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B. C. L. DE PAULA; L. H. D. M. NOGUEIRA  Resumo 

RESUMO 

O tempo de desenvolvimento de um empreendimento imobiliário, desde a sua concepção na busca 

e aquisição de um terreno, matéria-prima da incorporação, até a entrega final e recebimento dos 

valores correspondentes das unidades imobiliárias costuma girar de 3 a 6 anos, dependendo da 

tipologia, segmento de mercado e condições locais de aprovação de projetos. Neste intervalo de 

tempo, o empreendedor fica exposto a um grande número de variáveis de natureza legal, técnica, 

mercadológica e macroeconômicas, o que caracteriza a atividade de desenvolvimento imobiliário 

como uma atividade de alto risco econômico. Para mitigar estes riscos, faz-se necessário o 

estabelecimento de processos de avaliação de cada projeto visando sistematizar as principais 

variáveis em uma matriz de riscos para embasar a tomada de decisão nos principais marcos do 

negócio, que são a aquisição do terreno e o lançamento imobiliário. Este trabalho apresenta um 

modelo de avaliação dos principais fatores de risco do desenvolvimento imobiliário com foco nos 

resultados econômicos esperados, especialmente, nas margens e taxa interna de retorno sobre o 

capital investido em cada projeto. A validação do método ocorreu por meio de 3 estudos de caso 

de uma incorporadora de porte nacional, permitindo aferir os resultados esperados quando da 

compra do terreno e do lançamento, em comparação com os resultados efetivamente realizados, 

uma vez que se tratam de empreendimentos já concluídos. Para dar maior abrangência, foram 

escolhidos empreendimentos de diferentes localizações e segmentos econômicos, sendo um 

comercial e um residencial do segmento econômico localizados em Goiânia, e um residencial com 

foco em uma faixa de renda média-alta localizado em Brasília. Os estudos de caso retratam que 

houve no período de 2011 a 2016 um cenário de “turbulência perfeita” para o setor imobiliário. 

Além disso, o inesperado cenário de crise econômica a partir do final de 2013 levou a uma retração 

do mercado de compradores, gerando grande número de distratos nas vendas efetuadas. Estas 

premissas, tanto da falta de mão de obra com os aumentos de custos, quanto da desaceleração 

econômica com a perda de clientes, não foram previstas nos estudos de sensibilidade. Pode-se 

concluir que, apesar do esforço do empreendedor em mapear todas as condições de risco do 

desenvolvimento dos empreendimentos em análise, ainda sim estes mecanismos não conseguiram 

prever adequadamente as variações de mercado e da economia. No entanto, fica demonstrada a 

importância do planejamento como forma de mitigar riscos no desenvolvimento de 

empreendimentos imobiliários. 

 

Palavras-chave: Fatores de risco, Indicadores, Mercado imobiliário, Estudo de viabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Empreender em real estate obriga tomar decisões que comprometem grande capacidade de 

investimento para fazer empreendimentos sem flexibilidade, cujos resultados serão alcançados em 

um prazo muito longo em relação ao momento da decisão (LIMA JR; MONETTI; ALENCAR, 

2011). O processo de alocação de capital e a qualidade das decisões são fatores críticos que 

influenciam toda a saúde financeira de uma empresa (WALLS, 2004). 

O planejamento de investimentos imobiliários é um processo de geração de informações para 

melhor fundamentar as decisões. Não há decisão perfeita, mas sim, bem fundamentada, e a 

qualidade da informação do planejamento é fator decisivo para mitigar riscos (LIMA JR; 

MONETTI; ALENCAR, 2011). Esse cenário cria a necessidade de geração de informações que 

circundam o cotidiano da empresa e o investimento visado, pois essas informações servirão de 

referência para o empreendedor analisar sua capacidade de fazer, ou seja, se a empresa detém o 

conhecimento técnico e se possui capacidade financeira para levar adiante seu projeto (SANTOS; 

PAMPLONA, 2003). 

Incertezas no ato de empreender sempre existirão, a capacidade de encarar riscos é o que diferencia 

as pessoas verdadeiramente empreendedoras. Quando se admite a possibilidade de haver variação 

nos resultados esperados para um investimento, seja nas estimativas ou avaliações feitas, na 

verdade está se admitindo a presença de riscos (BLANK; TARQUIN, 2008). É natural esperar 

resultados desviados em relação às expectativas de quando se decidiu investir.  

Os investimentos em real estate são classificados como Sunk Costs, ou seja, custos irrecuperáveis 

que uma vez realizados não é possível desinvestir e reaver uma parcela dele (DIXIT; PINDYCK, 

1993). A decisão de investir provoca uma sequência de ações que vão enrijecendo a flexibilidade 

do empreendimento. Ao se decidir pelo produto e aprovar os projetos, o terreno deixou de ser 

flexível, ou seja, não poderá mais abrigar qualquer tipo de projeto. Com vendas concretizadas 

constitui-se uma obrigação com os clientes. Com o início da construção, todo o projeto se enrijece, 

ou seja, terreno, projeto e construção já com especificações definidas (LIMA JR; MONETTI; 

ALENCAR, 2011). 
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Indubitavelmente os preços de venda dos imóveis são definidos e regulados pelo mercado, sofrem 

flutuação e são afetados diretamente pelas condições da economia e da política nacional. Dado que 

o mercado precifica seus produtos de venda, compete ao empreendedor adequar seu custo à 

realidade de mercado, caracterizando uma inflexibilidade dos investimentos imobiliários. 

Vale também salientar dos riscos da inflação e preço dos insumos, quanto mais longo for o 

horizonte de projeto mais exposto a este risco estará o empreendedor. Produtividade na obra é 

outro risco estrutural de todos os projetos, porém é mais passível de ser monitorada e controlada, 

porém os desvios somente são encontrados após terem ocorrido, não havendo garantia de que 

poderá ser compensado em outras atividades. 

Portanto, é extremamente importante a realização de uma modelagem do empreendimento, onde 

são analisados criteriosamente os diversos riscos envolvidos, bem como seus reais impactos no 

resultado final do empreendimento. 

É fato inconteste que existem inúmeras maneiras de se avaliar a qualidade de um empreendimento. 

Atualmente, na prática, alguns empreendedores analisam as possibilidades de investimento sob a 

ótica pessoal, com o uso da sensibilidade pessoal para o cenário econômico nacional e regional 

para balizar seus investimentos. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

O contexto competitivo na indústria da construção civil levou a uma redução notável nas margens 

de lucro das empresas. Para superar esse desafio de alcançar resultados melhores, tem se tornado 

cada vez mais comum a adoção e formalização, por parte das empresas, de um esforço contínuo 

de identificação de riscos e incertezas. Isso para possibilitar compensar, no todo ou em parte, os 

riscos decorrentes de variações desfavoráveis de tempo e custo que derivam de fontes de riscos 

endógenas e exógenas.  

Aliado a isso, a análise de um conjunto de riscos e incertezas que podem impactar mais fortemente 

o resultado dos empreendimentos pode auxiliar a prever mudanças no ambiente interno e externo, 

possibilitando um entendimento mais tangível dos riscos aos quais as empresas são expostas. Isso 



Análise de riscos de investimentos imobiliários – estudos de caso  12 

 

B. C. L. DE PAULA; L. H. D. M. NOGUEIRA  Introdução 

permite que as empresas, com base em sua capacidade de reação, possam eleger as prioridades de 

ação. 

É impossível medir riscos, o que é feito na verdade é uma medida do impacto dos desvios de 

comportamento e desempenho sobre os indicadores da qualidade do investimento (LIMA JR; 

MONETTI; ALENCAR, 2011). A medida dos riscos é a medida da intensidade de desvio dos 

indicadores da qualidade, avaliando o comportamento do empreendimento segundo cenários 

estressados. Cenários estressados são cenários elaborados para simular o comportamento do 

investimento se as expectativas fugirem do cenário esperado. Quanto maiores os desvios nos 

cenários estressados, maiores serão os riscos de investir. 

Somente é possível entender o comportamento de cenários estressados através de simulações. A 

simulação é uma ferramenta indispensável, segundo Barbosa (2000), para formular hipóteses 

relacionadas com o processo em problemas cuja solução analítica é inadequada. Para Meier, 

Newell e Pazer (1969), a simulação de negócios e a simulação de sistemas econômicos têm se 

mostrado uma poderosa ferramenta disponível para analisar negócios e problemas econômicos. 

Portanto, diante do cenário de extrema competitividade do mercado que leva a margens de lucro 

cada vez mais apertadas e diante também das inúmeras incertezas políticas e econômicas, o ato de 

planejar e mitigar riscos nunca foi tão indispensável como agora.  

1.2 OBJETIVOS  

O principal objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de avaliação dos principais fatores de 

risco do desenvolvimento imobiliário de empreendimentos de diferentes tipologias, bem como sua 

validação por meio de estudos de caso.  

A amostra de dados para embasamento do trabalho consiste de três empreendimentos distintos de 

uma incorporadora de porte nacional. Para isso, foi comparado o planejado com o realizado de 

cada empreendimento e identificadas as principais variações com relação ao impacto gerado no 

resultado do empreendimento. 

Busca-se apresentar uma alternativa racional para modelar os investimentos imobiliários, com 

sequência definida, válida para diversos tipos de empreendimentos, formatada sob a ótica 
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abrangente necessária para analisar o máximo de fatores externos que podem, de maneira 

significativa, promover o desvio de resultados esperados para os empreendimentos imobiliários e 

de base imobiliária. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O presente capítulo tem por objetivo revisar as principais pesquisas realizadas na área de análise 

de riscos e viabilidade imobiliária e apresentar os conceitos que nortearão este trabalho. Será 

apresentado o referencial teórico para ser utilizado pelos empreendedores para análise econômica, 

financeira e mercadológica de empreendimentos imobiliários.  

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O mercado habitacional ajusta-se continuamente às variações econômicas e sociais, se alinhando 

ao comportamento demográfico e da renda (GOSLING; KEOGH; STAVLER, 1993), e às 

variáveis como o nível da taxa de juros, disponibilidade de financiamentos hipotecários, o tempo 

oferecido para o financiamento, entre outras. Segundo este raciocínio, a economia sempre foi 

decisiva para a viabilidade de um empreendimento e para a tomada de decisão do empreendedor. 

O mercado na construção civil representa um dos principais segmentos da economia nacional, 

chegando a representar 5,6% do Valor Adicionado Bruto à Economia (VAB). Tal porcentagem é 

devido, principalmente, aos elevados valores de investimento e comercialização de cada produto 

dentro desse mercado. Mesmo com tamanha representatividade no mercado brasileiro, dados  

mostram que 61% das empresas não realizam planejamento estratégico e 97% adotam o método 

de orçamentação prévia como forma de avaliar seus empreendimentos, portanto, uma técnica que 

não considera o valor do dinheiro no tempo (BALARINE, 1998).  

Portanto, a análise de um projeto de investimento é um processo amplo e multidisciplinar no qual 

diversos dados e informações (técnicas, financeiras e econômicas, tributárias, entre outras) são 

processados e analisados para auxílio na tomada de decisão a respeito de novos investimentos 

pelos gestores da alta administração de uma organização (FARIA, 2015). Os indicadores 

econômicos obtidos no estudo de viabilidade se tornam as metas operacionais do empreendimento, 

norteando as ações e sinalizando possíveis desvios de comportamento das variáveis exógenas e 

endógenas. 
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2.2   ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA ANÁLISE 

Elementos fundamentais, ou premissas, são todos os dados de entrada do estudo de viabilidade. 

Para Gomes (2013), independente do modelo escolhido, a análise de viabilidade de um projeto 

sempre levará em conta a projeção dos diversos elementos que geram as receitas e custos em um 

empreendimento. Isso quer dizer que saber determinar quais são estes elementos e conseguir fazer 

uma projeção precisa de seu comportamento é o que determinará no final a qualidade da análise.  

Os elementos básicos de entrada para estudos de viabilidade de investimentos imobiliários são 

listados a seguir. 

2.2.1 Valor Geral de Vendas (VGV) 

O valor geral de vendas é a receita total que o empreendimento pode gerar após todas as unidades 

serem vendidas. O VGV é uma das premissas mais importantes de toda a obra pois é a partir dele 

que toda a análise de gestão dos recursos financeiros do empreendimento será feita. 

2.2.2 Custos de aquisição do terreno 

A análise dos custos de aquisição do terreno é crítica para a viabilidade dos empreendimentos. A 

escolha do terreno deve ser feita sob aspectos financeiros e jurídicos também. Segundo Amadei e 

Amadei (2012) o conjunto de normas nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal é muitas vezes 

confuso e conflitante e estabelece regras diferentes para casos iguais, sendo que essas divergências 

acrescentam um peso burocrático e custos imprevistos aos empreendedores que não estão atentos 

a todas as regras jurídicas ao adquirir e construir em um terreno. 

A Prefeitura de Goiânia, por exemplo, adverte que para construir seu projeto deverá ser requisitada 

a informação de Uso do Solo para Aprovação de Projetos, o qual será emitido com base no modelo 

especial do Plano Diretor - Lei 171/2007 - e apresentará os parâmetros urbanísticos básicos para 

elaboração do Projeto de Arquitetura.  
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Portanto, os custos de aquisição do terreno vão muito além dos custos financeiros. Deve-se levar 

em conta os riscos jurídicos e também o Uso do Solo de cada região, para que se evitem 

paralisações ao longo da construção. Não menos importante é o preço do terreno em si, que deve 

estar compatível com a tipologia do edifício a ser construída para o público-alvo que se tem em 

vista. 

2.2.3 Custos de construção 

Os custos de construção são todas as despesas financeiras que podem ser associadas à construção 

do edifício em si como custos de aquisição de materiais, custos de mão de obra, leis sociais e 

encargos trabalhistas. Os custos de construção estão intimamente ligados ao orçamento prévio da 

obra que tem como objetivo ser elaborado para conter, de modo fiel e transparente, todos os 

serviços e/ou materiais a serem aplicados na obra de acordo com o projeto básico (TISAKA, 2006). 

2.2.4 Despesas de corretagem 

Despesas de corretagem é a taxa que se paga às imobiliárias para anunciarem e venderem o imóvel 

em questão. Essa taxa incide diretamente sobre o valor da venda, sendo geralmente de 3% a 5% 

do valor anunciado. 

2.2.5 Despesas de marketing 

São os gastos relacionados à publicidade da construção na expectativa de acelerar a velocidade de 

venda do empreendimento. As despesas com marketing variam de acordo com cada empresa e 

tipos de empreendimento. Pode-se atribuir gastos com propagandas em rádios locais, comerciais 

de televisão, anúncios em jornais e investimentos em redes sociais às despesas de marketing. 

2.2.6 Previsão de impostos  

Nos dias atuais o modelo operacional mais recomendado para empreendimentos imobiliários é a 

formação de uma sociedade de propósito exclusivo (SPE). Uma SPE é uma empresa que se propõe 

desenvolver um único empreendimento. Segregar o empreendimento em uma SPE é vantajoso 

tanto para instituições financeiras quanto para os consumidores pois garante-se que não há riscos 
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cruzados entre os diferentes empreendimentos de um mesmo empreendedor (LIMA JR; 

MONETTI; ALENCAR, 2011).  

O regime de tributação mais favorável para as Sociedades de Propósito Específico (SPE) é o lucro 

presumido. O Lucro Presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base 

de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL das 

pessoas jurídicas. A sistemática é utilizada para presumir o lucro da pessoa jurídica a partir de sua 

receita bruta e outras receitas sujeitas à tributação. Pode optar por este regime, a pessoa jurídica 

cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 

(setenta e oito milhões de reais)  (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2018). 

Portanto, os impostos sobre o lucro são calculados e pagos por meio de taxas aplicadas sobre uma 

fração da receita, admitida como o lucro presumido dentro do preço. 

2.3   INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 

A análise de viabilidade econômico-financeira, propriamente dita, é simular todo o fluxo de caixa 

desde o primeiro gasto até́ a última receita. Leva-se em consideração, nos modelos dinâmicos, não 

apenas os valores de receitas e despesas que impactarão o empreendimento, mas também quando 

estes ocorrerão, ou como estarão distribuídos, os recebimentos e os dispêndios, considerando o 

valor do dinheiro no tempo (VIANA, 2008). 

Segundo Blank & Tarquin (2008), a técnica mais comum para a tarefa de análise econômica e 

financeira é a partir de indicadores, são eles: a taxa interna de retorno (TIR) e o valor presente 

líquido (VPL), empregando-se também o período de retorno do investimento (“payback”) e os 

índices de lucratividade e rentabilidade. Pode-se também acrescentar a análise da exposição 

máxima de caixa e a ideia de VPL/Receita. 

2.3.1 Fluxo de caixa  

Segundo Puccini (2006) apud Ferreira (2009), denomina-se fluxo de caixa o conjunto de entradas 

e saídas ao longo do tempo. A elaboração do fluxo de caixa é indispensável na análise de 

rentabilidade e custos de operações financeiras, e no estudo de viabilidade econômica de projetos 

e investimentos.  
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Para se avaliar o fluxo de caixa líquido do projeto, levando-se em conta o valor do dinheiro no 

tempo, o risco e o retorno mínimo relativos ao segmento de negócio, será necessário determinar 

uma taxa de desconto ou taxa mínima atrativa, a qual servirá de base para o cálculo dos indicadores 

econômicos do projeto (ROSS et al; 2002). 

O método mais tradicional em análise de investimento de projetos de acordo com a literatura é o 

método do Fluxo de Caixa Descontado – FCD (BREALEY et al, 2013). Basicamente, o método 

consiste em estimar, para os períodos futuros de um projeto, os valores esperados de seus 

benefícios e custos (custos de investimentos, custos operacionais, receitas, tributos, etc). Esses 

fluxos de caixa, posteriormente são descontados a uma taxa de desconto apropriada. Ao fim, 

podem ser analisados vários indicadores para julgar a decisão de investir ou não no projeto. 

Através da elaboração do fluxo de caixa se torna possível calcular todos os fatores financeiros 

importantes para tomada de decisão. Para Ferreira (2009), o fluxo de caixa possibilita determinar 

o momento em que o empreendimento requisitará o ingresso de recursos de financiamento ou 

investimento, também conhecido como indicativo de exposição máxima.  

2.3.2 Valor Presente Líquido (VPL) 

Para Casarotto Filho e Kopittke (2008) o VPL é descrito, algebricamente, como o somatório dos 

fluxos de caixa descontados do projeto em análise. A taxa de desconto é responsável pela 

consideração do valor do dinheiro no tempo. Para trazer o fluxo de caixa para valor presente 

usamos uma taxa considerada como taxa mínima de retorno.  

Para Balarine (2004), o VPL calcula a diferença entre o valor presente das entradas e saídas de 

caixa do projeto, através da aplicação de uma taxa de desconto.  
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Sendo: 

RT: entradas líquidas de caixa em t (t = 0, 1, 2, ..., n);  

CT (em módulo): saídas líquidas de caixa em t; 
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i: taxa de desconto 

Para a tomada de decisão, se VPL for um valor positivo, o projeto deve ser aceito; se VPL for um 

valor igual a zero, é indiferente aceitar ou não; e se VPL for um valor negativo, o projeto deve ser 

rejeitado. Lembrando que este resultado estará́ diretamente ligado à taxa de oportunidade adotada 

no estudo. Para Ferreira (2009), uma característica importante do VPL é que a taxa de desconto 

afeta seu valor, pois se a taxa de desconto diminuir, o VPL aumentará, e vice-versa, se a taxa de 

desconto aumentar, o VPL diminuirá́.  

2.3.3 Taxa Interna de Retorno (TIR)  

A taxa interna de retorno é a taxa de desconto que, se adotada para entradas e saídas de caixa, 

igualaria o fluxo de caixa a valor presente a zero. Seu cálculo é dado por:  
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Sendo: 

F = fluxo de caixa de cada período; 

t = período em questão; 

Talvez esse seja o índice mais sensível a taxa de atratividade adotada, variando diretamente com 

a variação da mesma. Balarine (2004) afirma que o método TIR pressupõe que todos os fluxos 

(receitas e custos) sejam descontados a mesma taxa. No entanto, normalmente a taxa de captação 

(custo financeiro) é maior do que a taxa de remuneração para aplicações dos saldos de caixa.  

Motta e Calôba (2002) informam que a TIR é um índice relativo que mede a rentabilidade do 

investimento por unidade de tempo, necessitando para isso que haja receitas e investimentos 

envolvidos. É por isso que Lima Junior (1993) se refere à TIR como uma medida de alavancagem 

de poder de compra oferecida pelo empreendimento ao investidor, uma vez que considera os 

investimentos e os retornos, no prazo em que se dão os ganhos.  

De acordo com Heineck, Barros Neto e Abreu (2008), os critérios de aceitação da TIR são:  
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• são aceitos investimentos com a taxa interna de retorno maior ou igual ao custo de 

oportunidade;  

• são aceitos financiamentos com a taxa interna de retorno menor ou igual ao custo de 

oportunidade.  

Há analises em que a TIR não é um bom critério de classificação porque em comparações de 

projetos há a possibilidade de ocorrência de situações onde o projeto de maior TIR tenha menor 

VPL. Nesses casos, a melhor alternativa de análise é o VPL, que representa uma medida absoluta 

de valor em moeda. A TIR é melhor utilizada como critério auxiliar do VPL na tomada de decisão.  

Neste presente trabalho haverá a utilização também taxa interna de retorno efetiva é segundo 

Ribeiro, Campos e Florissi (2005) nada mais é que a taxa interna de retorno descontada do custo 

de oportunidade, ou seja: 

TMA

TIR
TIRefetiva =

 

2.3.4 Payback 

O payback é um indicador que determina o tempo de retorno do investimento remunerado à taxa 

de referência, que varia a cada projeto. É bastante utilizado principalmente para empreendimentos 

de base imobiliária que possuem fluxo de caixa mais longo que o período de construção, como é 

o caso de shopping centers e salas comerciais para aluguéis. No caso de empreendimentos que 

possuam data de início e fim de fluxo de caixa, o payback tende a ser a data de entrega de chaves, 

servindo apenas como parâmetro de referência, não sendo tão fundamental para a tomada de 

decisão de investimento, como é o caso da TIR e Margem. 

Para tomada de decisão, define-se um tempo máximo tolerado, sendo que, para Blank e Tarquin 

(2008), este método sozinho não é suficiente para aceitar ou rejeitar um projeto, porque todos os 

fluxos de caixa após a recuperação do investimento inicial são negligenciados, servindo apenas 

como método auxiliar para análises mais profundas. 

Neste trabalho será utilizado o conceito do “payback” que é calculado da seguinte maneira: 
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Sendo: 

P = Valor do investimento inicial 

C = fluxo de caixa líquido no instante t; 

t = período em questão; 

n = “payback”  número de anos para recuperar o investimento; 

2.3.5 Margem Líquida 

Margem líquida é o lucro líquido dividido pelo valor geral de vendas (VGV), sendo esse número 

expresso em porcentagem. Esse indicador mostra quanto de lucro um real do VGV gera. Blank e 

Tarquin (2008) se referem à margem líquida como “return on sales ratio”, traduzindo livremente 

como “retorno sobre vendas”, o que ajuda a explicar claramente o conceito desse indicador 

financeiro. Esse indicador mede a capacidade do projeto de sustentar situações adversas ao longo 

do tempo, como por exemplo queda de preços, aumento de custos e queda de vendas, sendo um 

dos mais importantes indicadores de análise de viabilidade (BLANK & TARQUIN, 2008). 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 =  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 

 

2.3.6 Margem/Terreno 

É a razão que expressa o quanto de lucro um real gasto na compra do terreno gera. Quanto maior 

o indicador “margem/terreno” mais lucrativo é o terreno. O objetivo desse indicador é mostrar 

quais terrenos se encontram subvalorizados e com excelente relação custo-benefício. 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚
𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜⁄ =

𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
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2.4 ÍNDICES DE CORREÇÃO DE CUSTOS E PREÇOS 

Os índices que serão utilizados nesse trabalho para ajustes dos custos e preços para os dias atuais 

serão o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC) e o Índice Geral de Preços do Mercado 

(IGP-M). Os custos de construção serão reajustados pelo INCC e os preços de produtos acabados 

serão reajustados pelo IGP-M. 

2.4.1 Índice Nacional de Custos da Construção (INCC-M) 

O Índice Nacional de Custos da Construção é um indicador econômico que afere a variação dos 

preços dos materiais, mão de obra e serviços de construção civil ao longo do tempo. Este índice 

foi divulgado pela primeira vez em 1950 pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE). O INCC 

é formado a partir do levantamento de preços e custos de construção em sete capitais estaduais 

(São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília) e serve 

como parâmetro para todo o país. 

O índice é divulgado nas versões 10, M e DI. Sendo o INCC-DI, pesquisado entre o 1º e o último 

dia do mês de referência, INCC-M, entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência e o 

INCC-10, entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. 

O INCC-M é calculado através da conjugação de um sistema de pesos a um sistema de preços 

referentes a uma amostra de insumos (mercadorias, equipamentos, serviços e mão-de-obra) com 

representatividade na indústria da construção civil e leva em consideração os diferentes estágios 

de uma obra como estrutura, instalações e acabamento. (FGV, 2016). 

2.4.2 Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) 

O IGP foi concebido no final dos anos de 1940 para ser uma medida abrangente do movimento de 

preços. O IGP é a média aritmética ponderada de três outros índices de preços. São eles: Índice de 

Preços ao Produtor Amplo (IPA), Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Índice Nacional de Custo 

da Construção (INCC). Os pesos de cada um dos índices componentes correspondem a parcelas 

da despesa interna bruta, calculadas com base nas Contas Nacionais – resultando na seguinte 

distribuição: 60% para o IPA, 30% para o IPC, 10% para o INCC (FGV, 2016). 
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O IGP desempenha a principal função de ser um indicador macroeconômico que representa a 

evolução do nível de preços da Indústria, Construção Civil, Agricultura, Comércio Varejista e 

Serviços prestados às famílias (FGV, 2016). 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo trata dos métodos utilizados para chegar à proposta final a ser defendida nesta 

pesquisa.  

No presente trabalho serão considerados os resultados efetivos de três empreendimentos de uma 

incorporadora imobiliária de porte nacional considerando seus indicadores obtidos no estudo de 

viabilidade. 

Para isso, o método de pesquisa abrange as etapas descritas a seguir. Cabe ressaltar que parte da 

condução das etapas foi construída ao longo do próprio processo de investigação dos dados e da 

análise documental pertinente aos casos. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

A estratégia de pesquisa abordada nesse trabalho baseou-se no estudo de caso. Segundo Gil (2008), 

o estudo de caso é caracterizado pelo estudo exaustivo e em profundidade de poucos objetos, de 

forma a permitir conhecimento amplo e específico do mesmo. 

O estudo de caso é recomendado nas fases de uma investigação sobre temas complexos, devido a 

sua flexibilidade há maior facilidade na construção de hipóteses ou reformulação do problema 

(GIL, 2008; YIN, 2010). 

O estudo de caso visa proporcionar certa vivência da realidade, tendo por base a discussão, a 

análise e a busca de solução de um determinado problema extraído da vida real. Trata-se de uma 

estratégia metodológica de amplo uso, quando se pretende responder às questões 'como' e 'por que' 

determinadas situações ou fenômenos ocorrem, principalmente quando se dispõe de poucas 

possibilidades de interferência ou de controle sobre os eventos estudados (FIALHO; FILHO, 

2008). 

Para atingir o propósito da pesquisa, optou-se por um estudo de caso múltiplo, abrangendo três 

casos de diferentes tipologias imobiliárias. 
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3.2 ETAPA INICIAL DE ACESSO AOS DADOS 

A fase inicial do trabalho começou com o acesso aos dados necessários para a formação da 

proposta do trabalho. O acesso à base de dados de uma incorporadora de porte nacional que possui 

uma metodologia padronizada e racional de análise de viabilidade econômica de empreendimentos 

imobiliários foi fundamental para o entendimento da metodologia a ser proposta na pesquisa. 

O critério de escolha da incorporadora ocorreu pela disponibilidade de acesso aos dados e interesse 

na finalidade da pesquisa. É uma empresa de posição sólida no cenário do mercado imobiliário 

brasileiro, com mais de 20 anos de atuação ininterrupta no segmento da construção civil. Destacou-

se nas áreas de incorporação imobiliária, consultorias técnicas e comercialização de imóveis, com 

atuação em vários estados brasileiros como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, 

Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Bahia, além de possuir grande atuação no Distrito Federal, 

principalmente no desenvolvimento de Águas Claras. 

Devido à padronização do procedimento de análise de viabilidade praticado na empresa 

incorporadora, é importante entender a metodologia de planejamento utilizada. 

Cada projeto apresenta a sua individualidade e, consequentemente, sua análise tende a ser 

específica também. Entretanto, existem alguns itens de análise que podem e devem ser 

padronizados. Afinal, cada padrão e tipologia de projeto apresenta riscos típicos, que afetam 

grande parte dos empreendimentos. 

Na metodologia de planejamento da viabilidade econômico-financeira, os empreendimentos eram 

analisados quanto ao risco relacionado a duas principais vertentes - terreno e mercado. 

3.3 ESCOLHA DOS EMPREENDIMENTOS 

Como forma de dar um caráter mais randomizado ao trabalho, decidiu-se por escolher 

empreendimentos de diferentes padrões e tipologias. Apesar da incorporadora possuir projeção 

nacional, dois dos três empreendimentos selecionados foram realizados na cidade de Goiânia-GO 

e um em Águas Claras-DF, devido à maior facilidade de entendimento da realidade de mercado e 

contexto no qual os empreendimentos estavam inseridos. 
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Segue uma caracterização inicial dos objetos de estudo. 

• Estudo de Caso A 

▪ Segmento: Comercial 

▪ Cidade: Goiânia 

▪ Data de lançamento: março de 2012 

▪ Período de construção: setembro de 2012 a maio de 2016 

▪ Unidades: 342 

▪ VGV estimado (R$ Mil): 48.835 

• Estudo de Caso B 

▪ Segmento: Residencial 

▪ Cidade: Goiânia 

▪ Data de lançamento: junho de 2010 

▪ Período de construção: julho de 2011 a março de 2012 

▪ Unidades: 432 

▪ VGV estimado (R$ Mil): 38.803 

• Estudo de Caso C 

▪ Segmento: Residencial 

▪ Cidade: Águas Claras 

▪ Data de lançamento: outubro de 2008 

▪ Período de construção: fevereiro de 2009 a junho de 2014 

▪ Unidades: 78 

▪ VGV estimado (R$ Mil): 49.495 

3.4 CONTEXTO NO QUAL OS EMPREENDIMENTOS ESTAVAM 

INSERIDOS 

As condições de mercado influenciam diretamente os resultados dos empreendimentos. Assim 

sendo, cada empreendimento deve ser analisado levando em conta o contexto econômico, político 

e social no qual ele está inserido. 
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Muitas vezes, empreendimentos semelhantes, em circunstâncias mercadológicas diferentes, 

podem apresentar indicadores de viabilidade dissonantes. Portanto, além das características 

intrínsecas do empreendimento, como o método construtivo, quadro de áreas, terreno da obra, 

projetos complementares e arquitetura, também é necessário contextualizar corretamente o meio 

no qual este está inserido. 

Portanto, uma etapa do processo de desenvolvimento do trabalho é entender as variações do 

planejado em relação ao realizado à luz do momento em que os empreendimentos foram 

realizados. 

Para isso, são feitas pesquisas e buscas de dados de mercado, manchetes de jornais, sites e revistas, 

índices de emprego e de renda, números da economia (inflação, taxa de juros e política fiscal) e 

histórico de velocidade de compras e vendas de imóveis na região dos empreendimentos. Os dados 

relativos ao histórico de velocidade de compras e vendas de imóveis foram coletados via relatórios 

da ADEMI-GO e outras fontes de informações do mercado imobiliário. 

O objetivo de realizar essa análise é coletar dados para uma melhor comparação dos 

empreendimentos, visto que as condições exógenas flutuam bastante no tempo. 

3.5 TRATAMENTO INICIAL DOS DADOS 

É de extrema importância que os dados sejam analisados da forma correta para permitir a correta 

interpretação dos mesmos. Análises retroativas são sempre merecedoras de grande cuidado devido 

à possibilidade de ocorrência de incompatibilidade dos dados e um viés de análise que pode 

distorcer a realidade.  

Portanto, faz-se necessário trazer todos os dados, tanto os dados do planejamento quanto os dados 

do realizado, para a mesma base de análise. Isso é necessário para que seja possível fazer a correta 

comparação dos dados planejados em relação aos realizados e, assim, pode-se identificar as 

principais variações. 

É importante mencionar que existem duas possíveis vertentes de análise dos dados. A primeira 

leva em conta a variação relativa do item com relação a ele mesmo. Quando isso acontece, altas 

variações relativas do item não necessariamente afetam uma porcentagem relevante do orçamento 
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global do empreendimento. A segunda vertente leva em consideração a variação absoluta de itens, 

que podem afetar de maneira importante o orçamento global. Aproximadamente 20% dos insumos 

geralmente representam 80% do orçamento. Isso mostra como algumas variações podem ser 

relevantes, enquanto outras não. Neste trabalho, serão estudadas as duas vertentes de análise. 

3.6 ENTENDIMENTO DOS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO  

Como passo seguinte, faz-se necessária a análise dos fatores de risco que causaram as principais 

variações nos resultados dos empreendimentos. 

No modelo de planejamento da empresa do estudo de caso a análise de risco é composta por duas 

vertentes com os seguintes aspectos: 

• Terreno – engloba os aspectos: 

▪ Jurídicos; 

▪ Ambientais; 

▪ Relativos ao solo. 

• Mercado – engloba os aspectos: 

▪ Preço de venda; 

▪ Velocidade de vendas; 

▪ Custo de construção; 

▪ Financiamentos à pessoa física e à pessoa jurídica. 

Dos aspectos listados, o presente trabalho irá analisar os riscos envolvidos nos itens relativos ao 

preço de venda, velocidade de vendas e custo de construção. Parte-se do pressuposto que os 

aspectos relacionados ao terreno não tiveram alteração ao longo do tempo. Os riscos relativos aos 

financiamentos não constam nos planejamentos já realizados dos 3 casos a serem estudados. 

De posse dos indicadores econômico-financeiros já estabelecidos nos 3 casos já realizados, 

buscou-se entender a sensibilidade de cada aspecto na viabilidade. O risco foi analisado 

considerando a diferença de impacto dos indicadores nos resultados da viabilidade. 

O item a seguir descreve a sequência de etapas da proposta de análise empregada nos casos 

estudados. 
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3.7 PROPOSTA RACIONAL DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTOS 

É fato inerente ao mercado imobiliário que os investimentos imobiliários requerem altos valores 

de aporte de capital para viabilizar as operações. Devido ao alto valor, é de suma importância que 

esses investimentos sejam minuciosamente analisados e bem estruturados. Sabe-se que a decisão 

de não continuar com o investimento pode representar – e na maioria das vezes, representa – altos 

custos para a empresa incorporadora. Portanto, será proposta uma maneira sistematizada de análise 

global da qualidade de um empreendimento. 

3.7.1 Apresentação da Requisição de Capital para Apropriação de 

Terreno (RCAT) 

Neste trabalho, será apresentada uma metodologia sistematizada de análise de viabilidade 

potencial de terrenos para investimentos imobiliários, aqui denominada RCAT. A estruturação do 

RCAT segue uma lógica sequencial e padronizada de análises que geram como resultados os 

indicadores de potenciais resultados econômicos do negócio a ser empreendido. Estes resultados 

vão balizar a tomada de decisão de compra ou não do terreno visando o desenvolvimento 

imobiliário. É a partir da análise de indicadores de risco vs potencial retorno que o empreendedor 

tomará a decisão de comprar o terreno e desenvolver o novo empreendimento imobiliário, 

iniciando caso validadas as premissas a fase de investimento no projeto. 

Para isso, são apresentadas as seguintes etapas de análise: 

i) Marcos temporais do empreendimento (datas e prazos) 

Nessa etapa, deve-se ter conhecimento dos prazos e datas-chave da incorporação imobiliária, que 

são: i) aquisição do terreno; ii) o prazo para o desenvolvimento de projetos, sua aprovação e 

registro de incorporação imobiliária; iii) data de lançamento do empreendimento; iv) início da 

construção; e v) entrega das chaves. 

Geralmente, o início da construção acontece de 6 meses a 1 ano após o lançamento. Este período 

corresponde ao tempo de formação de uma carteira de clientes para o projeto com os seguintes 

aspectos: 
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• Coincide com o prazo legal para a denúncia da incorporação - em até 180 dias após o 

Registro de Incorporação, o incorporador pode desistir do empreendimento, ressarcindo os 

adquirentes dos pagamentos efetuados; 

• A velocidade inicial de vendas do empreendimento neste período, antes do início das obras, 

demonstra a boa aceitação do mesmo pelo mercado e é uma condição necessária para a 

liberação de financiamentos habitacionais à produção da obra para o projeto - 

normalmente, os agentes financeiros exigem 30% de unidades vendidas para o início de 

liberação dos recursos de financiamento para produção das obras; 

• O incorporador precisa da carteira de clientes formada neste período para compor a parcela 

de recursos próprios a serem investidos na obra dentro do planejamento financeiro 

estabelecido. 

Quando as vendas são um sucesso, pode ser vantajoso iniciar as obras mais cedo, com o intuito de 

já dar prosseguimento ao negócio. 

O prazo de construção depende das tecnologias empregadas na obra, como por exemplo: grua, 

silos de argamassa, elevadores cremalheira, entre outros. Geralmente, um prédio residencial em 

torno de 30 pavimentos requer de 24 a 36 meses de obra. Esse prazo é extremamente importante 

tanto para o orçamento da obra, bem como para o fluxo de caixa da incorporadora e, 

consequentemente, os índices financeiros do empreendimento. 

ii) Terreno (parâmetros do terreno) – compreende os seguintes itens: 

i. Ocupação de subsolo; 

ii. Taxa de permeabilidade; 

iii. Outorga Onerosa; 

iv. Matrículas dos terrenos / zona urbana. 

É importante analisar todo o potencial do terreno, como por exemplo o que pode ser feito nele. 

Cada município possui um Plano Diretor, que determina as diretrizes de zoneamento urbano. O 

Plano Diretor estabelece quais regiões devem crescer em termos de empreendimentos imobiliários, 

quais devem desacelerar as construções, quais podem ter loteamentos, quais não podem ter prédios 

altos, entre tantas outras diretrizes.  
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O Plano Diretor é essencial para o crescimento ordenado das cidades e para que as condições de 

habitação dos cidadãos e as condições de empreendedorismo sejam ambas atendidas a um nível 

satisfatório. Como exemplo, pode-se citar a zona aeroportuária. Certamente devem existir limites 

de altura de prédios no entorno do aeroporto, para que as condições de segurança sejam atendidas. 

Portanto, deve-se sempre analisar o Uso do Solo do terreno em questão para que seja analisado o 

produto que cabe no terreno. Uma vez analisado, consegue-se desenvolver um estudo de 

viabilidade da compra do terreno, que deve ser realizada anteriormente à aquisição do mesmo pelo 

empreendedor.  

iii) Análise de mercado (dados de mercado e principais concorrentes) 

Deve ser feito um estudo de como está o mercado do tipo de produto que se pretende fazer na 

região que o empreendimento será implantado. 

Deve-se analisar a concorrência na região, como os principais players, o VGV lançado e VGV 

vendido, o estoque, a absorção do mercado, bem como o estudo minucioso dos produtos similares 

do entorno. A Figura 3.1 ilustra exemplos da análise de mercado. 

Figura 3.1: Exemplo de análises de mercado do RCAT 
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iv) Estudo de Massa 

Assim que se obtém os parâmetros construtivos do terreno com o Uso do Solo, é analisada a Lei 

de Zoneamento urbano, são estudadas as condições mercadológicas e é estudada a vizinhança,  

conseguindo-se realizar um adequado Estudo de Massa. 

Neste Estudo de Massa, é elaborado um memorial do empreendimento a ser realizado com 

estimativas de área construída, área privativa e vagas de garagem, permitindo que seja estimada a 

dimensão real do empreendimento que existe a possibilidade de ser construído no terreno 

analisado. 

v) Estudo de Viabilidade Econômica 

Com posse das informações levantadas de áreas do empreendimento – quadro de áreas prévio, é 

possível estimar custos e receitas do empreendimento. Com isso, inicia-se o processo de cálculos 

de viabilidade financeira e econômica. Com base em estudos prévios de custos de obra e de receitas 

provenientes de vendas de unidades autônomas, reguladas pelos preços de mercado praticados, 

pode-se determinar os indicadores do empreendimento. Cálculos de indicadores financeiros, como 

TIR e Margem, são feitos e geram o resultado final da análise do Estudo de Massa. Com esses 

dados em mãos, o empreendedor consegue ter uma baliza relativamente adequada de como o 
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empreendimento pode vir a ser e, portanto, passa a ficar mais claro qual é todo o potencial 

imobiliário que o terreno pode fornecer. 

De posse dessas análises qualitativas e quantitativas prévias do empreendimento, o empreendedor 

está apto a tomar a decisão de compra ou não do terreno. 

É essencial criar um planejamento de custos de incorporação até o lançamento para que o 

incorporador tenha uma expectativa de fluxo de caixa. Isso afeta diretamente a maneira de 

negociação do terreno e também a aferição, mesmo que subjetiva, do possível prejuízo da 

incorporadora no caso de uma denúncia do empreendimento. 

No Brasil, a incorporação imobiliária é regida pela Lei 4.591/1964. Esta lei contém todas as 

diretrizes jurídicas e regulamentais que norteiam o processo de incorporação em todo o país. O 

Art. 34 da lei 4.591/64, conforme o Anexo 1, e o Art. 12 da lei 4.864/1965, conforme o Anexo 2, 

mencionam as normas que regem o processo de denúncia da incorporação no Brasil. 

A Tabela 3.1 apresenta um referencial de necessidades de investimento para o desenvolvimento 

de um empreendimento imobiliário, devendo ser adequada às condições específicas de cada 

projeto. 
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Tabela 3.1: Referencial de necessidades de investimento 

 

Fonte: arquivo próprio. 

Grupo Sub-Grupo

- Pagamento em Espécie

- Pagamento Permuta Fora do Local

Comissão do terreno Comissão do terreno

Compensação Ambiental

Infraestrutura

Obra Social

Tributos, Taxas e Emolumentos

ITBI

Honorários

IPTU/Laudêmio

Carta Fiança

ODIR

ONALT

Estudos Técnicos

Consultoria Ambiental

Sondagem Preliminar

Topografia

Demolições

Limepeza/Manutenção

Segurança

Projeto Legal de Arquitetura

Projeto de Paisagismo

Consultoria de Projetos

Projeto de Detalhamento

Despesas e Emolumentos

Registro de Incorporação

Honorários

Projeto Estrutural

Instalações Prediais

Outros Projetos

Serviços Geotécnicos

Obra Obra

Análise de Crédito

Assessoria de Crédito Imobiliário

Taxas Bancárias

Despesas Cartorais

Projeto Legal de Arquitetura

Projeto Executivo de Arquitetura

Projeto de Paisagismo

Consultoria de Projetos

Projeto de Detalhamento

Personalização e Modificação

Projeto de Fachada

Jurin - Despesas e Emolumentos

Jurin - Averbação Habite-se

Jurin - Honorários

JurOp - Despesas e Emolumentos

JurOp - Honorários

Execução de Decoração e 

Paisagismo
Execução de Decoração e Paisagismo

Ligações de 

Concessionárias e 

Definitiva

Ligações de Concessionárias e Definitiva

Condomínio

IPTU

Limepeza

Premiações Premiação

Produto Produto

Promoção e Propaganda Promoção e Propaganda

Fundo de Marketing Fundo de Marketing

Construção/Mobilia/Dec

oração de Stand
Construção/Mobilia/Decoração de Stand

Manutenção do 

Stand/Apto Modelo
Manutenção do Stand/Apto Modelo

Jurídico Operacional

Manutenção das 

Unidades em Estoque

Projetos de Incorporação

Jurídico Incorporação

PRÉ LANÇAMENTO - 

Construção

Gestão Operacional

Projetos de Incorporação

Jurídico Incorporação

Preparo do Terreno

Despesas Pré-Lançamento

Contrapartidas

Jurídico Incorporação

Incorporação

Mudança de Parâmetros 

Construtivos
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De posse das projeções de custo, conforme apresentado na Tabela 4.1, são feitas as estimativas de 

receitas com base nas condições de mercado, obtidas a partir de pesquisas na região do lançamento 

e levando em consideração as características específicas do projeto, para a adoção do Valor de 

Vendas por m2 privativo. Aplicado o Valor de Vendas por m2 privativo às áreas estimadas no 

Estudo de Massa do empreendimento em questão, obtém-se o VGV do projeto.  

O empreendedor deve também no planejamento de viabilidade do projeto estabelecer a origem dos 

recursos utilizados para o desenvolvimento, estabelecendo o percentual dos recursos a serem 

cobertos com recursos próprios, recursos oriundos com a venda de unidades e de financiamento à 

produção, tomado junto a agentes financeiros. Estes valores devem ser distribuídos na linha do 

tempo de execução do projeto de forma a permitir o estabelecimento do fluxo de caixa projetado 

e das taxas de retorno. 

É importante analisar a estruturação financeira do negócio para verificar a sua atratividade. Sempre 

deve-se ter em mente o conceito de taxa de atratividade, que é a taxa mínima exigida pelo 

empreendedor para decidir se compensa correr o risco de investir no empreendimento em análise. 

No caso do Brasil, a taxa de oportunidade é comumente adotada pelos incorporadores como sendo 

da ordem de 20% a.a., embora essa seja uma taxa bastante subjetiva e cada um adota a que achar 

mais atrativa diante do cenário econômico regional da época. 

A Tabela 3.2 ilustra um modelo de como podem ser consolidadas as informações financeiras do 

empreendimento. Essa é a tabela-resumo que mostra vários indicadores que devem ser utilizados 

no processo de decisão de investimento. 

  



Análise de riscos de investimentos imobiliários – estudos de caso   36 

 

B. C. L. DE PAULA; L. H. D. M. NOGUEIRA  Metodologia 

Tabela 3.2: Previsão de Resultados 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Total Nominal

Data de Lançamento

Data de Início da Obra

Data de Término da Obra

Lançamento + Obra (meses)

Unidades

Área Média Unidade (m2)
VUV (R$/m2 priv.)

VMU (R$ mil)

VGV (R$ mil)

Área do terreno (m2)

Área total privativa (m2)

Área privativa Líquida (m2)

Área total Equivalente (m2)

Área total Equivalente / Área Privativa

CUC (R$/m2 construido)

CUC (R$/m2 privativo)

Permuta

Física

Financeira

Financiamento Direto

% Da Obra Financiado

Prazo (meses)

Juros (Taxa + TR)

Velocidade de vendas

Lançamento

Obras

Pós-Obras

Tabelas de Vendas Parcelas Série Mês de Início C/ Juros % da Série

Venda Da Carteira de Recebíveis

% do VGV

Meses Após Entrega

Detalhamento do Projeto Área (m2) Qntde Qntde Permuta R$/m2 R$ mil

Fase 1 - Apto Tipo 1

Fase 1 - Apto Tipo 2

Fase 1 - Apto Tipo 3

Fase 1 - Apto Tipo 4

Fase 1 - Apto Tipo 5

Fase 1 - Apto Tipo 6
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Fonte: arquivo próprio. 

vi) Resultados Financeiros – cenário referencial 

Considerando que o estudo de viabilidade parte de considerações adotadas pelo empreendedor, é 

importante entender os efeitos de variações nestas premissas. Para isto, são feitas análises de 

sensibilidade de: 

i. Preço de venda; 

ii. Velocidade de vendas; 

iii. Custo de construção. 

Estas análises buscam entender o grau de sensibilidade do empreendimento aos fatores externos, 

incontroláveis pelo empreendedor. Em cada uma dessas análises, são feitas simulações variando 

os valores adotados no estudo de viabilidade para a condição específica, aferindo os efeitos dessa 

variação nos resultados do projeto.  

Sabe-se que, quanto mais sensível for o empreendimento, maiores são os riscos porque menor é a 

previsibilidade do resultado final. Assim como oscilações econômicas podem variar os resultados 

para cima, podem representar um declínio nos resultados. 

A título ilustrativo, a Figura 3.1 representa um exemplo do resumo das análises de sensibilidade 

para um dos estudos de caso apresentado neste trabalho. 

  

Resultados Com Alavancagem Sem Alavancagem

TIR (a.a Efetiva)

Tir (a.a Retorno Livre)

Margem Líquida

Payback (meses)

Margem/terreno

Necessidade de Investimento

Financiamento à Produção

Recurso das Vendas
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Figura 3.1: Análise de sensibilidade considerando o cenário referencial 

 

Fonte: arquivo próprio. 

vii) Análise de riscos (terreno, velocidade de vendas, preço de vendas, custo de construção, 

funding, financiamento pessoa física, jurídico, ambiental e solo) 

Para finalizar as análises, é adequado fazer um mapeamento dos principais riscos que podem 

impactar o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário, conforme resumido na Tabela 

3.3. Este mapeamento exige dos profissionais envolvidos com o desenvolvimento do projeto uma 

reflexão sobre cada um dos pontos elencados e serve de base para o estabelecimento de estratégias 

de mitigação dos mesmos. Após esta análise de riscos e da capacidade de mitigá-los, pode-se 

chegar à conclusão de que o projeto é inviável, sendo, portanto, uma etapa fundamental antes do 

início dos investimentos representados pela compra do terreno.  

A Tabela 3.3 exemplifica como isso pode ser feito. 
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Tabela 3.3: Análise de riscos do RCAT 

 

Fonte: arquivo próprio. 

viii) Conclusão do RCAT 

O RCAT é de extrema importância para adquirir o terreno porque nela já consegue-se fazer uma 

análise holística de como será estruturada a operação e quais são os possíveis resultados. É uma 

estrutura extremamente recomendada para que o processo decisório seja mais racional e 

quantitativo do que simplesmente subjetivo e sujeito a oscilações não previstas. 

Portanto, através desse estudo, o empreendedor consegue ter o embasamento necessário para 

concluir as negociações de compra do terreno e dar prosseguimento com o negócio. A partir da 

TERRENO

Risco Descrição Mitigante

Jurídico

Ambiental

Solo

MERCADO

Risco Descrição Mitigante

Velocidade de Venda

Preço de Venda

Custo de Construção

Funding

Financiamento Pessoa Física
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validação do RCAT e negociação do terreno, inicia-se o ciclo de desenvolvimento e aprovação de 

projetos até a efetivação do registro de incorporação. 

3.7.2 Apresentação da Requisição de Capital para Apropriação de Projeto 

(RCAP) 

Logo após a compra do terreno, inicia-se o período de desenvolvimento e aprovação dos projetos. 

Nesta fase, o Estudo de Massa utilizado para  a estruturação do RCAT serve de ponto de partida. 

No entanto, o aprofundamento da discussão feita pelas várias áreas envolvidas, comercial, 

marketing, engenharia, legal, via de regra geram modificações que devem ser incorporadas ao 

projeto pela equipe de arquitetos responsável pelo seu desenvolvimento. 

São exemplos de causas de alterações no escopo inicial do produto:  

i. O próprio processo de desenvolvimento de produto, pela sua natureza interativa e 

multidisciplinar faz com que sujam oportunidades de melhoria em relação ao Estudo de 

Massa; 

ii. Condições específicas de natureza legal aplicadas ao terreno que não foram consideradas 

no Estudo de Massa. Por exemplo, a possibilidade de aumento do potencial construtivo 

pelo aumento do recuo da construção ou cessão de faixa de terreno para incorporação ao 

sistema viário;  

iii. O aprofundamento dos estudos após a aquisição do terreno leva o empreendedor e sua 

equipe a um melhor conhecimento da região e suas potencialidades, levando muitas vezes 

ao reposicionamento da tipologia do projeto. Por exemplo, um produto inicialmente 

concebido no Estudo de Massa com 3 quartos pode evoluir após o aprofundamento da 

conceituação para um de 4 quartos compacto; 

Idealmente, antes do lançamento do empreendimento, deve existir o projeto arquitetônico legal 

aprovado no órgão municipal competente (prefeitura), o registro de incorporação imobiliária, bem 

como o orçamento executivo da obra, permitindo a revisão de todas as premissas do estudo de 

viabilidade, consolidadas no relatório aqui chamado de RCAP. 
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Nos aspectos do seu conteúdo e estruturação, o RCAP segue as mesmas diretrizes do RCAT. A 

diferença entre os dois é que no RCAP, as informações de produto são aquelas que efetivamente 

serão levadas à execução do empreendimento. Por outro lado, no momento de sua execução, o 

empreendedor tem melhor conhecimento das condições mercadológicas da região e dos custos de 

implantação, tendo em vista todo o esforço do período de desenvolvimento dos projetos, incluindo 

a elaboração do orçamento executivo de obras. Desta forma, é esperado que os resultados do RCAP 

sejam mais assertivos do que aqueles do RCAT, motivo pelo qual é de fundamental importância a 

elaboração do RCAP antes do lançamento imobiliário. Na prática, é a última oportunidade que o 

empreendedor tem de aferir todo o potencial do projeto antes de efetivamente contratar a sua 

execução com o mercado. Há casos em que a elaboração do RCAP mostrou a inviabilidade de 

seguir com o lançamento. Nestas circunstâncias, é melhor refazer todo o desenvolvimento de 

projeto. Em outros, opta-se pela venda do terreno como menor impacto. 

Até o momento da execução do RCAP, aproximadamente 15% do orçamento total já foi 

consumido através de compra de terreno, pagamento por projetos e orçamentos e custos de 

incorporação. O que é importante salientar é que aproximadamente 85% dos custos ainda não 

foram incorridos, e a continuidade em decisões mercadológicas erradas pode custar muito mais à 

incorporadora, causando prejuízos de enorme porte. Portanto, no RCAP, deve-se reavaliar todas 

as condições e decidir pela execução ou não do empreendimento. Algumas vezes, decidir por 

absorver parte do prejuízo pode ser mais vantajoso do que insistir em um empreendimento sem 

futuro e que trará ainda mais prejuízos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados referentes aos três estudos de caso que 

validam a proposta de análise de empreendimentos deste trabalho. 

4.1 ESTUDO DE CASO A 

4.1.1 Apresentação do empreendimento 

O empreendimento A situa-se no bairro Setor Bueno, na cidade de Goiânia-GO.  

O bairro é caracterizado por ser uma região de constante valorização imobiliária e é onde se situam 

os centros comerciais de alto padrão.  

O terreno possui 2.150 m2 e é localizado em uma esquina, conforme a Figura 4.1. 

Figura 4.1: Localização do Empreendimento Estudo de Caso A 

 

Fonte: Google Maps. 
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O produto consiste em salas e lojas comerciais, com tamanhos de 33 m2 a 80 m2. O 

empreendimento conta com 342 salas comerciais e 3 lojas. 

O veículo de desenvolvimento do negócio foi realizado por meio de patrimônio com incorporação 

exclusiva da incorporadora em estudo.  

Neste caso especificamente, a construção, incorporação, venda e marketing foram todos realizados 

por processos internos da empresa e sem participações societárias externas. 

 

4.1.2 Apresentação e comparação do RCAT x RCAP x Realizado 

É notório que ao longo do processo de planejamento ajustes podem ser feitos de maneira a 

modificar a estruturação do empreendimento.  

Portanto, cabe apresentar as principais mudanças ocorridas ao longo da elaboração do RCAT para 

o RCAP e de que maneira essas mudanças impactam os resultados planejados, conforme pode ser 

visualizado na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Resumo das Contas Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

RESUMO DAS CONTAS

R$ MIL %VGV R$ MIL %VGV R$ MIL %VGV

VGV 45.954 100% 48.835,00 100,0% 45.156,73 100,0%

TOTAL VGV 45.954 100,0% 48.835,00 100,0% 45.156,73 100,0%

TERRENO Aquisição do Terreno 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Comissão de Terreno 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Contrapartidas 0 0,0% -629,44 -1,3% -343,40 -0,8%

Diligência Jurídica, Instrumentalização -722 -1,6% -138,85 -0,3% -143,24 -0,3%

Mudança de Parâmetros Construtivos -726 -1,6% -560,37 -1,1% -854,44 -1,9%

Preparo do Terreno -100 -0,2% -74,42 -0,2% -171,43 -0,4%

TOTAL TERRENO -1.548 -3,4% -1.403,08 -2,9% -1.512,51 -3,3%

CONSTRUÇÃO Obra -27.232 -59,3% -30.468,07 -62,4% -35.465,81 -78,5%

Provisão do Custo de Manutenção -272 -0,6% -304,58 -0,6% -269,44 -0,6%

Gerenciamento de Obra -272 -0,6% -304,58 -0,6% 0,00 0,0%

Modificativo 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTAL CONSTRUÇÃO -27.776 -60,4% -31.077,23 -63,6% -35.735,25 -79,1%

INCORPORAÇÃO Gerenciamento de Vendas -100 -0,2% -197,53 -0,4% -480,82 -1,1%

Projetos de Incorporação -290 -0,6% -227,98 -0,5% -359,25 -0,8%

Despesas Legais, Tributos e Emolumentos -425 -0,9% -592,76 -1,2% -926,50 -2,1%

Execução de Decoração e Paisagismo -200 -0,4% -269,94 -0,6% -202,39 -0,4%

Viagens 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Ligações de Concessionárias e Definitiva 0 0,0% -120,00 -0,2% 0,00 0,0%

Manutenção das Unidades em Estoque
0 0,0% 0,00 0,0% -158,58 -0,4%

TOTAL INCORPORAÇÃO -1.015 -2,2% -1.408,21 -2,9% -2.127,54 -4,7%

REEMBOLSÁVEIS Despesas Reembolsáveis 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTAL REEMBOLSÁVEIS 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

COMISSÃO Comissão - PREMIAÇÕES -1.838 -4,0% -1.709,21 -3,5% -1.019,29 -2,3%

TOTAL COMISSÃO -1.838 -4,0% -1.709,21 -3,5% -1.019,29 -2,3%

MARKETING Produto 0 0,0% 0,00 0,0% -232,67 -0,5%

Promoção e Propaganda -919 -2,0% -731,96 -1,5% -1.568,15 -3,5%

Stand -919 -2,0% -1.220,87 -2,5% -2.695,74 -6,0%

Institucional 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Atendimento ao Cliente 0 0,0% 0,00 0,0% -65,05 -0,1%

TOTAL MARKETING -1.838 -4,0% -1.952,83 -4,0% -4.561,61 -10,1%

FINANCEIRAS Despesas Financeiras -2.533 -5,5% -3.036,00 -6,2% -369,06 -0,8%

TOTAL FINANCEIRAS -2.533 -5,5% -3.036,00 -6,2% -369,06 -0,8%

APORTE Aporte 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTAL APORTE 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

IMPOSTOS Impostos Diretos -1.381 -3,0% -1.475,02 -3,0% -999,61 -2,2%

TOTAL IMPOSTOS -1.381 -3,0% -1.475,02 -3,0% -999,61 -2,2%

OUTROS Outros Custos 0 0,0% 0,00 0,0% -50,86 -0,1%

TOTAL OUTROS 0 0,0% 0,00 0,0% -50,86 -0,1%

10.558,00 23,0% 9.809,42 20,1% -849,94 -1,9%

8.026 17,5% 6.773,42 13,9% -1.219,00 -2,7%

10.559 23,0% 9.809,42 20,1% -849,94 -1,9%

8.026 17,5% 6.773,42 13,9% -1.219,00 -2,7%

-0,81

40,29%

17,47%

49

5,18

4,2%

-2,7%

69

Margem/Terreno

37,1%

13,9%

35

4,83

TIR (a.a.)

Margem Líquida

Payback (meses)

REALIZADORCAT RCAP

Resultados com Alavancagem

Resultado sem alavancagem (antes juros pós-chaves)

Resultado com alavancagem (antes juros pós-chaves)

Resultados sem Alavancagem
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O primeiro fator impactante no projeto foi a redução em 7,5% do VGV no realizado em relação 

ao previsto no RCAP, com uma receita menor já é de se esperar dificuldades financeiras ao longo 

do projeto.  

Salta aos olhos também o aumento de 15% do custo de construção do RCAP para o realizado. 

Segundo o incorporador houve problema na locação da obra e, portanto, foi necessário reforço 

estrutural, aliado a isso está a escassez de mão de obra qualificada durante o período de construção. 

Atraso na finalização da obra aumenta os custos fixos que representam em torno de 12% a 18% 

dos custos globais. Além do atraso da obra veio as despesas legais com clientes que distrataram 

parte das unidades compradas, isso representou um aumento de 51% das despesas de incorporação. 

Na tentativa de recuperar vendas a incorporadora aumentou os gastos com marketing, estourando 

o orçamento desse grupo de contas em 133,6%. 

Os gastos com despesa financeira apresentaram uma economia de 87,8% pois a incorporadora 

decidiu não utilizar todo o crédito bancário que estava previsto e amortizou o saldo mais 

rapidamente utilizando recursos próprios para a execução da obra. 

Em termos nominais o empreendimento deu um lucro de R$ 2.098.430,00 e uma TIR de 4,2%, 

com um payback de 69 meses. Porém em termos reais, quando expurgada a inflação setorial 

medida pelo INCC, o empreendimento deu prejuízo. 

i) Necessidade de Investimento até o Lançamento 

A Tabela 4.2 ilustra o caráter irreversível dos investimentos imobiliários, já que mesmo antes do 

lançamento o empreendimento necessita de uma soma relevante de capital para começar a tomar 

forma. Nota-se que até o lançamento a necessidade de investimento deste estudo de caso em 

questão chega a quase dois milhões de reais. 
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Tabela 4.2: Necessidade de Investimento até o Lançamento Estudo de Caso A 

 

Grupo Sub-Grupo Orçamento (R$)

- Pagamento em Espécie

- Pagamento Permuta Fora do Local

Comissão do 

terreno
Comissão do terreno

Compensação Ambiental

Infraestrutura

Obra Social

Tributos, Taxas e Emolumentos 61.500,00

ITBI 225.750,00

Honorários

IPTU/Laudêmio 31.272,77

Carta Fiança

ODIR 145.186,68

ONALT

Estudos Técnicos

Consultoria Ambiental

Sondagem Preliminar

Topografia

Demolições 100.000,00

Limepeza/Manutenção

Segurança

Projeto Legal de Arquitetura 150.000,00

Projeto de Paisagismo 30.000,00

Consultoria de Projetos

Projeto de Detalhamento 60.000,00

Despesas e Emolumentos 2.065,90

Registro de Incorporação 8.183,45

Honorários

Projeto Estrutural

Instalações Prediais

Outros Projetos 54.462,84

Serviços Geotécnicos

Obra Obra

Análise de Crédito

Assessoria de Crédito Imobiliário

Taxas Bancárias

Despesas Cartorais

Projeto Legal de Arquitetura

Projeto Executivo de Arquitetura

Projeto de Paisagismo

Consultoria de Projetos

Projeto de Detalhamento

Personalização e Modificação

Projeto de Fachada

Jurin - Despesas e Emolumentos

Jurin - Averbação Habite-se

Jurin - Honorários

JurOp - Despesas e Emolumentos

JurOp - Honorários

Execução de 

Decoração e 

Paisagismo

Execução de Decoração e Paisagismo

Ligações de 

Concessionárias e 

Definitiva

Ligações de Concessionárias e Definitiva

Condomínio

IPTU

Limepeza

Premiações Premiação

Produto Produto

Promoção e 

Propaganda
Promoção e Propaganda 183.814,67

Fundo de 

Marketing
Fundo de Marketing

Construção/Mobili

a/Decoração de 

Stand

Construção/Mobilia/Decoração de Stand 919.073,25

Manutenção do 

Stand/Apto 

Modelo

Manutenção do Stand/Apto Modelo

TOTAL 1.971.309,56

Despesas Pré-Lançamento

Contrapartidas

Jurídico 

Incorporação

Incorporação

Mudança de 

Parâmetros 

Projetos de 

Incorporação

Jurídico 

Incorporação

Jurídico 

Operacional

Manutenção das 

Unidades em 

Estoque

Preparo do 

Terreno

Projetos de 

Incorporação

Jurídico 

Incorporação

PRÉ LANÇAMENTO - 

Construção

Gestão 

Operacional
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ii) Datas do Empreendimento 

A Tabela 4.3 apresenta as datas do empreendimento do estudo de caso A. 

Tabela 4.3: Datas do Empreendimento Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Observa-se a partir da Tabela 4.3 que houve uma antecipação da data de lançamento do 

empreendimento em relação ao originalmente previsto no RCAT, com a consequente antecipação 

das demais datas, porém o intervalo de tempo planejado entre o lançamento e conclusão da obra 

permaneceu inalterado. Já ao analisar as datas reais fica evidente que a obra apresentou um atraso 

significativo. Segundo o incorporador, esse atraso foi causado por problemas na execução da 

fundação do empreendimento e, principalmente, por falta de mão de obra qualificada no período. 

iii) Vendas, Áreas e Custos 

A Tabela 4.4 apresenta os valores de venda do estudo de caso A. 

Tabela 4.4: Valores de Venda Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Primeiramente, observa-se a diminuição do número de unidades de 345 para 308, porém houve 

um aumento de 3m2 da área média da unidade (Tabela 4.5). 

  

Datas RCAT RCAP Realizado

Data de Lançamento jun/12 mar/12 mar/12

Data de Início da Obra dez/12 set/12 set/12

Data de Término da Obra mai/15 fev/15 mai/16

Lançamento + Obra (meses) 36 36 50

Vendas RCAT RCAP Realizado

Unidades 345 308 308

Área Média Unidade (m2) 34 37 37

VUV (R$/m2 priv.) 4.669 5.130 4.744

VMU (R$ mil) 160 192 180

VGV s/ Permuta (R$ mil) 45.954 48.835 45.156,73
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Tabela 4.5: Áreas e Custos do Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

A partir dos dados acima pode-se fazer observações importantes acerca das mudanças do 

planejamento do empreendimento desde a sua concepção originária à época de aquisição do 

terreno (RCAT). Primeiramente observa-se a diminuição do número de unidades de 345 para 308, 

porém houve um aumento de 3m2 da área média da unidade, passando de 34m2 para 37m2. Entre 

o estudo de massa e o projeto real, houve a incorporação de mais áreas comuns, demonstrado pelo 

aumento do índice de área total equivalente / área privativa saindo de 1,83 para 1,99. Desta forma 

o custo esperado de construção saiu de 2299 no RCAT para 2645 no RCAP. No entanto, os dados 

monitorados do empreendimento revelam que o CUC (R$/m2 privativo), no valor de R$3.079,00 

ficou acima do planejado no RCAP devido ao aumento de custo da obra pelos motivos já 

elencados. 

iv) Financiamento Bancário 

A Tabela 4.6 apresenta as datas do financiamento do empreendimento do estudo de caso A. 

Tabela 4.6: Financiamento do Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

As premissas de financiamento permaneceram inalteradas do RCAT para o RCAP. Interessante 

notar que o financiamento da construção foi menor do que previsto e o prazo para amortização 

Áreas e Custos RCAT RCAP Realizado

Área do terreno (m2) 2.150 2.150 2.150

Área total privativa (m2) 11.843 11.518 11.518

Área privativa Líquida (m2) 9.842 9.519 9.519

Área total Equivalente (m2) 21.684 22.923 22.923

Área total Equivalente / Área Privativa 1,83 1,99 1,99

CUC (R$/m2 equivalente) 1.256 1.329 1,547

CUC (R$/m2 privativo) 2.299 2.645 3,079

Financiamento Bancário RCAT RCAP Realizado

% Da Obra Financiado 80% 80% 23%

Prazo (meses) 30 30 15

Juros (Taxa + TR) 10,50% 11% 11%
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total foi realizado na metade do tempo estipulado, a taxa de juros permaneceu a mesma. A 

incorporadora decidiu, por questões internas, suprir a necessidade de caixa da obra com recursos 

próprios. 

v) Velocidade de Vendas 

A Tabela 4.7 apresenta a previsão da velocidade de vendas do empreendimento do estudo de caso 

A. 

Tabela 4.7: Previsão de Velocidade de vendas do Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Observa-se que houve um reajuste na previsão de vendas no RCAP dado pelas condições 

favoráveis de mercado em que a incorporadora mudou sua previsão de vendas para 40% no 

lançamento e 60% durante as obras, sendo que a entrega de chaves seria com o empreendimento 

totalmente vendido. 

Conforme mostra a Tabela 4.8 a meta de vendas de 40% prevista no RCAP foi bem-sucedida e 

ultrapassada em 3,72%. No entanto, os dados chamam atenção para o recuo das vendas a partir de 

setembro de 2013, indicando uma retração do mercado com a ocorrência de distratos, o que 

contribuiu sobremaneira para o resultado geral, negativo, do empreendimento. 

Tabela 4.8: Velocidade de Vendas Realizadas do Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Velocidade de Vendas RCAT RCAP

Lançamento 30% 40%

Obras 50% 60%

Pós-Obras 20% 0%

Data Nome do Projeto Estado Cidade (%) Vendido

set/14 AVT2.01 GO GOIÂNIA 85,83%

mar/14 AVT2.01 GO GOIÂNIA 86,23%

set/13 AVT2.01 GO GOIÂNIA 88,24%

mar/13 AVT2.01 GO GOIÂNIA 84,96%

set/12 AVT2.01 GO GOIÂNIA 79,76%

mar/12 AVT2.01 GO GOIÂNIA 43,72%
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vi) Análise de Sensibilidade 

As Figuras 4.2 e 4.3 apresentam as análises de sensibilidade do preço de venda RCAT e RCAP do 

empreendimento do estudo de caso A. 

Figura 4.2: Análise de Sensibilidade do Preço de Venda RCAT do Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Figura 4.3: Análise de Sensibilidade do Preço de Venda RCAP do Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Tanto no RCAT quando no RCAP percebe-se que quanto menor o preço de venda, menor é o 

resultado e maior é a exposição. No RCAT o menor preço de venda previsto era de R$4.319,00/m2 

enquanto no RCAP o menor preço de venda previsto na análise de sensibilidade passou para 

R$4.745,00/m2.  Sabendo que o VGV do projeto foi de R$45.156.000,73 e que a área privativa 

passível de venda era 9.519m2 o preço médio de venda por unidade foi de R$4.744,00. Segundo a 

análise de sensibilidade do RCAP o resultado esperado com esse preço médio de venda seria de 

14% de margem e 15% de TIR. No entanto nem estes resultados foram atingidos porque aliada à 

redução do preço de venda que impactou negativamente o empreendimento, houve, ainda, um 

aumento significativo dos custos de obra e despesas comerciais e de marketing.  
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As Figuras 4.4 e 4.5 apresentam as análises de sensibilidade da velocidade de vendas RCAT e 

RCAP do empreendimento do estudo de caso A. 

Figura 4.4: Análise de Sensibilidade de Velocidade de Vendas do RCAT do Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Figura 4.5: Análise de Sensibilidade de Velocidade de Vendas do RCAP do Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

A partir da análise de sensibilidade de velocidade de vendas infere-se que quanto mais demorada 

as vendas, maior a exposição. No RCAT as vendas deveriam ocorrem em até 40 meses para que a 

margem prevista de 23% fosse mantida e no RCAP houve uma redução da margem para 20% que 

seria respeitada em uma velocidade de vendas máxima de 54 meses. As vendas no lançamento do 

empreendimento foram bem-sucedidas, porém, o aumento do tempo de construção e o início da 

crise econômica provocou distratos comprometendo também este indicador e os resultados finais 

do projeto. 

As Figuras 4.6 e 4.7 apresentam as análises de sensibilidade do preço de venda RCAT e RCAP do 

empreendimento do estudo de caso A. 
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Figura 4.6: Análise de Sensibilidade do Custo de Obra no RCAT do Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Figura 4.7: Análise de Sensibilidade do Custo de Obra no RCAP do Estudo de Caso A 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Pela análise de sensibilidade do custo de obra percebe-se que quanto menor o custo de obra, menor 

é a exposição da empresa e maior é o resultado. O custo de obra máximo previsto no RCAT foi de 

R$1.347,00/m2 e no RCAP foi de R$1.428,00/m2. Sendo a taxa mínima de atratividade 20% o 

custo de obra máximo que poderia ocorrer no RCAT era de R$1.285,00/m2 e no RCAP 

R$1.362,00/m2.  

O custo unitário de construção ficou em R$1.547,00/m2, sendo que tal cenário foi tão extremo que 

não foi retratado na análise de sensibilidade, houve exposição do caixa da empresa ao máximo e o 

resultado foi gravemente afetado. 
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4.2 ESTUDO DE CASO B 

4.2.1 Apresentação do empreendimento 

O empreendimento B consiste em casas residenciais situadas na cidade de Goiânia, às margens da 

GO-060 (Figura 4.8). O projeto engloba 432 unidades, distribuídas em 9 condomínios, sendo 330 

unidades de 2 quartos e 102 unidades de três quartos com suíte. O projeto foi dividido em duas 

fases, sendo a primeira com 220 unidades e a segunda com total de 212 unidades, totalizando uma 

área privativa total de 20.559 m2. 

Figura 4.8: Localização do Empreendimento do Estudo de Caso B 

 

Fonte: Google Maps 

4.2.2 Apresentação e Comparação do RCAP x Realizado 

i) Resumo das Contas 

A Tabela 4.9 apresenta o resumo do empreendimento do estudo de caso B. 
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Tabela 4.9 – Resumo das Contas Estudo de Caso B 

 

RESUMO DAS CONTAS

R$ MIL %VGV R$ MIL %VGV

VGV 38.803,00 100,0% 37.229,57 100,0%

TOTAL VGV 38.803,00 100,0% 37.229,57 100,0%

TERRENO Aquisição do Terreno -595,00 -1,5% -726,21 -2,0%

Comissão de Terreno -6,00 0,0% -9,75 0,0%

Contrapartidas -4.250,00 -11,0% -4.381,62 -11,8%

Diligência Jurídica, Instrumentalização -49,00 -0,1% -41,34 -0,1%

Mudança de Parâmetros Construtivos 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Preparo do Terreno -14,00 0,0% -64,76 -0,2%

TOTAL TERRENO -4.914,00 -12,7% -5.223,68 -14,0%

CONSTRUÇÃO Obra -20.321,00 -52,4% -22.824,91 -61,3%

Provisão do Custo de Manutenção -84,00 -0,2% -32,01 -0,1%

Gerenciamento de Obra -406,00 -1,0% 0,00 0,0%

Modificativo 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTAL CONSTRUÇÃO -20.811,00 -53,6% -22.856,91 -61,4%

INCORPORAÇÃO Gerenciamento de Vendas 0,00 0,0% -880,18 -2,4%

Projetos de Incorporação -12,00 0,0% -71,93 -0,2%

Despesas Legais, Tributos e Emolumentos -538,00 -1,4% -955,17 -2,6%

Execução de Decoração e Paisagismo 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Viagens 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Ligações de Concessionárias e Definitiva 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Manutenção das Unidades em Estoque -86,00 -0,2% -338,90 -0,9%

TOTAL INCORPORAÇÃO -636,00 -1,6% -2.246,19 -6,0%

REEMBOLSÁVEIS Despesas Reembolsáveis 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTAL REEMBOLSÁVEIS 0,00 0,0% 0,00 0,0%

COMISSÃO Comissão - PREMIAÇÕES -1.692,00 -4,4% -539,35 -1,4%

TOTAL COMISSÃO -1.692,00 -4,4% -539,35 -1,4%

MARKETING Produto 0,00 0,0% -158,72 -0,4%

Promoção e Propaganda -1.164,00 -3,0% -1.557,45 -4,2%

Stand -388,00 -1,0% -545,07 -1,5%

Institucional 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Atendimento ao Cliente 0,00 0,0% -21,13 -0,1%

TOTAL MARKETING -1.552,00 -4,0% -2.282,37 -6,1%

FINANCEIRAS Despesas Financeiras -1.378,00 -3,6% -1.811,38 -4,9%

TOTAL FINANCEIRAS -1.378,00 -3,6% -1.811,38 -4,9%

APORTE Aporte 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTAL APORTE 0,00 0,0% 0,00 0,0%

IMPOSTOS Impostos Diretos -1.162,00 -3,0% -1.368,68 -3,7%

TOTAL IMPOSTOS -1.162,00 -3,0% -1.368,68 -3,7%

OUTROS Outros Custos 0,00 0,0% -96,31 -0,3%

TOTAL OUTROS 0,00 0,0% -96,31 -0,3%

6.658,00 17,2% 804,70 2,2%

6.658,00 17,2% 804,70 2,2%

REALIZADO

Resultado com alavancagem (antes juros pós-chaves)

Resultados com Alavancagem

TIR (a.a.)

Margem Líquida

CAR-P

0,15

67,00

2,2%

32,2%

Payback (meses)

Margem/Terreno

141,7%

17,2%

13,00

1,35
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Neste empreendimento o VGV apresentou uma pequena variação negativa de 4,1%, o custo de 

construção ficou 9,8% acima do planejado no RCAP e os custos de incorporação apresentaram 

uma diferença de 253,2%, gastos com comissão e despesas financeiras apresentaram aumentos de 

47,1% e 31,4%. 

A combinação desses fatores afetou substancialmente o resultado esperado para o 

empreendimento, em que era previsto um resultado positivo de R$6.658.000,00, porém o realizado 

foi de apenas R$804.700,00 dando uma margem de lucro de apenas 2,2% contra 17,2% que era 

esperado. 

ii) Datas do Empreendimento 

A Tabela 4.10 apresenta as datas do empreendimento do estudo de caso B. 

Tabela 4.10 – Datas Estudo de Caso B 

 

Percebe-se um rigoroso cumprimento das datas planejadas com as datas realizadas, a única 

divergência existente está na data de lançamento. Segundo dados da incorporadora o 

empreendimento foi efetivamente lançado em junho de 2010, porém a abertura das vendas da 

primeira fase foi somente em fevereiro de 2011.  

Portanto, concluí-se que em junho de 2010 o empreendimento foi lançado como um todo (fases 1 

e 2) e as datas de lançamento de cada fase correspondem na verdade à data de abertura de vendas. 

O empreendimento foi executado dentro do cronograma.  

iii) Vendas, Áreas e Custos 

A Tabela 4.11 apresenta as vendas do empreendimento do estudo de caso B. 

  

Datas RCAP - Fase 1 RCAP - Fase 2 RCAP - Nominal Realizado

Data de Lançamento fev/11 jul/11 fev/11 jun/10

Data de Início da Obra jul/11 set/11 jul/11 jul/11

Data de Término da Obra jan/12 mar/12 mar/12 mar/12

Lançamento + Obra (meses) 11 8 13 21
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Tabela 4.11 – Vendas Estudo de Caso B 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Uma variação negativa de 4,1% do VGV representou uma variação também negativa de 4,1% no 

VUV (R$/m2 privativo) e 3,33% no VMU (R$ mil). 

A Tabela 4.12 apresenta as áreas e custos do empreendimento do estudo de caso B. 

Tabela 4.12 – Áreas e Custos Estudo de Caso B 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

O custo unitário de construção foi afetado por um estouro de orçamento em R$2.503.910,00 do 

custo total da obra inicialmente planejado. Com a redução do VGV realizado em relação ao 

planejado, esses fatores contribuíram para diminuir a margem de lucro do empreendimento. 

iv) Financiamento Bancário 

O empreendimento em questão pertence ao segmento econômico e foi 100% financiado pela Caixa 

Econômica Federal. As premissas de financiamento não se alteraram. 

Vendas RCAP Realizado

Unidades 432 432

Área Média Unidade (m2) 48 48

VUV (R$/m2 priv.) 1.887 1.810

VMU (R$ mil) 90 87

VGV (R$ mil) 38.803 37.230

Áreas e Custos RCAP Realizado

Área do terreno (m2) 92.513 92.513

Área total privativa (m2) 20.559 20.559

Área privativa Líquida (m2) 20.559 20.559

Área total Equivalente (m2) 26.380 26.380

Área total Equivalente / Área Privativa 1,26 1,26

CUC (R$/m2 equivalente) 770 866

Área Total da Construção 20.930 20.930

Área Construção / Área Privativa 1,02 1,02

CUC (R$/m2 construido) 971 1.112

CUC (R$/m2 privativo) 988 1.112
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v) Velocidade de Vendas 

A Tabela 4.13 apresenta a velocidade de vendas planejadas do empreendimento do estudo de caso 

B. 

Tabela 4.13 – Velocidade de Vendas Planejadas Estudo de Caso B 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

A Tabela 4.14 apresenta a velocidade de vendas realizadas do empreendimento do estudo de caso 

B. 

Tabela 4.14 – Velocidade de Vendas Realizadas Estudo de Caso B 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Sabendo que a data de término da obra foi março de 2012, a meta de ter 88% do empreendimento 

foi batida, nesta data o empreendimento apresentava 90,74% de vendas. Após setembro de 2012 

as vendas recuaram de 93,06% para 91,38%, só apresentando crescimento um ano depois, em 

setembro de 2013. 

vi) Análise de Sensibilidade 

A Figura 4.9 apresenta a análise de sensibilidade do preço de vendas planejado do empreendimento 

do estudo de caso B. 

Velocidade de Vendas RCAP

Lançamento 20%

Obras 68%

Pós-Obras 12%

Data Nome do Projeto Estado Cidade (%) Vendas

set/14 JCCS.00 GO GOIÂNIA 95,83%

mar/14 JCCS.00 GO GOIÂNIA 96,30%

set/13 JCCS.00 GO GOIÂNIA 93,98%

mar/13 JCCS.00 GO GOIÂNIA 91,38%

set/12 JCCS.00 GO GOIÂNIA 93,06%

mar/12 JCCS.00 GO GOIÂNIA 90,74%

out/11 JCCS.00 GO GOIÂNIA 75,69%

mar/11 JCCS.00 GO GOIÂNIA 6,48%
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Figura 4.9 – Análise de Sensibilidade Preço de Venda do Estudo de Caso B 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Primeiramente percebe-se que o empreendimento por ser todo financiado pela Caixa Econômica 

Federal a tem exposição alta. O Preço de venda R$/m2 esteve dentro da análise de sensibilidade, 

porém o resultado do empreendimento não foi o esperado devido à combinação de outros fatores. 

A Figura 4.10 apresenta a análise de sensibilidade do preço de vendas realizado do 

empreendimento do estudo de caso B. 

Figura 4.10 – Análise de Sensibilidade Velocidade de Vendas Realizado Estudo de Caso B 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

 

O empreendimento não apresentou problemas de venda significantes, porém entre setembro de 

2012 e setembro de 2013 houve devolução de algumas unidades compradas, o que fez com que o 

percentual vendido do empreendimento recuasse. 

A Figura 4.11 apresenta a análise de sensibilidade do custo de obra do empreendimento do estudo 

de caso B. 
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Figura 4.11 – Análise de Sensibilidade Custo de Obra Estudo de Caso B 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

O custo de obra ficou tão acima do planejado que não foi sequer retratado em um cenário 

estressado de análise de sensibilidade. Esse foi um dos fatores impactantes no resultado do 

empreendimento, já que quanto maior o custo de construção, maior é a exposição e menor é o 

resultado.  

4.3 ESTUDO DE CASO C 

4.3.1 Apresentação do empreendimento 

O empreendimento C situa-se na cidade de Águas Claras-DF. O terreno possui localização 

estratégica, com fácil acesso às principais avenidas de grande circulação de Águas Claras. Além 

disso, o empreendimento situa-se perto da Estação do Metrô e do Águas Claras Shopping, em uma 

região com presença de escolas, supermercados e bancos. O terreno possui 3.000 m2. 

O produto é composto por 78 apartamentos destinados ao segmento de média-alta renda (unidades 

com valor entre R$ 350.000,00 e R$ 1.000.000,00), com a seguinte distribuição: 

• 44 unidades com 4 suítes, área privativa de 189,40 m2 e uma vaga simples e uma vaga 

dupla; 

• 08 unidades com 4 suítes e área privativa de 189,80 m2 e uma vaga simples e uma vaga 

dupla; 

• 20 unidades duplex com 4 suítes, área privativa de 245,60 m2 e duas vagas simples e 

uma vaga dupla; 

• 02 unidades duplex com 4 suítes, área privativa de 245,60 m2 e duas vagas duplas; 
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• 02 unidades com 4 suítes, área privativa de 316,00 m2 e duas vagas simples e uma vaga 

dupla; 

• 02 unidades com 4 suítes, área privativa de 327,00 m2 e duas vagas simples e uma vaga 

dupla; 

O veículo de desenvolvimento do negócio foi realizado por meio de patrimônio de afetação com 

incorporação exclusiva da incorporadora em estudo. Neste caso especificamente, a construção, 

incorporação, venda e marketing foram todos realizados por processos internos da empresa e sem 

participações societárias externas. 

4.3.2 Apresentação e comparação do RCAT x RCAP x Realizado 

É importante mencionar que, no período de elaboração do RCAT, a empresa incorporadora estava 

passando por um processo de consolidação nos seus procedimentos de análise de viabilidade de 

empreendimentos.  

Portanto, como as metodologias de análise mudaram do período de elaboração dos estudos iniciais 

de viabilidade para o período de elaboração do RCAP e, consequentemente, o período de execução 

das obras, os dados apresentam uma incompatibilidade de premissas de custos, conforme observa-

se na Tabela 4.15.  

No entanto, nota-se que as proporções dos custos e receitas com relação ao VGV tanto no RCAT 

quanto no RCAP são parecidas e em linhas de estimativas razoavelmente parecidas. Isso nos 

permite afirmar que o RCAT foi um estudo detalhado e condizente com as informações à 

disposição da equipe de planejamento e viabilidade na época de análise.  
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Tabela 4.15: Resumo das Contas Estudo de Caso C 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

RESUMO DAS CONTAS

R$ MIL %VGV R$ MIL %VGV R$ MIL %VGV

VGV 37.580 100,0% 49.495,00 100,0% 56.304,14 100,0%

TOTAL VGV 37.580 100,0% 49.495,00 100,0% 56.304,14 100,0%

TERRENO Aquisição do Terreno -5.946,60 -15,8% -6.224,21 -12,6% -7.653,82 -13,6%

Comissão de Terreno

Contrapartidas

Diligência Jurídica, Instrumentalização -260,92 -0,7% -326,78 -0,7%

Mudança de Parâmetros Construtivos

Preparo do Terreno

TOTAL TERRENO -6.208 -16,5% -6.550,99 -13,2% -7.653,82 -13,6%

CONSTRUÇÃO Obra -17.350,64 -46,2% -23.458,14 -47,4% -41.314,25 -73,4%

Provisão do Custo de Manutenção -100,60 -0,2%

Gerenciamento de Obra

Modificativo -335,81 -0,6%

TOTAL CONSTRUÇÃO -17.351 -46,2% -23.458,14 -47,4% -41.750,66 -74,2%

INCORPORAÇÃO Gerenciamento de Vendas -37,28 -0,1%

Projetos de Incorporação -35,12 -0,1%

Despesas Legais, Tributos e Emolumentos -1.070,34 -1,9%

Execução de Decoração e Paisagismo -355,53 -0,6%

Viagens

Ligações de Concessionárias e Definitiva

Manutenção das Unidades em Estoque -129,50 -0,2%

TOTAL INCORPORAÇÃO 0 0,0% 0,00 0,0% -1.627,77 -2,9%

REEMBOLSÁVEIS Despesas Reembolsáveis

TOTAL REEMBOLSÁVEIS 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

COMISSÃO Comissão - PREMIAÇÕES -1.503,21 -4,0% -1.979,80 -4,0% -172,82 -0,3%

TOTAL COMISSÃO -1.503 -4,0% -1.980 -4,0% -172,82 -0,3%

MARKETING Produto

Promoção e Propaganda -1.503,21 -4,0% -1.979,80 -4,0% -2.761,79 -4,9%

Stand -1.500,44 -2,7%

Institucional

Atendimento ao Cliente -5,49 0,0%

TOTAL MARKETING -1.503 -4,0% -1.980 -4,0% -4.267,72 -7,6%

FINANCEIRAS Despesas Financeiras -413,69 -1,1% 1.103,82 2,0%

TOTAL FINANCEIRAS -414 -1,1% 0,00 0,0% 1.103,82 2,0%

APORTE Aporte

TOTAL APORTE 0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

IMPOSTOS Impostos Diretos -2.565,07 -6,8% -3.378,33 -6,8% -2.074,91 -3,7%

TOTAL IMPOSTOS -2.565 -6,8% -3.378,33 -6,8% -2.074,91 -3,7%

OUTROS Outros Custos -288,62 -0,5%

TOTAL OUTROS 0 0,0% 0,00 0,0% -288,62 -0,5%

Resultados com Alavancagem 8.037,05 21,4% 12.147,94 24,5% -428,35 -0,8%

TIR (a.a.)

Margem Líquida

Payback (meses)

32,5% 26,4% 5,3%

-0,8%24,5%21,4%

35 39 67

RCAT RCAP REALIZADO
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Como análise deste empreendimento, pode-se citar o aumento do VGV do RCAT para o RCAP. 

Esse aumento é explicado pela elevação da área privativa de 14.622 m2 para 16.541 m2, 

caracterizando um aumento de 13,1%, e também pela elevação da estimativa de preço de venda 

das unidades, de R$ 2.570,00/m2 para R$ 2.992,00/m2, caracterizando um aumento de 16,4%. 

Portanto, a elevação do VGV, de 31,7% está em linha com essas duas alterações de premissas de 

projeto. A elevação do VGV do RCAP para o Realizado, de 13,8%, ilustra o sucesso de vendas 

que foi o empreendimento, mais adiante ilustrado pela alta velocidade de vendas. 

Além disso, o aumento exorbitante do custo de obra, que passou de 47,4% do VGV no RCAP para 

74,2% do VGV no Realizado é indicativo dos graves problemas enfrentados pela obra. No período, 

a escassez de mão de obra qualificada, atrelada a atrasos da execução, e o alto índice de retrabalhos 

devido à má qualidade executiva da mão de obra empregada no momento levaram a esse estouro 

de 78% do custo de obra. 

Não estão previstos recursos para incorporação no RCAT e no RCAP pelo motivo de que as 

premissas de agrupamento de centros de custo alteraram-se na empresa no período entre as análises 

pré-lançamento e a entrega do empreendimento. 

Muito provavelmente, os custos realizados de Comissão estão bem menores do que o inicialmente 

previsto por questões de desvios internos de apropriação de recursos. No entanto, acredita-se que 

as comissões tenham permanecido em 4,0% do VGV, conforme prática de mercado na época do 

empreendimento. 

Na verba de Marketing, percebe-se uma elevação substancial devido à execução do stand de 

vendas. É induzido que esta verba estivesse alocada em outro centro de custo fora de Marketing 

nas análises RCAT e RCAP.  Por incompatibilidades de apropriação de custos, essa discrepância 

ficou evidente. Certamente, a incorporadora não tinha esquecido de orçar stand de vendas. 

No geral, percebe-se que o empreendimento obteve, em termos reais reajustados pela inflação 

setorial do período (INCC), prejuízo de 0,8% do VGV, contra uma estimativa inicial de margem 

líquida de 24,5%. O payback alongou-se de 39 para 67 meses. Essa combinação de resultados 

negativos é a consequência de efeitos negativos sofridos pelo empreendimento no período, 

afetando principalmente os custos relacionados à obra por motivos mencionados anteriormente. É 



Análise de riscos de investimentos imobiliários – estudos de caso   63 

 

B. C. L. DE PAULA; L. H. D. M. NOGUEIRA  Resultados e Discussões 

de se chamar a atenção para o tamanho impacto gerado por esses fatores, visto que, apesar de as 

receitas de vendas do empreendimento superarem as expectativas, o investimento como um todo 

apresentou-se insatisfatório. 

i) Datas do Empreendimento 

A Tabela 4.16 apresenta os dados do empreendimento do estudo de caso C. 

Tabela 4.16: Datas do Empreendimento Estudo de Caso C 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Observa-se a partir da Tabela 4.16 que houve um significativo alongamento do prazo da obra. 

Segundo o incorporador, esse atraso foi causado principalmente por problemas na falta de mão de 

obra qualificada no período. Esse prazo de obra alongado provocou o estouro dos custos de obra 

em 78%. 

ii) Vendas e Áreas 

A Tabela 4.17 apresenta os valores de vendas do empreendimento do estudo de caso C. 

Tabela 4.17: Valores de Venda Estudo de Caso C 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Datas RCAT RCAP Realizado

Data de Lançamento dez/07 ago/08 out/08

Data de Início da Obra ago/08 dez/08 fev/09

Data de Término da Obra jul/10 mai/11 jun/14

Lançamento + Obra (meses) 32 34 68

Vendas RCAT RCAP Realizado

Unidades 72 78 78

Área Média Unidade (m2) 212 212 212

VUV (R$/m2 priv.) 2.570 2.992 3.403

VMU (R$ mil) 545 634 721

VGV s/ Permuta (R$ mil) 37.580 49.495 56.304
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Observa-se que a única alteração relevante que se pode observar é que o preço de venda/m2 subiu 

32% do RCAT para o que efetivamente foi realizado. Isso retrata o bom momento econômico que 

o país viveu nos anos de 2008 a 2013.  

A Tabela 4.18 apresenta as áreas do empreendimento do estudo de caso C. 

Tabela 4.18: Áreas do Estudo de Caso C 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

 

iii) Financiamento Bancário 

A Tabela 4.19 apresenta os valores do financiamento do empreendimento do estudo de caso C. 

Tabela 4.19: Financiamento do Estudo de Caso C 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

 As premissas de financiamento permaneceram inalteradas do RCAT para o RCAP.  

iv) Velocidade de Vendas 

A Tabela 4.20 apresenta os valores de velocidade de vendas do empreendimento do estudo de caso 

C. 

  

Áreas RCAT RCAP Realizado

Área do terreno (m2) 3.000 3.000 3.000

Área total privativa (m2) 14.623 16.541 16.541

Financiamento Bancário RCAP Realizado

% Da Obra Financiado 85,0% 72,4%

Prazo (meses) 30 34

Juros (Taxa) + TR 10,5% 10,5%
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Tabela 4.20: Velocidade de vendas estimadas e realizadas do Estudo de Caso C 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

Observa-se que houve um reajuste na previsão de vendas no RCAP dado pelas condições 

favoráveis de mercado em que a incorporadora mudou sua previsão de vendas para 40% no 

lançamento e 60% durante as obras, sendo que a entrega de chaves seria com o empreendimento 

totalmente vendido. 

Conforme mostra a Tabela 4.20, a meta de vendas de 40% prevista no RCAP foi bem-sucedida e 

ultrapassada em 16%. A Tabela 4.21 ilustra a VSO do empreendimento ao longo do seu 

desenvolvimento. É perceptível que o empreendimento sofreu alguns distratos em 2013 e 2014, 

mas nada que provoque preocupação quanto a esse assunto. Esses dados reforçam o sucesso de 

vendas do empreendimento. 

Tabela 4.21: Velocidade de Vendas Realizadas do Estudo de Caso C 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

  

Velocidade de Vendas RCAT RCAP Realizado

Lançamento 38% 40% 56%

Obras 62% 60% 44%

Pós-Obras 0% 0% 0%

Data Nome do Projeto Estado Cidade % Vendas

set/14 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 98,68%

mar/14 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 97,37%

set/13 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 98,68%

mar/13 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 96,15%

set/12 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 100,00%

mar/12 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 98,72%

out/11 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 98,68%

mar/11 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 97,44%

set/10 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 97,44%

mar/10 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 97,44%

set/09 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 97,44%

mar/09 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 56,00%

set/08 ESTUDO DE CASO C DF ÁGUAS CLARAS 7,70%
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v)  Análise de Sensibilidade 

No RCAP, não foram obtidos os dados de análise de sensibilidade feitos pela incorporadora. No 

entanto, podemos esclarecer vários assuntos quanto a essa prática. Certamente, as análises de 

sensibilidade que porventura tenham sido feitas não contemplaram o aumento de 

aproximadamente 75% dos custos de obra. Isso ressalta que, apesar de as análises de sensibilidade 

serem fundamentais para um melhor entendimento dos números do empreendimento, elas 

raramente contemplam situações extremas, como a observada neste empreendimento do Estudo 

de Caso C. Portanto, faz-se necessário que o empreendedor fique atento a essas possibilidades de 

ocorrência e esteja preparado para não deixar a empresa insolvente nessas situações críticas. 
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5. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou um modelo de avaliação dos principais fatores de risco do 

desenvolvimento imobiliário com foco nos resultados econômicos esperados. Por meio de 3 

estudos de caso, o modelo foi validado, permitindo aferir os resultados esperados quando da 

compra do terreno e do lançamento, em comparação com os resultados efetivamente realizados, 

uma vez que se tratam de empreendimentos concluídos. 

Seguem as conclusões dos casos estudados. 

• Conclusões do Estudo de Caso A 

O acompanhamento dos dados realizados do Estudo de Caso A apresentado demonstra que, de 

uma forma geral, os custos extrapolaram aqueles previstos no RCAT e RCAP principalmente em 

decorrência de aumento da demanda de mão de obra no período e dos atrasos de execução 

decorrentes da falta de mão de obra qualificada. Por outro lado, as receitas foram menores em 

decorrência da crise econômica iniciada a partir de 2013 que impactou no preço de venda das 

unidades. Desta forma, o resultado do empreendimento, em termos reais, foi negativo para o 

empreendedor, gerando um prejuízo de R$ 1.219.000,00, não remunerando o capital investido.  

• Conclusões do Estudo de Caso B 

Pelo Estudo de Caso B percebe-se que a combinação de fatores negativos afetou o resultado do 

empreendimento, porém não o suficiente para leva-lo a um prejuízo. O aumento do custo de 

construção devido à falta de mão de obra qualificada foi o fator preponderante para redução da 

margem de lucro, porém de maneira geral a grande maioria dos custos extrapolaram o previsto no 

RCAP. A redução do VGV planejado para o realizado também foi um fator de risco. O 

empreendimento apresentou resultado final positivo para o empreendedor apesar de todas as 

dificuldades e houve remuneração do capital investido. 
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• Conclusões do Estudo de Caso C 

O acompanhamento dos dados realizados do Estudo de Caso C apresentado demonstra que, de 

uma forma geral, os custos de obra extrapolaram aqueles previstos no RCAT e RCAP 

principalmente em decorrência de aumento da demanda de mão de obra no período e dos atrasos 

de execução decorrentes da falta de mão de obra qualificada. Apesar de as receitas de vendas terem 

extrapolado as expectativas e o empreendimento não ter sofrido com distratos, a elevação do custo 

de obra foi de tal maneira alto que os efeitos negativos sobrepuseram os efeitos positivos e, assim, 

o empreendimento apresentou resultado negativo. Desta forma, o resultado do empreendimento, 

em termos reais, foi negativo para o empreendedor, gerando um prejuízo de R$ 428.350,00, não 

remunerando o capital investido.  

Os estudos de caso retrataram que houve no período de 2011 a 2016 um cenário de “turbulência 

perfeita” para o setor imobiliário, em que o “boom” dos anos 2011 e 2012 com significativo 

aumento do volume de lançamentos imobiliários gerou uma pressão de demanda por mão de obra 

qualificada e, nos canteiros de obra, um crescimento da taxa de resserviço, ambos responsáveis 

por contribuir para o incremento dos custos.  

Além disso, o inesperado cenário de crise econômica a partir do final de 2013 levou a uma retração 

do mercado de compradores, gerando grande número de distratos nas vendas efetuadas. Estas 

premissas, tanto da falta de mão de obra com os aumentos de custos, quanto da desaceleração 

econômica com a perda de clientes, não foram previstas nos estudos de sensibilidade quando da 

elaboração do RCAT e do RCAP. P 

Pode-se concluir que, apesar do esforço do empreendedor em mapear todas as condições de risco 

do desenvolvimento dos empreendimentos em análise, ainda sim estes mecanismos não 

conseguiram prever adequadamente as variações de mercado e da economia. No entanto, fica 

demonstrada a importância do planejamento como forma de mitigar riscos no desenvolvimento de 

empreendimentos imobiliários que, por sua própria natureza e tempo de duração de cada projeto, 

estão sujeitos a uma gama de fatores que podem ser divididos entre aqueles que o empreendedor 

pode controlar e aqueles que fogem ao seu controle. 
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ANEXOS 

ANEXO A – ART. 34 LEI 4.591/1964 

“Art. 34. O incorporador poderá fixar, para efetivação da incorporação, prazo de carência, dentro 

do qual lhe é lícito desistir do empreendimento. 

§ 1º A fixação do prazo de carência será feita pela declaração a que se refere a alínea "n", do art. 

32 onde se fixem as condições que autorizarão o incorporador a desistir do empreendimento. 

§ 2º Em caso algum poderá o prazo de carência ultrapassar o termo final do prazo da validade do 

registro ou, se for o caso, de sua revalidação. 

§ 3º Os documentos preliminares de ajuste, se houver, mencionarão, obrigatoriamente, o prazo de 

carência, inclusive para efeitos do art. 45. 

§ 4º A desistência da incorporação será denunciada, por escrito, ao Registro de Imóveis ... 

(VETADO) ... e comunicada, por escrito, a cada um dos adquirentes ou candidatos à aquisição, 

sob pena de responsabilidade civil e criminal do incorporador. 

§ 5º Será averbada no registro da incorporação a desistência de que trata o parágrafo anterior 

arquivando-se em cartório o respectivo documento. 

§ 6º O prazo de carência é improrrogável. ” 

ANEXO B – ART. 12 LEI 4.864/1965 

“Art. 12. Fica elevado para 180 (cento e oitenta) dias o prazo de validade de registro da 

incorporação a que se refere o art. 33 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. ” 

ANEXO C – ALTERNATIVAS DE AQUISIÇÃO DE TERRENOS 

 Existem diversas maneiras amplamente utilizadas atualmente no Brasil de se negociar um 

terreno. 
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i. Pagamento em dinheiro 

 É uma prática bastante utilizada pois muitos donos de terreno não querem investir 

indiretamente no mercado imobiliário através de permutas e preferem receber o dinheiro. As 

vantagens são: o dono do terreno recebe uma segurança maior por já ter o valor do terreno em 

dinheiro, e não em apartamentos a serem negociados futuramente. Além disso, o incorporador 

paga um preço menor por ser pagamento em dinheiro. As desvantagens são: o dono do terreno não 

recebe o valor indicativo do potencial construtivo do terreno e o incorporador necessita adiantar 

uma grande quantidade de dinheiro sem ter vendido nenhuma unidade autônoma até o momento, 

assim aumentando a necessidade de capital para viabilizar o empreendimento e, 

consequentemente, a TIR tende a reduzir. 

ii. Permuta Física no Local 

 Consiste em transformar a área do terreno bruto (matéria-prima da incorporação) 

em área privativa de unidades autônomas. Geralmente, utiliza-se um fator de conversão 

entre 100% a 120% (1 m2 de terreno é pago com 1,2 m2 de área privativa das unidades 

autônomas do empreendimento). O modelo tradicional de permuta física se baseia no 

princípio de destinação de uma porcentagem física pré-estabelecida do imóvel a ser 

construído ao dono do terreno, ou seja, em troca do lote onde será erguido o 

empreendimento imobiliário, o proprietário recebe como pagamento um determinado 

número de unidades que serão construídas. 

 

iii. Permuta Física em outros empreendimentos 

 Consiste em transformar a área do terreno bruto em área privativa de unidades 

autônomas de outros empreendimentos, geralmente da mesma incorporadora. As 

vantagens são que o dono do terreno possui maior flexibilidade de escolha de unidades 

autônomas na negociação, bem como podem, às vezes, já pegar unidades prontas. Para o 

incorporador, pode haver o benefício de reduzir o estoque de outros empreendimentos que 

podem estar com piores vendas. 

 

iv. Permuta Financeira 
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No caso da permuta financeira, as empresas repassam aos antigos donos do terreno uma 

porcentagem sobre o valor das vendas após pagar uma entrada, possibilitando, assim, uma 

flexibilidade operacional, já que o tamanho, número e valor dos futuros imóveis podem ser 

alterados sem pormenores. Além disso, riscos na demora na venda são compartilhados pelo antigo 

e novo proprietário do terreno. 

Deve-se mencionar que na opção de permuta, a necessidade de capital para viabilizar o negócio 

diminui substancialmente, ao passo que a margem de lucro do empreendimento pode ser reduzida, 

visto que há um prêmio ao dono do terreno por receber a quantia em unidades autônomas na 

entrega do empreendimento, que geralmente ocorre de três a cinco anos após a concretização do 

negócio. Para que seja analisada a viabilidade de aquisição do terreno, deve-se elaborar um Estudo 

de Massa. 

 




