$                        515.504,00 R$                    515.504,00 

7 R$                        394.504,00 R$                    910.008,00 

8 R$                        515.504,00 R$                1.425.512,00 

9 R$                        394.504,00 R$                1.820.016,00 

10 R$                        515.504,00 R$                2.335.520,00 

11 R$                        394.504,00 R$                2.730.024,00 

12 R$                        515.504,00 R$                3.245.528,00 

13 R$                        394.504,00 R$                3.640.032,00 

14 R$                        515.504,00 R$                4.155.536,00 

15 R$                        394.504,00 R$                4.550.040,00 

16 R$                        515.504,00 R$                5.065.544,00 

17 R$                        789.008,00 R$                5.854.552,00 

18 R$                        515.504,00 R$                6.370.056,00 

19 R$                        789.008,00 R$                7.159.064,00 
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Mês VENDAS/MÊS (R$) VENDAS ACUMULADAS (R$) 

20 R$                        910.008,00 R$                8.069.072,00 

21 R$                     1.304.512,00 R$                9.373.584,00 

22 R$                     1.304.512,00 R$              10.678.096,00 

23 R$                     1.304.512,00 R$              11.982.608,00 

24 R$                     1.304.512,00 R$              13.287.120,00 

Total R$                  13.287.120,00 R$              13.287.120,00 

Fonte: O autor (2016) 

 

É importante citar que mesmo que o comprador adquira o imóvel através de 

financiamento bancário, o empreendedor recebe o valor à vista.  

 

 

3.3.6. Fluxo de caixa do projeto 

 

A partir da curva S foram lançadas as saídas e a partir da estimativa de 

vendas foram lançadas as entradas, para a elaboração do fluxo de caixa do projeto. 

O fluxo de caixa líquido é obtido através da diferença entre entradas e saídas, em 

que os valores negativos são representados na cor vermelha e os positivos, na cor 

azul.  

A Tabela 10 apresenta o fluxo de caixa do empreendimento.  

 

Tabela 10 – Fluxo de caixa do empreendimento XPTO 

Mês Saídas Entradas Fluxo de caixa líquido 

0 R$         76.241,83 R$                           - -R$                   76.241,83 

1 R$         76.241,83 R$                           - -R$                   76.241,83 

2 R$         76.241,83 R$                           - -R$                   76.241,83 

3 R$       152.483,65 R$                           - -R$                152.483,65 

4 R$       457.450,95 R$                           - -R$                457.450,95 

5 R$       304.967,30 R$                           - -R$                304.967,30 

6 R$       381.209,13 R$         515.504,00 R$                 134.294,87 

7 R$       381.209,13 R$         394.504,00 R$                   13.294,87 

8 R$       381.209,13 R$         515.504,00 R$                 134.294,87 

9 R$       381.209,13 R$         394.504,00 R$                   13.294,87 

10 R$       381.209,13 R$         515.504,00 R$                 134.294,87 

11 R$       381.209,13 R$         394.504,00 R$                   13.294,87 

12 R$       381.209,13 R$         515.504,00 R$                 134.294,87 
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Mês Saídas Entradas Fluxo de caixa líquido 

13 R$       381.209,13 R$         394.504,00 R$                   13.294,87 

14 R$       457.450,95 R$         515.504,00 R$                   58.053,05 

15 R$       533.692,78 R$         394.504,00 -R$                139.188,78 

16 R$       533.692,78 R$         515.504,00 -R$                   18.188,78 

17 R$       381.209,13 R$         789.008,00 R$                 407.798,87 

18 R$       381.209,13 R$         515.504,00 R$                 134.294,87 

19 R$       381.209,13 R$         789.008,00 R$                 407.798,87 

20 R$       304.967,30 R$         910.008,00 R$                 605.040,70 

21 R$       228.725,48 R$     1.304.512,00 R$             1.075.786,52 

22 R$       152.483,65 R$     1.304.512,00 R$             1.152.028,35 

23 R$         76.241,83 R$     1.304.512,00 R$             1.228.270,17 

24 R$                        - R$     1.304.512,00 R$             1.304.512,00 

Total R$   7.624.182,54 R$   13.287.120,00 R$             5.662.937,46 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

3.3.7. Cálculo do VPL do projeto  

 

O VPL do projeto foi calculado com o auxílio das funções financeiras do 

programa Microsoft Excel, a partir dos valores líquidos do fluxo de caixa (Tabela 10). 

A taxa de desconto foi a TMA estipulada anteriormente (18,32% a.a. ou 1,4118% 

a.m.), e os valores foram descontados para a data zero do projeto. 

O valor calculado para o VPL do projeto foi de R$ 3.960.327,06. Esse valor 

indica a viabilidade econômica do projeto, pois é maior que zero.  

 

 

3.3.8. Cálculo da TIR do projeto 

 

A TIR do projeto foi calculada a partir dos valores líquidos do fluxo de caixa 

(Item 3.3.6) com o auxílio das funções financeiras do software Microsoft Excel.  

O valor obtido foi de 12,64% a.m. ou 317,36% a.a. Esse valor, como é maior 

que a TMA, indica que o projeto é viável.  



51 

 

Analisando a diferença entre a TIR e a TMA, de 299,04%, como mostra a 

Figura 13, observa-se que há uma grande segurança no projeto, ou seja, o fluxo de 

caixa admite variações (possíveis incertezas, como por exemplo erro no orçamento, 

variação da economia, desvalorização do preço de venda, entre outros). Essas 

variações, ainda que diminuam o retorno, ainda apresentam grande margem para 

permanecer acima da TMA. 

 

Figura 13 - Relação entre VPL, TIR e TMA 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

3.3.9. Cálculo do IBC do projeto  

 

O VPL do fluxo de caixa de entradas é de R$ 10.321.409,03 e o de valores 

investidos é de R$ 6.361.081,96 (utilizando como taxa de desconto a TMA). A razão 

entre esses dois valores representa o IBC: 
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IBC = R$ 10.321.409,03 / R$ 6.361.081,96 = R$ 1,62 

Esse valor indica que, para cada R$ 1,00 investido neste projeto, há um 

retorno médio de R$ 1,62 ao final dos 24 meses e após descontada a TMA. 

 

 

3.3.10. Cálculo do ROIA do projeto 

 

O ROIA foi obtido colocando-se o IBC (R$ 1,62) na posição final do fluxo de 

caixa (mês 24), e um investimento de R$ 1,00 na data zero. A TIR deste fluxo de 

caixa, calculada com a calculadora financeira HP-12C é de 2,03% a.m. ou 27,27% 

a.a. Este valor demonstra que há uma rentabilidade de 27,27% no projeto além da 

TMA. 

  

 

3.3.11. Cálculo do Payback do projeto 

 

O Fluxo de Caixa do projeto em análise não atende os requisitos 

apresentados por Jeronimo (item 2.5.5.5) para o efetivo cálculo do Payback. Assim 

sendo, esse indicador não será calculado. 

 

 

3.3.12.  Simulação de investimento no mercado financeiro 

 

Os valores investidos foram simulados para aplicação, nos mesmos valores e 

nas mesmas datas, em fundos de investimento de baixo risco, à taxa de 0,86% a.m. 

(Média pesquisada no item 3.3.1).  

A Tabela 11 mostra os rendimentos mês a mês que os investimentos trariam 

no mercado financeiro.  
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A partir desse fluxo de caixa, foram calculados os indicadores financeiros 

através das funções financeiras do Microsoft Excel e da calculadora financeira HP-

12C, obtendo-se: 

 VPL: R$ 725.866,19,  

 IBC: R$ 1,11  

 ROIA: 0,44% a.m. ou 5,36 % a.a.  
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Tabela 11 – Simulação no mercado financeiro 

Mês 
Investimento 

mensal 
Investimento 
acumulado 

Rendimento mensal Rendimento acumulado Montante acumulado 
Investimento + 

Rendimento (mês) 

0 R$         76.241,83 R$         76.241,83 R$                      657,20 R$                               657,20 R$                   76.899,03 R$                   76.899,03 

1 R$         76.241,83 R$       152.483,65 R$                   1.314,41 R$                           1.971,61 R$                 154.455,26 R$                   77.556,23 

2 R$         76.241,83 R$       228.725,48 R$                   1.971,61 R$                           3.943,23 R$                 232.668,70 R$                   78.213,44 

3 R$       152.483,65 R$       381.209,13 R$                   3.286,02 R$                           7.229,25 R$                 388.438,38 R$                 155.769,67 

4 R$       457.450,95 R$       838.660,08 R$                   7.229,25 R$                         14.458,50 R$                 853.118,58 R$                 464.680,20 

5 R$       304.967,30 R$   1.143.627,38 R$                   9.858,07 R$                         24.316,57 R$             1.167.943,95 R$                 314.825,37 

6 R$       381.209,13 R$   1.524.836,51 R$                 13.144,09 R$                         37.460,66 R$             1.562.297,17 R$                 394.353,22 

7 R$       381.209,13 R$   1.906.045,63 R$                 16.430,11 R$                         53.890,77 R$             1.959.936,41 R$                 397.639,24 

8 R$       381.209,13 R$   2.287.254,76 R$                 19.716,14 R$                         73.606,91 R$             2.360.861,67 R$                 400.925,26 

9 R$       381.209,13 R$   2.668.463,89 R$                 23.002,16 R$                         96.609,07 R$             2.765.072,95 R$                 404.211,29 

10 R$       381.209,13 R$   3.049.673,01 R$                 26.288,18 R$                      122.897,25 R$             3.172.570,26 R$                 407.497,31 

11 R$       381.209,13 R$   3.430.882,14 R$                 29.574,20 R$                      152.471,45 R$             3.583.353,59 R$                 410.783,33 

12 R$       381.209,13 R$   3.812.091,27 R$                 32.860,23 R$                      185.331,68 R$             3.997.422,95 R$                 414.069,35 

13 R$       381.209,13 R$   4.193.300,39 R$                 36.146,25 R$                      221.477,93 R$             4.414.778,32 R$                 417.355,38 

14 R$       457.450,95 R$   4.650.751,35 R$                 40.089,48 R$                      261.567,40 R$             4.912.318,75 R$                 497.540,43 

15 R$       533.692,78 R$   5.184.444,12 R$                 44.689,91 R$                      306.257,31 R$             5.490.701,44 R$                 578.382,69 

16 R$       533.692,78 R$   5.718.136,90 R$                 49.290,34 R$                      355.547,65 R$             6.073.684,55 R$                 582.983,12 

17 R$       381.209,13 R$   6.099.346,03 R$                 52.576,36 R$                      408.124,02 R$             6.507.470,04 R$                 433.785,49 

18 R$       381.209,13 R$   6.480.555,16 R$                 55.862,39 R$                      463.986,40 R$             6.944.541,56 R$                 437.071,51 

19 R$       381.209,13 R$   6.861.764,28 R$                 59.148,41 R$                      523.134,81 R$             7.384.899,09 R$                 440.357,53 

20 R$       304.967,30 R$   7.166.731,58 R$                 61.777,23 R$                      584.912,04 R$             7.751.643,62 R$                 366.744,53 

21 R$       228.725,48 R$   7.395.457,06 R$                 63.748,84 R$                      648.660,88 R$             8.044.117,93 R$                 292.474,32 

22 R$       152.483,65 R$   7.547.940,71 R$                 65.063,25 R$                      713.724,12 R$             8.261.664,83 R$                 217.546,90 

23 R$         76.241,83 R$   7.624.182,54 R$                 65.720,45 R$                      779.444,58 R$             8.403.627,11 R$                 141.962,28 

24 R$              - R$   7.624.182,54 R$                 65.720,45 R$                      845.165,03 R$             8.469.347,57 R$                   65.720,45 

Total R$   7.624.182,54 R$   7.624.182,54 R$                 65.720,45 R$                      910.885,48 R$             8.535.068,02 R$             7.689.902,99 



55 

 

Os indicadores obtidos mostram que o mercado financeiro de baixo risco traz 

rentabilidade menor do que o investimento no Empreendimento XPTO.   

O comparativo entre os valores é apresentado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Comparativo entre o investimento no edifício XPTO e o investimento no 
mercado financeiro de baixo risco 

Indicador 
Investimento Edifício 

XPTO 
Simulação no Mercado 

Financeiro 

VPL R$ 3.960.327,06 R$ 725.866,19 
TIR 317,36% a.a. - 
IBC R$ 1,62 R$ 1,11 

ROIA 27,27% a.a. 5,36% a.a. 
TMA/TIR 0,06 - 
TIR-TMA 299,04% - 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

3.3.13. Análise de sensibilidade 

 

Foi realizada análise de sensibilidade para a queda no preço de venda. Foram 

formulados fluxos de caixa para queda de 5% e 10% no preço de venda de todo o 

empreendimento, considerando o mesmo cronograma de desembolsos apresentado 

anteriormente no item 3.3.3. A Tabela 13 apresenta o fluxo de caixa simulando 5% 

de queda no preço de venda. 

 

Tabela 13 – Simulação da queda de 5% no preço de venda (Entradas) 

Mês Saídas Entradas Fluxo de caixa líquido 

0 R$         76.241,83 R$                           - -R$                   76.241,83 

1 R$         76.241,83 R$                           - -R$                   76.241,83 

2 R$         76.241,83 R$                           - -R$                   76.241,83 

3 R$       152.483,65 R$                           - -R$                152.483,65 

4 R$       457.450,95 R$                           - -R$                457.450,95 

5 R$       304.967,30 R$                           - -R$                304.967,30 

6 R$       381.209,13 R$         489.728,80 R$                 108.519,67 

7 R$       381.209,13 R$         374.778,80 -R$                     6.430,33 

8 R$       381.209,13 R$         489.728,80 R$                 108.519,67 

9 R$       381.209,13 R$         374.778,80 -R$                     6.430,33 

10 R$       381.209,13 R$         489.728,80 R$                 108.519,67 
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Mês Saídas Entradas Fluxo de caixa líquido 

11 R$       381.209,13 R$         374.778,80 -R$                     6.430,33 

12 R$       381.209,13 R$         489.728,80 R$                 108.519,67 

13 R$       381.209,13 R$         374.778,80 -R$                     6.430,33 

14 R$       457.450,95 R$         489.728,80 R$                   32.277,85 

15 R$       533.692,78 R$         374.778,80 -R$                158.913,98 

16 R$       533.692,78 R$         489.728,80 -R$                   43.963,98 

17 R$       381.209,13 R$         749.557,60 R$                 368.348,47 

18 R$       381.209,13 R$         489.728,80 R$                 108.519,67 

19 R$       381.209,13 R$         749.557,60 R$                 368.348,47 

20 R$       304.967,30 R$         864.507,60 R$                 559.540,30 

21 R$       228.725,48 R$     1.239.286,40 R$             1.010.560,92 

22 R$       152.483,65 R$     1.239.286,40 R$             1.086.802,75 

23 R$         76.241,83 R$     1.239.286,40 R$             1.163.044,57 

24 R$                        - R$     1.239.286,40 R$             1.239.286,40 

Total R$   7.624.182,54 R$   12.622.764,00 R$             4.998.581,46 

Fonte: O autor (2016) 

 

A Tabela 14 apresenta o fluxo de caixa com simulação de 10% de queda no 

preço de venda. 

 

Tabela 14 – Simulação da queda de 10% no preço de venda (Entradas) 

Mês Saídas Entradas Fluxo de caixa líquido 

0 R$         76.241,83 R$                           - -R$                   76.241,83 

1 R$         76.241,83 R$                           - -R$                   76.241,83 

2 R$         76.241,83 R$                           - -R$                   76.241,83 

3 R$       152.483,65 R$                           - -R$                152.483,65 

4 R$       457.450,95 R$                           - -R$                457.450,95 

5 R$       304.967,30 R$                           - -R$                304.967,30 

6 R$       381.209,13 R$         463.953,60 R$                   82.744,47 

7 R$       381.209,13 R$         355.053,60 -R$                   26.155,53 

8 R$       381.209,13 R$         463.953,60 R$                   82.744,47 

9 R$       381.209,13 R$         355.053,60 -R$                   26.155,53 

10 R$       381.209,13 R$         463.953,60 R$                   82.744,47 

11 R$       381.209,13 R$         355.053,60 -R$                   26.155,53 

12 R$       381.209,13 R$         463.953,60 R$                   82.744,47 

13 R$       381.209,13 R$         355.053,60 -R$                   26.155,53 

14 R$       457.450,95 R$         463.953,60 R$                      6.502,65 

15 R$       533.692,78 R$         355.053,60 -R$                178.639,18 

16 R$       533.692,78 R$         463.953,60 -R$                   69.739,18 

17 R$       381.209,13 R$         710.107,20 R$                 328.898,07 

18 R$       381.209,13 R$         463.953,60 R$                   82.744,47 
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Mês Saídas Entradas Fluxo de caixa líquido 

19 R$       381.209,13 R$         710.107,20 R$                 328.898,07 

20 R$       304.967,30 R$         819.007,20 R$                 514.039,90 

21 R$       228.725,48 R$     1.174.060,80 R$                 945.335,32 

22 R$       152.483,65 R$     1.174.060,80 R$             1.021.577,15 

23 R$         76.241,83 R$     1.174.060,80 R$             1.097.818,97 

24 R$                        - R$     1.174.060,80 R$             1.174.060,80 

Total R$   7.624.182,54 R$   11.958.408,00 R$             4.334.225,46 

Fonte: O autor (2016) 

 

Tabela 15 – Comparativo entre o investimento no edifício XPTO, o investimento no 
mercado financeiro de baixo risco, e análises de sensibilidade 

Indicador 
Investimento 
Edifício XPTO 

Simulação 
no Mercado 
Financeiro 

Sensibilidade 
 (-5%) 

Sensibilida-de 
(-10%) 

VPL 
R$ 

3.960.327,06 
R$ 

725.866,19 
R$  

3.444.256,61 
R$ 

2.928.186,16 
TIR 317,36% a.a. - 263,24% a.a. 214,64% 
IBC R$ 1,62 R$ 1,11 1,54 1,46 

ROIA 27,27% a.a. 5,36% a.a. 24,10% a.a. 20,83% a.a. 
TMA/TIR 0,06 - 0,07 0,09 
TIR-TMA 299,04% - 244,92% 214,64% 

Fonte: O autor (2016) 

 

A partir dos indicadores obtidos para as simulações de queda de 5% e 10% 

no preço de venda, foi calculada a média das razões, obtendo a variação de cada 

um dos indicadores para cada queda de 1% no valor das vendas. 

 

Tabela 16 – Variação dos índices econômicos para queda de 1% no preço de vendas 

Indicador Razão sobre queda de 1% no preço de venda 

VPL -4,30% 
TIR -5,61% 
IBC -1,53% 

ROIA -3,83% 
TMA/TIR +5,95% 
TIR-TMA -5,26% 

Média -2.43% 

Fonte: O autor (2016) 
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Os valores mostram que a cada 1% de queda no preço de vendas, o VPL 

diminui 4,30%, a TIR em 5,61%, o IBC em 1,53%, o ROIA em 3,83% e o índice TIR-

TMA em 5,26%. Já o índice TMA/TIR aumenta em 5,95%. 

Isso significa que a rentabilidade do projeto diminui (representada pelos 

índices VPL, TIR, IBC e ROIA) e que o risco do projeto aumenta (representado pelos 

índices TIR_TMA e TMA/TIR).  

Ainda que ocorram essas variações, os indicadores continuam favoráveis 

(Como mostra a Tabela 15), ou seja, representam elevada rentabilidade e baixo 

risco.  
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4. CONCLUSÕES 

 

O terreno avaliado apresenta um potencial construtivo para a implantação de 

edificação com até 14 pavimentos, conforme indica a legislação consultada. Como 

foi observado na breve análise do mercado imobiliário de São José dos Pinhais, há 

edifícios desse porte sendo construídos na região do terreno objeto do estudo.  

A concepção do edifício XPTO foi estimada considerando o máximo 

aproveitamento do terreno e a equiparação com os edifícios concorrentes. Dessa 

forma, considerado com características similares, foi adotado o preço de venda do 

m² dos apartamentos do edifício em estudo de R$ 4.400,00 – valor médio 

encontrado na pesquisa de mercado.  

O cronograma de vendas dos apartamentos foi estimado a partir de 

informações obtidas com um corretor de imóveis atuante no município. O custo de 

implantação do edifício foi estimado a partir do índice CUB/m², e o cronograma de 

desembolsos, a partir de uma Curva S adotada para os 24 meses de obra.  

A partir do cronograma de vendas (entradas) e do cronograma de 

desembolsos (saídas), foi obtido o fluxo de caixa do projeto, a partir do qual foram 

calculados os indicadores econômicos.  

Para avaliar a viabilidade econômica e financeira, a Taxa Mínima de 

Atratividade adotada foi de 18,32% a.a. Esse valor foi definido a partir da 

rentabilidade esperada pelo proprietário do terreno (40% sobre o valor investido) e 

da análise dos investimentos no mercado financeiro de baixo risco, o qual apresenta 

uma taxa de retorno média de 12,98% a.a.  

O projeto apresentou VPL maior que zero (R$ 3.960.327,06), indicando a sua 

viabilidade. A TIR, calculada em 317,36%, também indica a viabilidade do 

empreendimento, por ser maior que a TMA. Essa grande diferença entre a TIR e a 

TMA indica que o projeto apresenta elevada segurança, como costuma ser típico 

dos investimentos no mercado imobiliário. Além desses principais indicadores, 

também foram calculados o IBC e o ROIA, que demonstram a rentabilidade do 

projeto, para serem comparados com a rentabilidade obtida no mercado financeiro.  
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A Tabela 12 apresentou o resumo dos índices econômicos calculados para o 

investimento no edifício XPTO e para o investimento no mercado financeiro.  

A comparação entre os dois investimentos demonstra que é mais vantajoso 

investir no empreendimento XPTO do que no mercado financeiro. Os indicadores 

permitem conclusão de que o projeto é viável, pois o VPL é elevado, a TIR é 

bastante superior à TMA e o IBC e o ROIA são atrativos.  

Além de apresentar viabilidade, o projeto demonstra baixo risco, como indica 

o índice TMA/TIR (0,06) e pela alta diferença entre a TIR e a TMA (299,04%).  

A análise de sensibilidade demonstrou que o projeto é sensível à queda no 

preço das vendas dos apartamentos. Para cada 1% que o preço de venda caia, os 

outros indicadores variam em média 2,43%. 

Considerando a estabilização do cenário econômico e a perspectiva de 

melhora para o ano de 2017, a segurança e a rentabilidade apresentadas pelos 

investimentos em empreendimentos imobiliários e principalmente a análise realizada 

no presente trabalho, o investimento no Edifício XPTO é recomendado. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

O tema abordado neste trabalho apresenta várias possibilidades para a 

continuação de um estudo sobre a viabilidade de construção de um edifício em 

terreno com as condições das mais diversas.  

Em virtude da crescente expansão da região metropolitana de Curitiba, em 

especial a de São José dos Pinhais, seria amplamente proveitosa a discussão da 

análise de viabilidade para implantação de um edifício comercial no mesmo terreno 

estudado, por exemplo. 

Um estudo comparativo entre a implantação de um edifício do mesmo porte 

em diferentes bairros do município seria vantajoso para o caso de um investidor 

tomar a decisão de onde aplicar seus recursos. Além disso, o ajudaria a optar pela 

alternativa mais vantajosa, caso a dúvida existisse entre a utilização de recursos de 

terceiros –financiamento em bancos- para implantação do Edifício XPTO. 

Com a diversificação cada vez maior do perfil do consumidor, em virtude, 

entre outras, da instabilidade econômica do país, seria extremamente enriquecedor 

para um próximo estudo de viabilidade uma nova pesquisa de mercado. O objetivo 

poderia ser descobrir quais características os consumidores mais procuram em um 

imóvel e, mais importante, quanto seria possível lucrar a mais com tais atrativos. 

Como outra possibilidade de desdobramento, seria de grande valia um estudo 

mais aprofundado comparando-se um projeto, como o objeto deste estudo, com 

outros investimentos de médio e alto risco do mercado financeiro. 
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ANEXO 1- Guia amarela do terreno 
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ANEXO 2 - Entrevista com Corretor de Imóveis José Barros (CRECI F28286) 

 

Alcenir:  José, considerando o porte do empreendimento XPTO, qual duração 

média de obra esperada?  

José:  Um empreendimento deste porte, com essa quantidade de pavimentos, 

tem levado a média de 2 anos para ser construído.  

Alcenir:  José, considerando a localização e a descrição genérica do 

empreendimento XPTO, qual a velocidade de vendas de 

empreendimentos semelhantes no mesmo município? 

José: Empreendimentos semelhantes ao XPTO geralmente iniciam suas 

vendas no início da obra, e antes da finalização da obra todas as 

unidades já estão vendidas. Para uma estimativa para as vendas do 

empreendimento XPTO, para fins de estudo de viabilidade, pode-se 

estimar uma velocidade de vendas aproximadamente constante a cada 

mês, desde o sexto até o último mês de obras. Pode-se estimar uma 

venda maior nos últimos meses de obra. Assim, estará fiel ao 

comportamento observado nos empreendimentos semelhantes em São 

José dos Pinhais. 

 

 

 


