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RESUMO 
 

Este trabalho propõe um estudo e diagnóstico a respeito do mercado imobiliário para habitações 

de interesse social (HIS), especificamente para empreendimentos financiados pelo programa 

Minha Casa Minha Vida (MCMV) da Caixa Econômica Federal (CEF) no Estado de Goiás e na 

cidade de Goiânia, além de um estudo de caso para análise de viabilidade econômica de um 

empreendimento nesse segmento. A revisão bibliográfica trata inicialmente de uma análise da 

economia nacional no período pós crise de 2008 até os dias atuais, além de um estudo acerca do 

mercado imobiliário em geral e especificamente para o de HIS. Também na revisão, é feito um 

estudo de caracterização e quantificação do déficit habitacional no Brasil e no Estado de Goiás, 

além de um breve estudo acerca da qualidade construtiva em empreendimentos do MCMV. Por 

fim a revisão também trata de indicadores econômicos utilizados no estudo de viabilidade 

econômica do empreendimento selecionado, sendo eles Venda Sobre Oferta (VSO), Taxa Interna 

de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL), tempo de retorno, fluxo e exposição de caixa, 

sensibilidades de projeto e tempo de venda. A metodologia buscou a obtenção e tratamento dos 

dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (ADEMI) e da CEF, todos 

em relação aos empreendimentos enquadrados no MCMV na cidade de Goiânia e Sul de Goiás, 

para serem posteriormente analisados e comparados, além da obtenção dos dados econômicos 

para o estudo de caso de uma HIS, fornecidos por uma empresa de pequeno porte de Goiânia. 

Após a tabulação dos dados, foram desenvolvidos gráficos comparativos por renda, quantidade 

de imóveis, valores totais e médios, taxa de venda, entre outros, sendo possível fazer as análises e 

conclusões a respeito do segmento específico de estudo e seu desenvolvimento nos últimos anos 

para a região específica de Goiânia e Sul de Goiás, além de desenvolver o estudo de caso e 

estudar a sua viabilidade econômica em vários cenários diferentes de custos de obra e prazo de 

venda. O trabalho conclui identificando o estudo de caso como sendo um caso plausível para a 

situação do mercado atual, além de apresentar os riscos atuais de investir na construção de 

imóveis MCMV e identificando qual a importância que a localização tem tanto na viabilidade 

quando no sucesso de vendas. Também propõe a possibilidade de se investir mais na qualidade 

desses empreendimentos mantendo o negócio rentável e possíveis perdas de rendimento ocorridas 

por atrasos no repasse do financiamento pela CEF. 

Palavras chave: Mercado imobiliário, habitações de interesse social, análise de viabilidade 

econômica. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Este capítulo contém a contextualização e justificativa do tema, assim como os objetivos a serem 

alcançados ao fim do trabalho. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A indústria da construção civil é considerada um setor estratégico para o país, compõe a 

economia de forma ampla ao interligar diferentes mercados e indústrias, além de sustentar, direta 

e indiretamente, grande volume da mão de obra empregada. Ainda, segundo a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI, 2017), a construção civil é fundamental para o desenvolvimento 

nacional, uma vez que engloba uma alta participação no Produto Interno Bruto (PIB), 5,6% 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para o ano de 2016, 

responsável por executar obras que viabilizam o progresso econômico.  

Exposto, brevemente, a importância do setor de construção civil, agora com enfoque ao objeto 

central do trabalho: a moradia só se concretizou como Direito Humano Fundamental a partir da 

emenda n0. 25 de 2000 que modificou o art.6° da CF/88 (BRASIL, 1988) dando status de direito 

de caráter imediato, se adequando às mudanças internacionais. A partir desse momento, o 

governo federal passou a discutir as políticas públicas necessárias à efetivação desse direito e, 

consequentemente, a diminuição do déficit habitacional.  

De acordo com os dados divulgados pela Fundação João Pinheiro (FJP, 2007), estimou-se, que o 

déficit habitacional do Brasil, há dez anos, já ultrapassava a casa dos 7 milhões de moradias e, 

deste total, em torno de 90% referiam-se a famílias de baixa renda, inferior a três salários 

mínimos. Nesse contexto, nasceu, entre outros, o maior programa de interesse social voltado à 

habitação no mundo - em volume de investimento e moradias concedidas – o Programa "Minha 

Casa, Minha Vida". 

Ao se iniciar a implementação do Programa, em 2009, houve um período de fortes incentivos e 

garantias de financiamentos para esse tipo de empreendimento, porém com poucas exigências e 

garantias sobre a qualidade e desempenho do produto entregue, ou seja, as moradias. Já em um 
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cenário posterior, a partir de 2011, a economia nacional começou a apresentar queda nos índices 

econômicos e elevação do desemprego, até a recessão.  

O setor da construção civil, como a grande maioria, foi afetado. Os créditos e financiamentos 

foram reduzidos e exigências quanto à qualidade e desempenho das construções foram 

implementadas (impulsionado pelo grande volume de ocorrências de patologias no pós-obra dos 

empreendimentos de baixo padrão entregues), como certificações e, mais recentemente, 

programas de controle da qualidade como o "De Olho na Qualidade" da Caixa Econômica 

Federal (CEF), principal financiadora dos programas de habitação de interesse social (HIS).  

Ainda, segundo dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

material elaborado pela fundação João Pinheiro (FJP, 2014), em 2014, o déficit habitacional no 

Brasil era de 6,068 milhões de domicílios, dos quais 87,6% estão localizados em áreas urbanas. 

Nesse mesmo período, ainda de acordo com a mesma pesquisa, para o Estado de Goiás, o déficit 

era de 202,72 mil domicílios, sendo 96,7% em áreas urbanas, representando um déficit total de 

9% para o Estado.  

O déficit habitacional no Brasil está mais concentrado na faixa de renda de até três salários-

mínimos. Em 2013, o déficit nessa faixa de renda corresponde a 83,4% do déficit habitacional 

urbano do país. Entre 2013 e 2014, houve um pequeno aumento de 0,5 ponto percentual, e o 

déficit da faixa até três salários-mínimos passou a representar, em 2014, 83,9% do total do déficit 

habitacional urbano (FJP, 2014). Segundo outra pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas 

(2014), até 2024, o Brasil deverá proporcionar moradia adequada para cerca de 20 milhões de 

famílias, portanto pode-se destacar a grande necessidade de expansão do mercado imobiliário no 

Brasil voltado à habitações de interesse social (HIS). 

A atividade imobiliária tem como principal objetivo gerar um produto bem antes de sua 

concepção final, tendo que lidar com um mercado futuro cheio de incertezas com relação à sua 

demanda, associado à um grande investimento inicial para lançar seu produto (BALARINE, 

1997). Percebe-se então a dificuldade em se lançar um novo empreendimento de HIS no Brasil 

sem os incentivos e garantias por parte do governo, considerando que a faixa da população 

atendida é a de menor renda e menor estabilidade financeira.  
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Porém, se há déficit habitacional, ou seja, demanda pelo produto de baixo padrão, e incentivos 

econômicos, os empreendimentos de HIS no Brasil se tornam atrativos, consequentemente, 

sujeitos a estudos de viabilidade. Estudos estes que envolvem o diagnóstico do mercado 

imobiliário em questão que, além de destacar suas particularidades e comportamento, têm como 

objetivo definir questões estratégicas como a localização, público alvo, valor de venda e 

momento favorável ao lançamento do empreendimento. Assim sendo, este trabalho serve de 

consulta para análise de mercado e viabilidade no segmento de HIS especificamente para a região 

metropolitana de Goiânia, auxiliando no lançamento de novos empreendimentos nesse setor. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é realizar um diagnóstico da oferta do mercado imobiliário do 

Estado de Goiás com enfoque no segmento econômico. Para a composição deste diagnóstico dois 

objetivos específicos foram propostos: 

- Avaliar a oferta dos imóveis do segmento econômico em comparação com o total ofertado no 

mercado imobiliário de Goiânia a partir do ano de 2011 e Sul de Goiás a partir de 2009; 

- Estudar a viabilidade econômica de um estudo de caso de HIS localizado no mercado 

goianiense. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo contém a revisão bibliográfica, na qual foram baseados os estudos para se 

desenvolver o trabalho. Será apresentada primeiro a contextualização da economia nacional 

referente ao período avaliado, e então a análise do mercado imobiliário, seguida pelo 

desenvolvimento do déficit habitacional no Brasil, apresentação do Programa Minha Casa, Minha 

Vida (MCMV) e, por fim, uma discussão sobre a qualidade no programa MCMV. 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ECONOMIA NACIONAL NO PÓS CRISE 

DE 2008 

A crise de 2008 causada pela quebra do mercado imobiliário americano, surpreendentemente, 

causou efeitos minimizados ao Brasil em relação aos demais países emergentes. A revista The 

Economist, uma das mais respeitadas mundialmente no ramo financeiro, na edição de novembro 

de 2009, explicou o fenômeno exaltando as conquistas brasileiras na consolidação do tripé 

econômico que sustentou a rápida reação ao cenário da crise mundial. Pilar composto pelo regime 

de metas da inflação e câmbio flutuante inserido pelo Plano Real, consolidação da democracia e 

abertura ao comércio externo e lei de responsabilidade fiscal. 

Nos anos iniciais da deflagração da crise mundial, o mercado imobiliário brasileiro reagiu de 

forma positiva, apresentando crescimento de 121% nos cinco anos seguintes, de acordo com o 

Banco de Compensações Internacionais (BID, 2017). Consequentemente, a valorização 

imobiliária expandiu a disponibilidade de crédito para a aquisição de imóveis. 

Ainda segundo publicação na revista The Economist, em setembro de 2013, o desaquecimento e 

declínio da economia brasileira foi consequência da inércia econômica. O PIB potencial foi 

alcançado com o auge no início de 2013, novos investimentos não se consolidaram em resultado 

das reformas estruturas não concebidas, interrompendo o crescimento; ou seja, a administração 

política brasileira se manteve estática em um momento de ambiente favorável em que a economia 

se encontrava. Seguindo com a matéria, a revista ainda indica a queda da demanda chinesa, 
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importante parceiro comercial do Brasil, como fator determinante ao agravamento do cenário 

econômico.  

Segundo Carneiro (2017), entre os anos de 2011 a 2014, os sinais apresentados pela economia 

eram de desaceleração, gerando aumento de estoques e déficit financeiros. Porém, a redução e 

manutenção de taxas de juros conteve o PIB em números positivos (menor taxa em sequência 

para o ano de 2014, 0,1%). 

Para o ano de 2015, ainda segundo o autor, a desvalorização cambial, aumento das tarifas e o 

choque de juros jogam a economia a uma situação de recessão e aumento da inadimplência. 

No cenário do mercado imobiliário, segundo Bronzati (2017), o ano de 2017 teve como resultado 

a desvalorização real dos imóveis com uma taxa de 1,32% (abaixo da inflação, 10,67%) e queda 

de 33% dos financiamentos.  

Para os anos seguintes, a economia se mantém condicionada ao cenário de instabilidade, 

impulsionada pela conturbação política que vive o país. As reformas essenciais para a retomada 

econômica estão emperradas e não há previsão de andamento. Para Campos Neto (2017), a 

agenda de reformas fica praticamente inviabilizada, a própria manutenção do governo é incerta e 

isso afeta também a retomada dos investimentos, a principal variável por trás da expectativa de 

retomada da economia. 

2.2 ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO 

A justificativa quanto ao desenvolvimento de uma análise do mercado imobiliário se constrói 

pela necessidade de se conhecer melhor as áreas de potencial investimento e as formas de atingir 

o público alvo, é registrada, em resumo, em Brandstetter (2010): 

O mercado imobiliário é dinâmico e suas constantes modificações despertam o interesse 

de conhecer as regiões mais favoráveis a investimento, quais bairros apresentam melhor 

resposta e aceitação dos consumidores e quais as tipologias, quais os preços são mais 

adequados a cada bairro (p.1, 2010). 

A análise de mercado é ferramenta essencial para obter-se informações quanto à aceitação do 

produto pelo público alvo. Informações essas com potencial de levantar pontos de aprimoramento 
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do produto e de estratégias de comercialização que otimize a absorção do mercado em questão 

(FERNANDEZ, 2003).  

Em contraposição a importância dada pelos especialistas do setor imobiliário à análise e estudo 

do mercado, os problemas mercadológicos das construtoras, em geral, se resumem às opções de 

sua carteira de terrenos e o que fazer sobre eles pelo fato do processo de negociação ser moroso, 

isolando as análises mercadológicas em práticas empíricas, diminuindo sua efetividade 

(FERNANDEZ, 2003). 

Nesse contexto, uma opção para a fundamentação da análise de mercado, como ferramenta de 

diminuição dos riscos de investimento e aprimoramento do produto final, é defendida por 

Fernandez, Ilha e Oliveira (2003) com a seguinte composição estrutural: 

i. Análise da oferta concorrente - Envolve a utilização do histórico de oferta de 

empreendimentos do mesmo setor com o objetivo de se determinar a capacidade de absorção de 

novos lançamentos, a oferta futura do segmento e estimativa de vendas. Toma-se como base os 

preços unitários e totais, condições de pagamento e diferenciação arquitetônica dos concorrentes. 

ii. Análise da demanda - Envolve o uso de dados locais como o perfil do comprador 

para se estimar a demanda da região e suas necessidades não preenchidas pelos empreendimentos 

existentes. E também se utiliza dados macro para obtenção da perspectiva de crescimento dessa 

demanda. 

iii. Análise do ambiente - É, resumidamente, o estudo da localização, composto pela 

análise macro (cidade) e micro (vizinhança).  

Em geral, compõe a descrição do entorno do empreendimento quanto às características sócio 

culturais pertinentes como perfil do morador, renda, faixa etária, e ao tipo da região, isto é, se 

comercial, residencial ou industrial. Ainda, avalia o estágio do ciclo de vida familiar e suas 

necessidades como por exemplo: uma família de faixa etária avançada necessita de uma região 

afastada dos grandes centros e com acessibilidade a serviços de assistência. 

Ainda de acordo com Fernandez (2003), de forma abrangente, uma análise de mercado, 

embasada em conceitos teóricos que fundamentem os problemas mercadológicos, se torna 
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essencial para que haja real diminuição dos riscos da atividade empresarial. De forma que, 

definidas as melhores localizações para o empreendimento, as chances de atingir as necessidades 

do público alvo tendem a aumentar, elevando também a possibilidade de sucesso do 

empreendimento. 

2.2.1 A problemática da localização quanto às ações do mercado imobiliário no 

segmento econômico 

Uma pesquisa pós ocupacional com o objetivo de se determinar os fatores de satisfação dos 

clientes, realizada por Oliveira e Heineck (1998), apontou ser localização e preço os atributos 

principais que contribuem para a formação dessa satisfação. Sendo que, a localização extrapola o 

fator preço pelo detalhe que, normalmente, existem imóveis com características semelhantes em 

diferentes regiões, elevando a localização como fator determinante à aquisição do imóvel.  

O local onde se encontra o imóvel traz consigo todo o peso sociocultural da vizinhança, além da 

infraestrutura e serviços ofertados. De acordo com Villaça (1977), a localização pode ser definida 

como “os atributos de um ponto do território que definem suas possibilidades de relacionamento 

com os demais pontos desse mesmo território”. A partir disso, pode-se entender que os serviços e 

infraestrutura disponíveis na região do empreendimento estão dentro da composição de valor do 

imóvel, ou seja, o consumidor compra a localização, além do imóvel propriamente dito. 

A realidade da política urbana brasileira no que tange a implantação de empreendimentos de HIS, 

historicamente, destinou áreas pouco favorecidas quanto à disponibilidade de serviços e 

infraestrutura e áreas afastadas dos grandes centros como uma forma de diminuir custos. Esta é 

uma realidade que compromete a função social da habitação, alicerce previsto na constituição.  

Este fato é destacado na cartilha do Ministério das Cidades quanto à implementação de HIS no 

Brasil: 

Sob a justificativa de diminuir custos para permitir o acesso à casa própria, a habitação 

popular produzida pelo poder público historicamente foi erguida fora dos centros 

urbanos, geralmente em terrenos desprovidos de infraestrutura, equipamentos públicos, 

serviços essenciais e oferta de emprego, ou seja, na não-cidade.  

 

O modelo de produção habitacional pelo poder público com redução dos custos por meio 

da aquisição de terras longínquas e baratas e produção em larga escala (construção de 
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conjuntos em grandes lotes) contribuiu para o agravamento do processo de periferização. 

Este processo tem como resultado mediato a demanda de enormes investimentos não 

contabilizados inicialmente e potencializa problemas de deslocamentos e de 

vulnerabilidade social (ROLNIK et al., 2010, p 13). 

Sabe-se que esse tipo de política pública gera reflexões negativas na vida urbana atual, 

descentralizando os grandes centros, dotados de infraestrutura básica e acessibilidade, 

consequência da abertura de novas frentes de urbanização não planejadas.  

Começando pela Constituição de 1988 aliada ao Estatuto da Cidade de 2001, o princípio da 

função social da cidade passou a ser peça chave na revisão das propostas quanto à implementação 

de empreendimentos HIS, definindo uma ordenação e planejamento da ocupação e uso do solo 

urbano através do Plano Diretor de cada cidade. 

Na lei que criou o Programa Minha Casa Minha Vida (veja a seguir), são priorizados na 

distribuição dos recursos federais os municípios que implementarem os instrumentos do 

Estatuto das Cidades voltados ao controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade e 

disponibilizarem terrenos localizados em área urbana CONSOLIDADA para a 

implantação de empreendimentos vinculados ao programa (ROLNIK et al., 2010, p 21). 

Após essas novas leis e emendas na Constituição, para atrair investimentos de empreendimentos 

de HIS, são exigidos das cidades Planos Diretores aprovados pelas Câmaras Municipais que 

prevejam áreas de localização favorável à implementação de projetos como o MCMV. Áreas bem 

localizadas que foram abandonadas ou deixadas para especulação imobiliária, ou seja, que não 

exerciam sua função social, agora são regiões propensas à produção de moradias de baixa renda. 

2.3 DÉFICIT HABITACIONAL BRASILEIRO 

2.3.1 A problemática do déficit habitacional 

O déficit habitacional está presente em todo o território brasileiro, em diferentes escalas e se 

acentua principalmente nos grandes centros urbanos, sendo um grande problema a ser enfrentado 

pelos governos federais, estaduais e municipais, como citam Morimitsu e Silva (2014): 

 

Trata-se de um problema de difícil solução, que se acentua a medida que a terra urbana 

se transforma em mercadoria, tendendo à uma crescente valorização no mercado 

imobiliário. Por este motivo muitas famílias, principalmente as de baixa renda, não 

conseguem realizar a aquisição de terrenos e construir suas moradias, sem que para isso 

tenham empreendido enormes sacrifícios, como horas, dias e até mesmo anos de 
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trabalho extra no sistema de autoconstrução. Mesmo assim, para várias famílias a 

aquisição de um terreno urbano e a construção da moradia adequada persiste como algo 

ainda distante (2014, p.8). 

 

Tratar da correção do déficit habitacional também é tratar outros problemas sociais, pois o acesso 

à moradia está diretamente ligado à melhoria de saneamento, educação e cidadania, estimando-se 

em estudo feito pelo Trata Brasil (2014) que a universalização do saneamento reduziria em 22% 

as internações hospitalares ocorridas pela precariedade no saneamento, reduzindo também a taxa 

de mortalidade (FGV, 2014). Ainda existe uma grande falta de investimentos por parte do 

governo para suprir essas necessidades por habitações de famílias carentes, como afirma a 

Fundação João Pinheiro (2014): 

As atuais necessidades da sociedade brasileira com relação à habitação e urbanização 

configuram um cenário ainda muito carente de políticas públicas que, efetivamente, 

possam supri-las. Para isso, faz-se necessário que tais políticas não apenas sejam 

aplicadas sob o norte de uma boa gestão, agregado a investimentos do setor privado, mas 

que também tenham como pilares informações de qualidade, coletadas por meio de uma 

metodologia confiável (2014, p. 9). 

 

2.3.2 Quantificação das necessidades habitacionais 

Segundo pesquisa da FGV (2014), no ano de 2013 haviam 68,4 milhões de famílias no país, e até 

o ano de 2024 surgirão mais 16,8 milhões de famílias, sendo que 10 milhões serão de baixa renda 

(renda familiar de 1 a 3 salários mínimos). A pesquisa também estimou para o ano de 2014 um 

déficit urbano de 5 milhões de domicílios, o que representaria uma necessidade de gerar 

domicílios adequados para 20 milhões de famílias até o ano de 2024.  

O Centro de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro (FJP) foi criado em 1969 e, 

segundo seu próprio site, “é uma instituição de pesquisa e ensino vinculada à Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais...” “...tem como característica a contínua 

inovação na produção de estatísticas e na criação de indicadores econômicos, financeiros, 

demográficos e sociais.”. A FJP produziu várias pesquisas sobre déficit habitacional nos últimos 

anos, sendo a mais recente do biênio 2013/2014. Nessa pesquisa foram adotados critérios para se 

estabelecer os componentes e subcomponentes que constituem o déficit habitacional e a 

inadequação de domicílios (tabela 2.1). 
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Tabela 2.1 - Metodologia de cálculo do déficit habitacional no Brasil - 2013-2014 (FJP, 2014) 

 
 

 

 

Tabela 2.2 - Metodologia de cálculo da inadequação de domicílios no Brasil - 2013 – 2014 (FJP, 2014) 

 
  

 

Com relação à pesquisa feita pela Fundação João Pinheiro (FJP, 2014), para o ano de 2014 foram 

obtidos os resultados para o total de domicílios em déficit para cada estado, região e nacional, 

como indicado na Tabela 2.3. 

unidades espaciais localização atributos

domicílios rústicos

domicílios improvisados

famílias conviventes

cômodo

urbano e 

rural

faixas de 

rendimanto 

em salários 

mínimos

habitação precária

coabitação familiar

componentes e subcomponentes do déficit habitacional

õnus excessivo com aluguel urbano

adensamento excessivo de domicílios alugados

Brasil, Unidades da 

Fderação e regiões 

metropolitanas 

selecionadas 

unidades espaciais localização atributos

energia elétrica

água

esgotamento sanitário

banheiro exclusivo

faixas de 

rendimanto 

em salários 

mínimos

carência de infra estrutura urbana

cobertura inadequada

inadequação fundiária urbana

Brasil, Unidades da 

Fderação e regiões 

metropolitanas 

selecionadas 

urbano e 

rural

componentes e subcomponentes da inequação de domicílios 

urbanos

adensamento excessivo de domicílios urbanos próprios

ausência de banheiro exclusivo
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Tabela 2.3 - Déficit habitacional total, relativo por componentes segundo regiões geográficas unidades da federação 

e regiões metropolitanas (RMs) - Brasil – 2014 (FJP, 2014) 

 

  

total urbana rural
total 

relativo

Norte 632.067     498.787     133.280      12,8               

Rondônia 45.339       38.283        7.056          7,9                  

Acre 30.071       21.671        8.400          13,3               

Amazonas 168.668     150.489     18.179        16,2               

Roraima 22.810       21.289        1.521          14,7               

Pará 286.766     205.497     81.269        12,6               

RM Belém 77.406       75.667        1.739          12,0               

Amapá 30.201       28.395        1.806          14,8               

Tocantins 48.212       33.163        15.049        10,0               

Nordeste 1.900.646 1.389.189  511.457      10,8               

Maranhão 392.517     170.192     222.325      20,4               

Piauí 88.569       62.785        25.784        9,2                  

Ceará 283.102     210.003     73.099        10,2               

RM Fortaleza 123.644     120.256     3.388          10,5               

Rio Grande do Norte 97.833       78.938        18.895        9,1                  

Paraíba 135.153     118.338     16.815        11,1               

Pernambuco 274.905     239.605     35.300        9,3                  

RM Recife 128.920     124.335     4.585          10,2               

Alagoas 122.063     101.720     20.343        12,2               

Sergipe 69.032       54.214        14.818        9,9                  

Bahia 437.472     353.394     84.078        8,8                  

RM Salvador 120.503     119.536     967              8,7                  

Sudeste 2.425.679 2.376.198  49.481        8,3                  

Minas Gerais 529.270     504.557     24.713        7,6                  

RM Belo Horizonte 157.019     155.393     1.626          9,0                  

Espírito Santo 108.728     104.616     4.112          8,2                  

Rio de Janeiro 460.273     458.340     1.933          7,7                  

RM Rio de Janeiro 306.690     306.690     - 6,9                  

São Paulo 1.327.408 1.308.685  18.723        8,9                  

RM São Paulo 625.759     623.680     2.079          8,9                  

Sul 645.189     608.807     36.382        6,3                  

Paraná 257.531     245.515     12.016        6,7                  

RM Curitiba 83.809       79.665        4.144          7,1                  

Santa Catarina 155.777     142.562     13.215        6,5                  

Rio Grande do Sul 231.881     220.730     11.151        5,7                  

RM Porto Alegre 91.436       90.191        1.245          6,0                  

Centro-Oeste 464.480     442.270     22.210        9,0                  

Mato Grosso do Sul 71.651       67.014        4.637          8,1                  

Mato Grosso 72.399       64.256        8.143          6,6                  

Goiás 202.720     196.034     6.686          9,1                  

Distrito Federal 117.710     114.966     2.744          12,5               

Brasil 3.068.061 5.315.251  752.810      9,0                  

total das RMs 1.715.186 1.695.413  19.773        8,4                  

demais áreas 4.352.875 3.619.838  733.037      9,3                  

2014

especificação
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Percebe-se a grande quantidade de domicílios em déficit habitacional no país como um todo. No 

estado de Goiás em 2014 existia um total de 202.720 habitações em déficit, sendo que apenas 

cerca de 3,4% se concentram no campo, ou seja, é um problema particularmente urbano. 

2.3.3 O perfil das famílias com déficit habitacional 

A pesquisa da FJP também identificou o perfil das famílias com déficit habitacional, em uma 

classificação por renda familiar medida em salários mínimos, sendo suas classificações de até 

três, mais de três a cinco, mais de cinco a dez e mais de dez salários mínimos. Assim é possível 

traçar um perfil predominante entre essas famílias que não possuem domicílio adequado próprio.  

Para o ano de 2014, a faixa de famílias com renda de até 3 salários mínimos representava 83,9% 

do total de famílias com déficit, e a faixa de 3 a 5 salários para este mesmo período representava 

9,7%. É possível notar um perfil financeiro entre quase todas as famílias com déficit habitacional: 

quase todas possuem uma renda de até 3 salários e algumas de 3 até 5 salários mínimos.  

Os dados da pesquisa referentes a essas faixas estão listados na Tabela 2.4. A mesma pesquisa 

considerando a classificação do governo por faixas de renda média mensal familiar para famílias 

que se enquadram nos programas habitacionais é apresentada na Tabela 2.5. Para o estado de 

Goiás percebe-se uma porcentagem acima da média nacional para famílias de até 3 salários, 

representando 87,5% em 2014, e as famílias entre 3 e 5 salários representando 8,2%, levemente 

abaixo da média nacional. 
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Tabela 2.4 -Distribuição percentual do déficit habitacional urbano por faixas de renda média familiar mensal  

segundo regiões geográficas, unidades da federação e regiões metropolitanas (RMs) – Brasil – 2014 (FJP, 2014

 

 

até 3 mais de 3 a 5 mais de 5 a 10 mais de 10

Norte 79,5 11,8 6,5 2,2

Rondônia 88,8 4,6 3,3 3,3

Acre 87,6 5,4 6,2 0,8

Amazonas 77,7 13,3 6,9 2,1

Roraima 82,2 14,3 3,6 -

Pará 78,8 12 6,8 2,4

RM Belém 79,5 10,3 6,3 4

Amapá 65,5 22,7 9,1 2,7

Tocantins 86,9 5,4 6,2 1,5

Nordeste 88,2 7 3,5 1,2

Maranhão 90,5 5,4 4,1 -

Piauí 83,9 10,7 5,4 -

Ceará 89,2 7,2 2,8 0,8

RM Fortaleza 87,2 7,3 4,2 1,4

Rio Grande do Norte 82,9 10,3 3,4 3,4

Paraíba 83,2 8,4 5,3 3,2

Pernambuco 90,6 5,4 3,3 0,7

RM Recife 87 7,3 4,5 1,3

Alagoas 94,7 4,7 0,6 -

Sergipe 91,3 5,3 3,3 -

Bahia 86,3 7,8 4 1,9

RM Salvador 88,3 5,9 4 1,9

Sudeste 83,7 10 5,2 1

Minas Gerais 86 7,8 4,7 1,5

RM Belo Horizonte 82,6 8,2 6,4 2,8

Espírito Santo 83,1 8,4 6,7 1,7

Rio de Janeiro 89,7 6,4 3 1

RM Rio de Janeiro 87,7 7,9 3,2 1,2

São Paulo 80,8 12,3 6,1 0,8

RM São Paulo 80,2 12,5 6,7 0,7

Sul 78,2 13,1 6,4 2,3

Paraná 78,7 12,4 7,9 0,9

RM Curitiba 74,6 12,4 11,9 1,1

Santa Catarina 76,1 14,1 5,9 3,9

Rio Grande do Sul 79,1 13,1 5 2,7

RM Porto Alegre 77,5 13,8 5,1 3,5

Centro-Oeste 83,9 8,8 5 2,4

Mato Grosso do Sul 76,7 14,5 6,9 1,9

Mato Grosso 84,7 6,7 7,3 1,3

Goiás 87,5 8,2 2,7 1,6

Distrito Federal 81,4 7,7 6,4 4,5

Brasil 83,9 9,7 5 1,4

total das RMs 82,9 10 5,6 1,5

demais áreas 84,4 9,5 4,7 1,4

especificação

faixas de renda mensal familiar (em salários mínimos)

2014
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Tabela 2.5 - Distribuição percentual do déficit habitacional urbano por faixas de renda média familiar mensal II 1 

segundo regiões geográficas, unidades da federação e regiões metropolitanas (RMs) – Brasil – 2014 (FJP, 2014) 

 

                                                 
1  Faixas de renda do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) 

 até 3  mais de 3 a 6  mais de 6 a 10  mais de 10 

Norte 79,5               14,9                   3,4                      2,2                   

Rondônia 88,8               6,6                     1,3                      3,3                   

Acre 87,6               7,0                     4,7                      0,8                   

Amazonas 77,7               16,9                   3,3                      2,1                   

Roraima 82,2               15,2                   2,7                      -

Pará 78,8               15,1                   3,7                      2,4                   

RM Belém 79,5               12,2                   4,3                      4,0                   

Amapá 65,5               25,5                   6,4                      2,7                   

Tocantins 86,9               10,0                   1,5                      1,5                   

Nordeste 88,2               8,5                     2,0                      1,2                   

Maranhão 90,5               6,8                     2,7                      -

Piauí 83,9               12,5                   3,6                      -

Ceará 89,2               8,3                     1,6                      0,8                   

RM Fortaleza 87,2               9,2                     2,2                      1,4                   

Rio Grande do Norte 82,9               12,0                   1,7                      3,4                   

Paraíba 83,2               10,0                   3,7                      3,2                   

Pernambuco 90,6               7,3                     1,4                      0,7                   

RM Recife 87,0               9,2                     2,6                      1,3                   

Alagoas 94,7               4,7                     0,6                      -

Sergipe 91,3               7,3                     1,3                      -

Bahia 86,3               9,6                     2,1                      1,9                   

RM Salvador 88,3               8,0                     1,9                      1,9                   

Sudeste 83,7               12,3                   2,9                      1,0                   

Minas Gerais 86,0               9,5                     3,0                      1,5                   

RM Belo Horizonte 82,6               12,5                   2,0                      2,8                   

Espírito Santo 83,1               12,4                   2,8                      1,7                   

Rio de Janeiro 89,7               7,6                     1,7                      1,0                   

RM Rio de Janeiro 87,7               9,5                     1,6                      1,2                   

São Paulo 80,8               15,1                   3,3                      0,8                   

RM São Paulo 80,2               15,4                   3,8                      0,7                   

Sul 78,2               15,4                   4,1                      2,3                   

Paraná 78,7               15,4                   5,0                      0,9                   

RM Curitiba 74,6               18,1                   6,2                      1,1                   

Santa Catarina 76,1               15,6                   4,4                      3,9                   

Rio Grande do Sul 79,1               15,3                   2,8                      2,7                   

RM Porto Alegre 77,5               16,8                   2,2                      3,5                   

Centro-Oeste 83,9               10,3                   3,5                      2,4                   

Mato Grosso do Sul 76,7               16,4                   5,0                      1,9                   

Mato Grosso 84,7               10,0                   4,0                      1,3                   

Goiás 87,5               8,4                     2,5                      1,6                   

Distrito Federal 81,4               10,1                   4,0                      4,5                   

Brasil 83,9               11,8                   2,9                      1,4                   

total das RMs 82,9               12,7                   2,9                      1,5                   

demais áreas 84,4               11,3                   2,9                      1,4                   

especificação

 faixas de renda mensal familiar (em salários mínimos) 

2014
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2.4 O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

Ao se notar o grande problema do déficit habitacional no Brasil, o Governo Federal lançou 

alguns programas habitacionais com o intuito de combater esse problema e também impulsionar a 

economia do país, sendo o maior desses programas o Minha Casa Minha Vida (MCMV). Em 7 

de Julho de 2009 foi sancionada a Lei n° 11.977 (BRASIL, 2009), que define as diretrizes desse 

programa, lançado nesse mesmo ano em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), 

entidades sem fins lucrativos e empresas da construção civil, além dos pequenos construtores.  

Como pode-se notar pelos dados de déficit habitacional mais recente apresentados, este ainda é 

um problema em grande escala tanto no Estado de Goiás quanto no Brasil em geral, portanto cabe 

um grande desafio a todos os envolvidos no programa para os anos que se seguem, a fim de 

proporcionar habitações adequadas para a maioria da população. 

De acordo com o site da CEF, o programa MCMV “é uma iniciativa do Governo Federal que 

oferece condições atrativas para o financiamento de moradias nas áreas urbanas e rurais para 

famílias de baixa renda”, e é válido para famílias com renda mensal bruta de até R$ 7000,00. 

Dentro dos participantes do programa, existem subcategorias de acordo com a renda familiar, 

sendo divididas em 4 faixas. A faixa 1 é voltada para famílias com renda de até R$ 1800,00, com 

financiamento dividido em até 120 parcelas variando de R$ 80 a R$ 270, ou seja, o Governo dá 

um subsídio quase integral para essa faixa. A faixa 1,5 é voltada para famílias com renda familiar 

de até R$ 2600,00, com taxa de juros de 5% ao ano, até 30 anos para pagar e subsídios de até R$ 

47,5 mil. Para as faixas 2 e 3 o tempo de financiamento também pode chegar a 30 anos, podendo 

ser imóveis novos ou na planta, ou até mesmo para construir por conta própria em um terreno 

próprio ou para adquirir o terreno e construir. A faixa 2 é para famílias com renda de até R$ 

4000,00, e possui subsidio de até R$ 29.000,00 para a compra do imóvel. Já a faixa 3 é para 

famílias com renda de até R$ 7000,00 e oferece taxa de juros diferenciada e abaixo de mercado 

(CEF, 2017). 

Com relação às condições para participar do programa, a caixa impõe alguns aspectos para os 

compradores, sendo que a parcela máxima não pode exceder 30% da renda familiar, que deve ser 

de até R$ 7000,00; o imóvel deve ser utilizado apenas para moradia e o possível cliente deve 

apresentar documento pessoal oficial e comprovante de renda. Famílias com renda pessoal de até 
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R$ 1800,00 se inscrevem direto na prefeitura e entram em uma lista de sorteio para adquirir o 

imóvel, e as outras famílias com renda de até R$ 7000 podem contratar o imóvel de maneira 

direta através da CEF, bastando fazer uma simulação no próprio site da CEF de quanto o cliente 

poderá investir, além de entregar a documentação para algum correspondente ou direto nas 

agências. Após esta etapa, o banco analisa a documentação do cliente e do imóvel e pode, então, 

aprovar o crédito ao cliente para compra do imóvel. 

No que se refere aos direitos e deveres do contrato entre a CEF e o cliente, a CEF disponibiliza 

em seu site uma cartilha para que todos tenham acesso. Os tópicos que constam na cartilha são os 

seguintes: 

 A garantia da dívida é o imóvel, ou seja, caso o cliente deixe de pagar duas ou mais 

prestações do financiamento, ele pode perder o imóvel e o dinheiro investido; 

 Imóvel novo deve possuir cobertura securitária, que tenha cobertura parcial ou total do 

saldo devedor do financiamento habitacional em caso de morte ou invalidez permanente 

do devedor e cobertura para o pagamento de despesas para recuperação de danos físicos 

no imóvel; 

 Em caso de atraso no pagamento das prestações, os valores serão acrescidos com multa de 

2% ao mês e de juros de 0,033% por dia de atraso; 

 O contrato prevê correção mensal do saldo devedor pelo mesmo índice de correção 

monetária do FGTS; 

 Em caso de o imóvel apresentar problemas construtivos, a responsabilidade dos vícios 

construtivos é da construtora, e não da CEF, podendo o cliente acionar a Caixa, PROCON 

ou defensoria pública caso o problema não seja resolvido pela construtora. 

Além disso, o valor máximo dos imóveis que se enquadram no programa varia entre as regiões e 

cidades em todo o território brasileiro. Para a cidade de Goiânia e sua região metropolitana, 

inicialmente tinha-se um limite de valor de R$ 170 mil, que passou para R$ 180 mil 

posteriormente e em março de 2017 foi mais uma vez alterado, estando atualmente em um limite 

de R$ 190 mil no valor máximo de venda do imóvel. A CEF financia até 90% do imóvel, sendo o 

restante do valor pago de entrada pelo comprador e, em alguns casos, parte da entrada é paga com 
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subsídios do governo. Com relação ao valor das parcelas e tempo de financiamento, o cliente 

necessita fazer uma consulta no site da Caixa e fazer simulações de acordo com sua renda, faixa 

etária, valor de entrada, dentre outros fatores, que alteram as condições do financiamento. 

2.5 A QUALIDADE DO PROCESSO CONSTRUTIVO NO PROGRAMA 

MCMV 

Com base nos objetivos e avanço do Programa MCMV, diversos empreendedores têm buscado 

produzir empreendimentos dentro do padrão HIS, o que acarretou em uma “explosão” em 

diversas áreas econômicas e sociais do Governo, surgindo novos empregos, aumentando 

arrecadações de impostos e, ainda, gerando lucros para diversos setores, principalmente os 

empreendedores. No entanto, todo esse aumento nos lucros implicou em certa negligência pela 

qualidade dos serviços prestados.  

Tendo um cenário que caminhava em passos largos quanto ao problema da habitação 

populacional, atendendo a um grande anseio da sociedade por moradias dignas, os 

empreendedores começaram a ignorar alguns itens que se faziam essenciais no sucesso do 

programa MCMV, tais como a observância detalhada de um projeto, desde a sua concepção, até o 

pós entrega da obra. Esses itens foram resumidos por Hino (2001) na Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 – Itens essenciais para a qualidade do processo construtivo (HINO, 2001)
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Desse modo, cabe destacar que a problemática da habitação é relacionada à consideração dos 

pilares: quantidade, qualidade, custo e durabilidade, sendo que a quantidade se relaciona ao 

déficit habitacional, enquanto que a qualidade envolve outros conceitos como desempenho e 

construtibilidade, além de estar diretamente relacionada com custo e durabilidade. 

Conforme Pina (2013), verifica-se que no Brasil existe muito empenho em prol da produção de 

habitações, contudo, ainda que se produza muito, essas construções são realizadas de modo 

primário, exigindo um custo elevado e com qualidade inferior aos padrões mínimos. Face a isso, 

o Ministério da Transparência (2017) aponta que quase metade dos imóveis construídos para o 

público mais carente do MCMV, entre 2011 e 2014, apresentaram irregularidades quanto ao 

projeto. Cerca de 49% dos imóveis que contemplam famílias que ganham até R$ 1,8 mil, 

apresentaram falhas de execução, entre elas, destacam-se: trincas e fissuras (30,8%), infiltração 

(29%), vazamentos (17,6%) e problemas na cobertura (12,3%).  

Nesse quesito de baixa qualidade construtiva, Pina (2013) também pondera em seus estudos que 

entre os problemas relatados pelos mutuários de alguns condomínios do programa MCMV estão: 

paredes e pórticos de entrada tortos, cômodos com medidas inferiores às plantas apresentadas no 

momento da venda, infiltrações nas paredes e calhas, pinturas manchadas, pisos e revestimentos 

trincados e mal assentados, interruptores, tomadas e caixas de elétrica desalinhadas, lajes com 

trincas, vazamentos de equipamentos hidráulicos, entre outros. 

Diante do número expressivo de irregularidades que comprometem a qualidade construtiva dos 

imóveis do programa MCMV que foram relatados desde o lançamento do programa até março de 

2013, a Caixa Econômica Federal fez o lançamento do serviço intitulado: “De Olho na 

Qualidade”, que consistia inicialmente em um registro na Central de Atendimento, mas logo se 

tornou também um manual de regras e padrões a serem cumpridos pelos construtores, onde 

estavam descritos critérios mínimos exigidos pela Caixa Econômica para a qualidade, 

durabilidade e segurança dos empreendimentos, elementos que formam os pilares do programa de 

habitação. 

Com base nos dados apurados ao longo dos anos antecedentes ao lançamento desse manual, a 

CEF pode identificar e diagnosticar as possíveis irregularidades e falhas presentes nos imóveis 

entregues ao programa MCMV, constituindo assim as manifestações patológicas que não são 
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aceitas pelo programa quanto aos aspectos de estrutura, paredes, piso e teto, portas e janelas, 

instalações elétricas, de água e esgoto. Com isso a CEF busca garantir a qualidade mínima 

desejada pelos beneficiários do programa MCMV, de modo que, para participar do programa, a 

construtora deverá comprovar o atendimento às exigências técnicas desse manual nos quesitos: 

qualidade e desempenho dos produtos e sistemas construtivos empregados. 

Assim, fica imprescindível que as construtoras e toda a área de construção civil devem investir na 

prevenção das irregularidades, de modo a garantir tanto durabilidade e estabilidade, quanto 

segurança e qualidade, para garantir bom desempenho das edificações e também reduzir os gastos 

com as reformas que são exigidas, no caso de problemas detectados após a aquisição dos imóveis, 

conforme relata Pina (2013). 

Nesse aspecto, surge uma ferramenta importante para atingir essa qualidade nas construções do 

MCMV, a medição de desempenho em qualidade. 

2.5.1 Medição de desempenho em qualidade  

Para aplicar a medição de desempenho em qualidade é preciso que o controle da qualidade das 

obras seja realizado desde o momento da concepção da obra, onde os projetos são analisados e 

produzidos minuciosamente, passando pela etapa da construção com aplicação de tecnologias 

construtivas, seguindo criteriosamente as exigências das normas e se encerrando após a entrega 

aos clientes.  

O desempenho constitui um conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para uma edificação 

habitacional e seus sistemas, com base em requisitos do usuário, independentemente da sua forma 

ou dos materiais constituintes. Para que a construção possua o desempenho esperado, conforme a 

norma de desempenho NBR 15575-1 (ABNT, 2013), o mesmo deve atender às expectativas 

básicas dos usuários, que são basicamente a questão da qualidade, durabilidade, habitabilidade e 

segurança.  

A norma de desempenho busca estabelecer critérios mínimos de qualidade nas habitações, tais 

como o conforto térmico-acústico, iluminação, durabilidade das edificações e dos materiais 

envolvidos, entre outros que visam atender as necessidades dos usuários. A abordagem da Norma 
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inclui os tópicos: requisitos gerais; requisitos para os sistemas estruturais; requisitos para os 

sistemas de pisos; requisitos para os sistemas de vedação verticais e externar; requisitos para os 

sistemas de coberturas; e requisitos para os sistemas hidrossanitários.  

Assim, o cumprimento das recomendações dessa norma apresenta uma mudança de paradigma na 

construção civil brasileira, porque objetiva a melhoria da qualidade do produto oferecido, a fim 

de atingir um nível mínimo de qualidade e desempenho das unidades habitacionais, amenizando 

as falhas, garantindo qualidade à execução de todo o processo. 

Além disso, a medição de desempenho em qualidade constitui um dos requisitos da norma ISO 

9001 (ABNT, 2008), sendo esta um elemento importante dos sistemas de gestão da qualidade 

(SGQ), visando à análise e melhorias nos processos e produtos, estabelecendo metas para 

aprimoramento contínuo em todas as etapas de uma obra. Essa norma baseia-se em princípios de 

gestão da qualidade de modo a gerar valor para os clientes, tais como liderança, melhorias, foco 

no cliente e abordagem de processos. 

Todas essas normas e adequações somente serão inseridas se os conceitos de desempenho forem 

amplamente divulgados, tanto aos fornecedores, incorporadores e construtores, quanto, 

principalmente aos clientes, uma vez que os clientes serão os maiores fiscais quanto ao 

atendimento dos requisitos. 

2.6 MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA ANÁLISE ECONÔMICA 

A análise de viabilidade econômica é uma excelente ferramenta para estudos e tomada de decisão 

para projetos de investimentos. E para a mesma é necessário se atentar a algumas ferramentas e 

métodos, como descritos a seguir. 

2.6.1 VSO - Venda Sobre Oferta  

O indicador Vendas Sobre Ofertas (VSO) é obtido dividindo-se o total de unidades vendidas 

(escrituradas) no mês, pelo total disponibilizado naquele mesmo mês (ADEMI-RJ, 2007). Ainda 

nesse sentido, pode-se descrever como a velocidade com a qual o mercado consegue absorver as 
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unidades disponíveis, constituindo um indicador que demonstra esse percentual de unidades 

comercializadas versus unidades disponíveis. 

Esse parâmetro é frequentemente utilizado em análise de oferta imobiliária, trazendo uma análise 

semelhante ao IVV (índice de velocidade de vendas) quando analisada de um mês para outro, 

pois uma alta VSO representa um alto índice de velocidade de venda. 

2.6.2 TIR  

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de desconto que torna o valor presente líquido 

(VPL) do fluxo de caixa de um investimento igual a zero (WR PRATES, 2017). Ou seja, faz com 

que as entradas e saídas de caixa de um projeto se igualem, relacionando o valor investido com o 

valor resgatado ao fim do investimento. Quanto maior a TIR, melhor e mais lucrativo será o 

investimento. Esse indicador possui como vantagem, o fato de considerar o custo do dinheiro no 

tempo. Ao lado do VPL, também é um método de engenharia econômica muito utilizado, 

diferentemente do VPL, a TIR não retorna um valor monetário, retorna um percentual.  

2.6.3 VPL  

Segundo Santos (2009), o indicador Valor Presente Líquido (VPL) é a diferença entre o valor 

investido e o valor resgatado ao fim do investimento, trazidos ao valor presente, descontando 

uma taxa de oportunidade ou de custo de capital (a chamada taxa mínima de atratividade – 

TMA). Ou seja, leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Portanto, todas as entradas e saídas 

de caixa são tratadas no tempo presente. O VPL é utilizado para calcular atratividade de 

investimentos.  

Se o VPL for igual a zero, significa que aquele projeto não trará lucros, nem prejuízos. Aplicar 

nesse projeto não fará diferença (investimento empatado). Já para o VPL maior do que zero, o 

valor investido será recuperado junto com um ganho de capital (lucro). Se o VPL for negativo, 

significa que, considerando aquela TMA, o projeto não será lucrativo, e o valor resgatado será 

menor que o valor investido. 
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Entre os métodos tradicionais da engenharia econômica, o VPL é o que mais se recomenda sob o 

ponto de vista econômico (WR PRATES, 2017). Porém, como todo método, tem suas vantagens 

e desvantagens. Vale destacar como vantagens: pode ser usado em qualquer fluxo de caixa, e 

assim como a TIR, considera o valor do dinheiro no tempo. Já como desvantagem, vem a 

dificuldade de se fazer comparações entre esse dado com outros resultados econômicos, pois esse 

método retorna um valor monetário e não uma taxa de juros. 

 2.6.4 Fluxo de Caixa  

Um fluxo de caixa representa os investimentos e retornos previstos em um negócio. De acordo 

com Santos (2009), a representação (em gráficos ou tabelas) do fluxo contendo todos os valores 

investidos e todos os retornos de um investimento, é chamado de fluxo de caixa. Os valores 

iniciais negativos correspondem ao período em que os investimentos são maiores que os retornos.  

Dentro do fluxo de caixa, consegue-se visualizar também a exposição de caixa, que é o quanto a 

empresa vai estar exposta financeiramente em certo período de tempo, ou seja, o quanto esse 

investimento vai precisar de capital, e em que tempo essa exposição será máxima, para assim o 

investidor ter conhecimento das necessidades de aporte. 

2.6.5 Sensibilidade de Projeto  

A análise de sensibilidade consiste em estudar fatores e variáveis com riscos mais relevantes em 

viabilidades de projeto.  

De acordo com Correia Neto (2009), esse tipo de análise procura observar o 

comportamento/variação de uma viabilidade, alterando uma determinada variável. Ou seja, esse 

estudo permite mostrar as variações no resultado econômico de um projeto, em vista de 

mudanças nas variáveis de risco do fluxo de caixa. 

Desse modo, a análise de sensibilidade permite descobrir se os investimentos são sensíveis ou 

não àquela variável, e o quanto são em termos de variação percentual. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

Neste capítulo serão apresentados os métodos e ferramentas utilizados para o alcance dos 

objetivos do trabalho. 

O fluxograma da Figura 3.1 apresenta as etapas desenvolvidas na pesquisa. Em seguida, serão 

descritas as ações que se dividem em duas vertentes principais: o levantamento dos indicadores 

do segmento econômico estudado e o estudo de caso, ambos embasados na teoria levantada 

durante a revisão.    

Figura 3.1 - Fluxograma ilustrativo das etapas de pesquisa   

 

 

3.1. COLETA E LEVANTAMENTO DOS INDICADORES 

IMOBILIÁRIOS DA ADEMI – GO 

Primeiramente, para as análises comparativas quanto a situação geral do mercado imobiliário e o 

segmento econômico estudado, foram utilizados os relatórios mensais fornecidos pela ADEMI-

GO (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás) a partir do ano de 2011 até o 

ano de 2017. Estes relatórios são produzidos mensalmente, desde a sua criação, e o seu 

fornecimento de dados é de responsabilidade das construtoras associadas, através do 

preenchimento de um formulário padrão.  
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A Figura 3.2 ilustra parte de um dos relatórios fornecidos pela ADEMI. 

Figura 3.2 – Exemplo de parte do relatório mensal da ADEMI-GO (ADEMI – GO, 2017) 

 

Em uma primeira etapa, foi realizada a construção de planilhas a partir dos relatórios fornecidos 

pela ADEMI-GO, utilizando apenas os dados de empreendimentos que se enquadram no 

programa MCMV. A partir destas planilhas, foram feitos os gráficos e análises tanto dos dados da 

ADEMI, quanto sua comparação com os dados obtidos na CEF.  
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Foram considerados os dados por segmento: 

 Número de unidades disponíveis; 

 Número de unidades vendidas; 

 Vendas Sobre a Oferta. 

Esta análise dos dados permitiu determinar a velocidade e fluxo de vendas, além de tendência de 

estoque desse segmento de empreendimentos em Goiânia. Considerando estes dados para toda a 

oferta, foi feita uma análise do desenvolvimento desse mercado específico nos últimos anos, e 

também desenvolver gráficos comparativos em relação aos dados fornecidos pela Caixa 

Econômica Federal. 

3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL - GO 

Paralelo aos dados da ADEMI-GO, para se estudar o segmento de HIS na região Sul de Goiás, 

foram analisados dados e indicadores internos da Caixa Econômica Federal, a respeito do 

MCMV, desde a criação do programa, até outubro de 2017. Estes dados foram disponibilizados 

para fins acadêmicos específicos e exclusivos, pela divisão interna de Gerência Executiva de 

Habitação Goiânia da CEF, sendo dados não sigilosos. 

Os dados coletados são exclusivos da região Sul de Goiás, devido ao fato da Gerência executiva 

de Goiânia controlar essa região, e não o Estado como um todo. Os dados foram obtidos através 

de um site interno restrito aos funcionários da Caixa, acessado somente através do sistema interno 

do banco. A Figura 3.3 ilustra parte dos dados fornecidos pelo site. 
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Figura 3.3 – Relatório da CEF relativo ao número de contratações do programa MCMV (CEF, 2017)

 

 

Através das abas, foi possivel filtrar a quantidade de imóveis contratados por divisão de renda (ou 

de faixas do programa) e também por data, sendo mês a mês, desde o início do programa (abril de 

2009) até o mês mais recente já concluído (outubro de 2017). O relatório fornece para esses 

filtros a quantidade total de imóveis, o valor do financiamento, valor do subsídio e valor total dos 

imóveis.  

Utilizando estes dados, foram selecionados mês a mês e também faixa por faixa para então 

transportar os valores individualmente para uma planílha em eletrônica. Na planilha foi criada 

também uma aba de valor médio do imóvel, de acordo com as quantidades e valores totais  para 

cada período selecionado, podendo-se criar uma tabela que serviu de base para as análises 

gráficas e comparativas do mercado de HIS na Região Sul de Goiás. A Figura 3.4 mostra parte da 

tabela em questão.  
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Tabela 3.1 – Tabela base para análise de mercado de HIS na região Sul de Goiás (CEF, 2017) 

 

3.3 ANÁLISE E ESTUDO DE VIABILIDADE DE UM CASO MCMV  

Considerando o mapeamento da oferta realizado nas etapas anteriores e, em especial, analisando 

a Velocidade Sobre a Oferta, foi analisado um caso real do MCMV para um estudo de viabilidade 

econômica. 

O empreendimento, que se encontra em construção (durante o segundo semestre de 2017), é 

localizado em Goiânia - GO, no Setor Barra da Tijuca, zona Norte da cidade, sendo realizado por 

uma construtora regional de pequeno porte. 

Para este estudo de viabilidade econômica foram considerados os métodos: fluxo de caixa e sua 

exposição, Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL) e análise de 

sensibilidade do projeto. 

O projeto escolhido possui as seguintes características: 
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 Lote de 355,56m2; 

 Duas unidades residenciais geminadas por lote; 

 Área construída por casa em torno de 90m² cada; 

 Área total de cada habitação em torno de 179m2; 

 Construções feitas com alvenaria de vedação, sendo distribuídas em dois quartos 

(sendo uma suíte), sala, cozinha americana, área de serviço e garagem. 

 Custo do terreno em torno de R$70.000,00, e a documentação do lote e de todo 

empreendimento orçada em cerca de R$20.000,00. 

 Custo de obra de ambas as casas estimado em R$120.000,00. 

 Uma das unidades imobiliárias já foi vendida, por R$165.000,00, e pretende-se 

vender a outra ainda durante a construção, também pelo valor de R$165.000,00. 

 Recebimento da venda dos imóveis, previsto para um mês após a conclusão e 

entrega das obras.  

 Gasto com despesas indiretas (BDI): 15% de todo custo do empreendimento. 

Também para a realização do estudo de caso, adotou-se alguns valores obtidos da construtora 

para base de cálculos dos índices propostos para análise, como mostra a Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Tabela de premissas do Estudo de Caso analisado 

 

As etapas desse estudo de viabilidade do caso incluíram observação, análise e descrição dos 

dados do empreendimento, fornecido pela própria empresa. 

As análises da oferta do segmento econômico e a viabilidade econômica de um estudo de caso 

real do MCMV permitiram construir um diagnóstico do mercado imobiliário para o segmento de 

HIS goianiense. 

 

 

Custo Lote Documentação Geral Custo da Obra Desp. Comerciais Custo Total Receita

70.000,00R$      18.994,36R$                       120.000,00R$                        16.500,00R$               225.494,36R$      330.000,00R$      

DADOS DE ENTRADA DO PROJETO
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo trata da análise dos dados obtidos via ADEMI-GO no período de janeiro de 2011 a 

março de 2017, além dos dados fornecidos pela CEF, entre abril de 2009 a outubro de 2017. Por 

fim é apresentada uma análise de viabilidade econômica em relação aos dados fornecidos por 

uma construtora para o estudo de caso de um empreendimento MCMV de duas casas geminadas 

na cidade de Goiânia. 

4.1 QUANTIDADE DE VENDAS, DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E VSO 

SEGUNDO DADOS DA ADEMI-GO 

A partir da filtragem de dados da ADEMI-GO para empreendimentos do MCMV e sua tabulação 

em planilha eletrônica, foi possível produzir o gráfico da Figura 4.1, que relaciona a quantidade 

de vendas de unidades, a disponibilidade de imóveis disponíveis para venda e a VSO, medida 

percentualmente e que é a relação entre os dois primeiros dados. Os dados estão divididos mês a 

mês, entre o período de janeiro de 2011 até maio de 2017, já que este foi o período de dados 

disponibilizados pela ADEMI-GO.  
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Figura 4.1 – Quantidade de vendas, disponibilidade de imóveis e VSO para a cidade de Goiânia 
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Analisando o gráfico, é possível notar que a quantidade de imóveis do MCMV em Goiânia no 

início da pesquisa possuía seu maior valor, entre o período de 2011 até parte de 2013, 

especialmente para o ano de 2011, chegando a mais de 4500 unidades disponíveis em um único 

mês, período em que o Brasil havia se recuperado da crise e o setor da construção civil estava 

aquecido e próximo de seu auge. Assim sendo, a quantidade de empreendimentos lançados nesse 

período era maior, pois as possibilidades de venda também, já que o mercado estava aquecido e 

também segundo o gráfico, este mesmo período possuía as maiores VSO analisadas.  

Porém, para os anos de 2014, 2015 e 2016 nota-se uma grande redução no número de imóveis 

disponíveis, chegando em seu menor valor em março de 2015 (681 unidades disponíveis), reflexo 

da crise econômica enfrentada pelo país que atingiu diretamente o setor da construção civil, 

provocando uma grande diminuição no lançamento de empreendimentos novos. Apesar da 

produção menor, nota-se no gráfico que a VSO não diminuiu na mesma proporção, e ainda teve 

alguns aumentos grandes em períodos curtos, entre setembro e novembro de 2014 (17,02%) e 

maio e julho de 2015 (19,27%), o que pode ser explicado devido a um grande estoque de imóveis 

construídos nos anos anteriores que as construtoras terminaram de vender posteriormente sem 

lançar novos empreendimentos ao mesmo ritmo, e para a situação dos dois casos de aumentos 

grandes neste mesmo período, pode-se explicar devido ao lançamento  de empreendimentos 

específicos e que tiveram uma grande quantidade de vendas no lançamento, alterando assim 

significativamente a VSO em períodos curtos. 

Já a partir do meio de 2016, nota-se um aumento tanto na quantidade de imóveis disponibilizados 

(chegando a 2997 em janeiro deste ano) quanto na VSO (chegando a 9,36 % em agosto de 2017), 

indicando um acompanhamento do segmento estudado com relação à estabilização da economia, 

o que gerou um novo incentivo às empresas lançarem empreendimentos e também à população 

adquirir estes imóveis, sendo este crescimento de imóveis disponibilizados e VSO gradativo até o 

período mais atual analisado. 
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4.2 O PROGRAMA MCMV NA REGIÃO SUL DE GOIÁS 

Paralelo aos dados da ADEMI-GO, também foram obtidos os dados da CEF para 

empreendimentos MCMV na região sul de Goiás desde o início do programa até o mês mais 

recente analisado (outubro de 2017).  

O primeiro gráfico construído foi em relação ao valor total empenhado pela CEF em relação ao 

financiamento dos imóveis para a região estudada, dividida por faixas e por ano, para o período 

de abril de 2009 até outubro de 2017, como mostra o gráfico da Figura 4.2. 

Figura 4.2 – Valor total empenhado pelo programa por faixa para a região sul de Goiás 2009 - 2017 

 

Analisando o gráfico, percebe-se que o investimento do programa MCMV teve um aumento 

inicial muito grande para os primeiros anos na região, iniciando em cerca de 175 milhões em 

2009, passando para 692,2 milhões em 2010, 1,1 bi em 2011, 1,29 bi em 2012, 1,29 bi em 2013, 

1,27 bi em 2014, 1,35 bi em 2015, 1,36 bi em 2016 e 1,16 bi em 2017 (parcial). Percebe-se então 
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que durante os três primeiros anos do programa o investimento aumentou significativamente, e 

depois quase que se estabilizou. A queda em 2017 é devido ao fato dos dados referentes a este 

ano ainda não terem sido finalizados, mas a tendência é de se equiparar aos anos anteriores. 

Outro fato que se nota na análise do gráfico é com relação à parcela de investimento separado por 

faixas. A faixa de famílias com renda entre 6 a 10 salários mínimos se manteve quase estável ao 

longo do programa, já a faixa de renda entre 3 e 6 salários mínimos teve crescimento entre 2009 e 

2012 (chegando a 654,5 milhões de investimento), porém sofreu um decréscimo significativo a 

partir de 2012 (chegando a 351,1 milhões em 2016). Por fim, a faixa de até 3 salários mínimos de 

renda sofreu um aumento gradativo ao longo de todo o programa, iniciando com apenas 45 

milhões de investimento em 2009 e chegando a 957,8 milhões em 2016, com tendência de 

aumento para o fim de 2017. Assim, percebe-se que, apesar do investimento total crescer 

inicialmente e praticamente se estabilizar ao longo do programa, houve uma grande alternância 

de investimentos dentro das faixas de renda. Isso pode ter ocorrido por conta da crise econômica 

nesse período do programa, que rebaixou a renda familiar de muitas famílias e possivelmente 

rebaixando sua faixa de renda para o programa. Outro motivo seria a redução do lançamento de 

grandes empreendimentos (geralmente são apartamentos e tem um custo mais elevado), o que fez 

com que as construções individuais de pequeno porte tomassem um espaço mais significativo 

com relação ao total de financiamentos, já que grande parte das construções de casa são voltadas 

para famílias de baixa renda. 

Para o gráfico da Figura 4.3, foi analisada a quantidade de imóveis financiados por faixas de 

renda entre os mesmos anos estudados, 2009 a 2017, como mostra a seguir. 
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Figura 4.3 – Quantidade de imóveis financiados por faixa de renda nos anos de 2009 a 2017 

 

O gráfico da Figura 4.3 destaca o forte crescimento inicial da quantidade total de imóveis 

financiados de 2009 até 2012, para então cair a partir de 2013 até o presente ano. No início, com 

o mercado aquecido, o crescimento se dá naturalmente, fomentado pelo incentivo governamental 

e a demanda real. A partir de 2013, com a crise econômica já instalada, houve um 

desaquecimento do mercado imobiliário e a quantidade total de imóveis financiados registrou 

enfraquecimento até o ano atual. 

Analisando as faixas individualmente, depois do crescimento natural do início do programa até 

2012, com destaque para as faixas de até 3 SM e a média de 3 a 6 SM, a quantidade de imóveis 

da faixa média caiu substancialmente nos anos subsequentes ao pico em contraposição a menor 

faixa de até 3 SM que mostrou maior resistência e até se recuperou em 2014 e 2015, para então 

voltar a cair em 2016. Essa tendência pode ser explicada considerando que o mercado como um 

todo resfriou, por isso a demanda caiu, e os lançamentos também, porém, a menor faixa 
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continuou resistindo pelo fato de ser contemplada com maiores incentivos por parte do programa 

do governo e ter a maior fatia da demanda. 

Seguindo com as análises, o gráfico da Figura 4.4 expõe o valor médio do imóvel por faixa de 

renda entre os mesmos anos estudados.  

Figura 4.4 – Valor médio do imóvel por faixa entre os anos de 2009 e 2017 

 

Ao observar o gráfico, pode-se destacar um crescimento gradual do valor médio do imóvel em 

todas as faixas, que em 2009 variava de R$61.768,00 para a faixa de até 3 SM, R$70.689,00 para 

a faixa entre 3 e 6 SM e 77.136,00 para a faixa acima de 6 SM, chegando a R$131.440,00 para a 

faixa até 3 SM, R$125.477,00 para 3 a 6 SM e R$135.933,00 para acima de 6 SM, com duas 

exceções para a faixa de até 3 salários mínimos nos anos de 2012 e 2014 onde houve quedas no 

valor médio do imóvel em relação aos respectivos anos anteriores. É possível inferir que essas 

quedas são resultados de um maior volume de lançamento de imóveis em empreendimentos 

localizados em cidades com menor valor máximo de venda, diminuindo a média para esses anos. 
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Como também pode ser reflexo da crise econômica ao atingir negativamente as vendas no mesmo 

período. Tomando em consideração que essa faixa de renda é responsável pelo maior aporte de 

investimentos e vendas dentro do programa, a crise econômica teria diminuído a demanda e, com 

isso, limitado o lucro do investidor como forma de compensação do mercado. O crescimento 

global do valor médio do imóvel pode ser compreendido primeiramente pelo aumento do custo 

da construção, que tem como principal indicador o INCC (Índice Nacional de Custo da 

Construção) produzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e que acompanha a evolução dos 

custos de construções habitacionais. E, além disso, no ramo de habitações de interesse social, 

pode ser reflexo do aumento de exigências e requisitos para aceitação dos imóveis e liberação dos 

repasses.  

Comparando-se o gráfico da Figura 4.3 com o da Figura 4.2, percebe-se que, apesar da 

quantidade total de empreendimentos ter diminuído nos últimos anos, o valor investido no 

programa não diminuiu, o que pode ser explicado pelo aumento do valor médio dos imóveis ao 

longo do tempo, compensando a diminuição da quantidade de imóveis financiados, como 

representado pelo gráfico da Figura 4.4. 

Por último, o gráfico da Figura 4.5 traz uma sobreposição de informações de ambas fontes de 

dados, a CEF e ADEMI, que englobam respectivamente o sul do Estado de Goiás e a cidade de 

Goiânia.  
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Figura 4.5 – Quantidade de imóveis financiados por faixa de renda entre os anos de 2009 e 2017 para a região sul de 

Goiás e quantidade de vendas de imóveis HIS em Goiânia para o mesmo período de tempo 

 

Levando em consideração as limitações das análises de dados que não abrangem o mesmo 

segmento de mercado, o gráfico da Figura 4.5 mostra que o volume de vendas de imóveis de HIS 

em Goiânia não acompanha a quantidade de imóveis financiados na região Sul de Goiás. Porém, 

a queda de vendas no decorrer dos anos em Goiânia para esse tipo de imóvel pode ser entendida 

como resultado de diminuição da oferta na região, ou seja, novos lançamentos, explicado pelo 

alto custo do m² encontrado na capital e, com isso, uma maior procura por regiões cada vez mais 

afastadas dos grandes centros e cidades do interior do Estado.  

Com relação à qualidade desses empreendimentos do programa MCMV, a CEF também 

disponibilizou alguns dados a respeito da quantidade de reclamações dos clientes quanto às 

patologias apresentadas para o Estado de Goiás entre os anos de 2013 e 2017, como mostra a 
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Tabela 4.1 - Ocorrências de danos físicos - PMCMV - faixa I, empreendimentos em cidades do Estado de Goiás no 

período de março de 2013 a novembro de 2017 (CEF) 

 

Analisando os dados da Tabela 4.1, percebe-se que a quantidade de reclamações dos clientes 

quanto a patologias nos empreendimentos continua grande e no ano de 2017 teve o seu maior 

valor (879), o que significa que a qualidade construtiva não teve melhoras significativas ao longo 

do programa, sendo ainda a maior falha do PMCMV. 

4.3 ESTUDO DE CASO DE VIABILIDADE ECONÔMICA  

Observando o fluxo de caixa montado para o projeto, apresentado na Tabela 4.1, a partir das 

informações e premissas fornecidas pela construtora, nota-se que esse caso é um investimento de 

médio prazo.  
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Tabela 4.2 – Fluxo de Caixa do projeto  

 

Devido à maneira de capitação de dinheiro da empresa ser via investidores, o custo de capital da 

empresa foi estimado em 1,2% a.m., e chegou-se aos resultados para o estudo de viabilidade 

apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.3 – Indicadores do estudo de viabilidade 

 

Nota-se nesses resultados que se as premissas desse projeto realmente forem cumpridas, o ganho 

de capital desse investimento no tempo (VPL), considerando o alto custo de capital, seria de 

quase R$60.000,00. Isto representa quase 22% de lucro, ou seja, mesmo com o capital a 1,2% 

a.m, esse projeto resultaria em 122% do valor investido, o que representa uma taxa de retorno 

mensal de mais de 7% a.m. E isso tudo ocorre, mesmo considerando quase R$34.000,00 de 

gastos com despesas indiretas (BDI). 

Porém, para que isso ocorra, além das premissas iniciais, a empresa dona do projeto precisa 

suportar e ter recursos para uma exposição de caixa de R$240.343,51, com uma necessidade 

máxima de capital mensal de aproximadamente R$90.000,00. 

A partir desses resultados foi feita uma análise de sensibilidade nesse projeto, tendo como foco as 

principais variáveis deste negócio: custo do terreno, custo da obra e a receita obtida com a venda 

desses imóveis, com a oscilação destes itens, e observando o comportamento do valor presente 

líquido (VPL). Estes resultados da análise de sensibilidade são apresentados na Tabela 4.3. 

 

Tempo Período Terreno Documentação Custo da Obra Desp. Comerciais BDI Custo Receita Fluxo de Caixa Acumulado

0 70.000,00 9.497,18 11.924,58 91.421,76 -91.421,76 -91.421,76

1 30.000,00 4.500,00 34.500,00 -34.500,00 -125.921,76

2 30.000,00 4.500,00 34.500,00 -34.500,00 -160.421,76

3 30.000,00 4.500,00 34.500,00 -34.500,00 -194.921,76

4 9.497,18 30.000,00 5.924,58 45.421,76 -45.421,76 -240.343,51

5 Recebimento 16.500,00 2.475,00 18.975,00 330.000,00 311.025,00 70.681,49

Total - 70.000,00 18.994,36 120.000,00 16.500,00 33.824,15 259.318,51 330.000,00 70.681,49 -742.349,06

Construção e 

Venda

Taxa Oportunidade (a.m) 1,20%

VPL (R$) R$ 56.546,45

Taxa de Retorno (a.m) 7,71%

Nec. Capit. de Giro Máx Mensal (R$) -91.421,76

Necessid. Capit. de Giro Máx(R$) -240.343,51

Análise de Viabilidade
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Tabela 4.4 – Tabela de sensibilidades do projeto 

 

Diante disso, observou-se a máxima variação que o custo do lote e da obra podem ter, para que o 

VPL do projeto seja zero, ou seja, esse projeto seja neutro, nem dê lucro e nem prejuízo. O 

resultado obtido foi de + 71,09% para o custo do terreno, e de +42,72% para o custo da obra. Isto 

é, fixando o valor da obra em R$120.000,00, o valor do lote, avaliado em R$70.000,00, poderia 

chegar até R$119.763,00, que o projeto ainda não traria prejuízo. Do mesmo jeito, o custo da 

obra, poderia chegar até R$171.264,00 que mesmo assim o investimento não traria prejuízo. 

Analisando a receita gerada pelos imóveis, o resultado obtido, fixando o valor da obra e do lote, 

foi de -18,45%, para que o investimento empatasse.  

O gráfico da Figura 4.6 apresenta tais resultados da análise de sensibilidade. 

 Figura 4.6 – Gráfico da análise de sensibilidades do estudo de caso 

 

Isso mostra como o VPL é consideravelmente sensível à receita e aos custos do projeto.  

Item Variação

Custo do Lote 71,09%

Custo da Obra 42,72%

Receita -18,45%

Zonas de Inviabilidade

70.000,00

120.000,00

330.000,00

119.763,00

171.264,00

269.115,00

Terreno Obra Receita

Sensibilidades de Projeto
Valor Atual Valor Máximo/Mínimo
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Baseado na ideia de que o estudo de viabilidade é utilizado para a tomada de decisão, com 

objetivo de dar segurança ao gestor de que seu investimento é rentável, e no fato de que nesse 

estudo de caso se obteve um retorno financeiro satisfatório e com uma folga para variações de 

orçamento bem alta, verificou-se que o caso apresentado é viável economicamente. Porém, 

mesmo os resultados desse investimento tendo sido satisfatórios, é necessário ficar atento aos 

pequenos acréscimos/decréscimos, pois geram uma grande variação no VPL, reduzindo assim o 

lucro do investimento. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

Com base na metodologia descrita, o objetivo deste trabalho foi atendido com a análise dos dados 

fornecidos pela CEF acerca da oferta dos imóveis do segmento econômico do sul do Estado de 

Goiás em comparação com os dados providos pela ADEMI-GO com relação ao total ofertado no 

mercado imobiliário de Goiânia a partir de 2009. Como também foi realizado o estudo da 

viabilidade econômica de um estudo de caso de HIS em Goiânia. 

Observando os resultados das análises realizadas no estudo de caso a respeito do custo do lote, 

custo da obra e valor de venda, esse empreendimento retrata uma realidade plausível para a 

região de Goiânia. O valor do lote se mostra coerente para bairros em regiões periféricas, o custo 

de construção está dentro dos padrões para empreendimentos nesse segmento e, comparando com 

os valores médios atuais de venda em Goiânia, o valor está dentro dos padrões, além de se 

enquadrar na faixa de valores que se encaixam no MCMV (atualmente o limite é R$ 190.000,00 

para a cidade de Goiânia). 

Outro ponto importante a se identificar é com relação aos riscos atuais em se construir um 

empreendimento do MCMV. Após análise dos gráficos, percebeu-se que ao longo dos anos os 

investimentos no programa MCMV para o Estado de Goiás obtiveram crescimento e 

estabilização, mas nunca caíram. De certa forma, isso gera certa segurança para se continuar 

construindo esse tipo de imóvel, especialmente pelo fato de ter subsídios do Governo, motivo de 

maior atração para esse segmento. Porém, como se nota também através dos gráficos, os 

empreendimentos do MCMV tiveram quedas em termos de número de lançamentos e VSO, o que 

indica que não são blindados aos efeitos da crise econômica, portanto existe um risco em se 

construir esse tipo de imóvel. Para o cenário atual, nota-se que tanto a economia quanto as 

análises apresentadas apontam para uma leve recuperação do setor da construção civil, não sendo 

diferente para o segmento em questão, porém é necessário um estudo mais detalhado na tomada 

de decisão sobre investir ou não nesse negócio, que ainda pode ser significativamente atrativo, 

como é o caso do empreendimento do estudo de caso. 
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Em linhas gerais, a escolha do terreno é fundamental para o êxito de qualquer empreendimento, 

sendo o fator localização determinante para o sucesso de vendas. Em contrapartida, no segmento 

econômico, a localização está relacionada ao estudo de viabilidade econômica do 

empreendimento e a permanência do valor de venda do mesmo dentro da faixa pretendida, e não 

como condição determinante à escolha de aquisição do imóvel pelo comprador. Tem-se, portanto, 

uma tendência de periferização e escolhas de cidades de menor porte para lançamento de 

empreendimentos HIS, onde se encontram terrenos de menor custo.  

Pelo estudo de caso, o custo do lote pode aumentar em 71%, situação que cobriria o investimento 

sem margem de lucro, a uma taxa de oportunidade estipulada de 1,2% ao mês. Com esse dado, 

pode-se entender que ainda existe certa maleabilidade para a escolha da localização e dimensões 

do mesmo.   

Ainda sobre os resultados evidenciados no estudo de caso, a receita pode cair 18% para que o 

lucro seja nulo sob a mesma taxa de oportunidade estipulada. Esta margem pode servir como 

ferramenta gerenciadora dos riscos acerca de atrasos não previstos de repasse do financiamento 

da CEF, prazo que varia de acordo com as liberações de crédito do governo federal ao programa, 

e que aumentam o tempo de retorno do investimento. Também se apresenta como atenuadora dos 

riscos relacionados ao cliente, quanto ao seu cadastro junto ao banco que vincula informações 

como renda, dívidas existentes, estado civil, etc. Riscos que podem tornar o investimento não 

atrativo, abaixo da taxa de oportunidade, dependendo da situação econômica do país e das 

expectativas em relação ao programa. 

Segundo análise de sensibilidade feita para o estudo de caso, o custo da obra pode aumentar em 

até 42% sem causar prejuízos ao construtor. Assim sendo, se percebe que há uma grande margem 

de investimentos que podem ser feitos para gerar uma melhoria construtiva desses 

empreendimentos. Os principais investimentos extras podem ser feitos na compra de materiais de 

qualidade superior, além de processos construtivos mais elaborados, a fim de atender a NBR 

155575 relacionada ao desempenho das construções. Portanto, ao mesmo tempo em que se 

encontra um cenário atual em que grande parte dos empreendimentos desse segmento apresentam 

inúmeras manifestações patológicas e grande número de reclamações com a CEF, conclui-se que 

é possível gerar melhorias construtivas nos empreendimentos de HIS com intuito de atender aos 
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requisitos de desempenho e evitar problemas futuros de manutenção, garantindo ao mesmo tempo 

um imóvel de qualidade para o cliente e uma boa rentabilidade ao construtor. 

Como sugestões para trabalhos futuros, sugere-se: uma pesquisa que aborde a qualidade das HIS, 

avaliando processos e produto final sob a ótica dos clientes; estudos de viabilidade econômica 

que considere melhorias no atendimento de requisitos de desempenho e análise da oferta 

considerando uma segmentação por bairros para HIS. 
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