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RESUMO 

A análise e seleção de empreendimentos imobiliários são atividades diretamente ligadas a 

composição das carteiras de empreendedores e investidores. Portanto, possuem uma conexão 

intrínseca com sucesso das empresas no setor, haja vista que essa decisão norteará grande parte 

das definições posteriores. Levando em consideração a relevância dessas atividades o presente 

trabalho se propôs a avaliar a maneira como os empreendedores e investidores do mercado 

goiano analisam e tomam as suas decisões relativas à aceitação de um empreendimento 

imobiliário, seja quanto a qualidade do instrumental empregado, seja quanto aos indicadores 

avaliados. 

Por meio da aplicação de estudo de casos múltiplos foi realizado um breve levantamento das 

características dos decisores responsáveis pela escolha de novos projetos dentro das empresas 

entrevistadas. Posteriormente mergulhou-se na discussão sobre quais são as informações 

utilizadas para a decisão, como são elaboradas e como são analisadas. Aproveitou-se esse 

momento para verificar a homogeneidade do comportamento de empreendedores e investidores 

e entender a sinergia estabelecida entre os dois grupos.  Após esta investigação foi possível 

identificar pontos onde esses comportamentos divergem como na profundidade das análises 

realizadas por cada grupo, no perfil das equipes decisoras, no ferramental empregado, nos 

indicadores analisados e na percepção do risco imobiliário. Também foi possível analisar as 

situações que favorecem ou não o estabelecimento dessa parceria e perceber que ainda existem 

pontos de atrito. Ficou explícito, por fim, que o mercado se encontra em evolução e num 

processo de amadurecimento realizando análises mais consistentes e detalhadas, separando de 

maneira mais clara os papeis a serem desempenhados e, principalmente aumentando a 

qualidade das premissas empregadas.  

Após essa explanação conclui-se que este trabalho serve como um diagnóstico da forma como 

os empreendimentos são selecionados dentro mercado imobiliário goiano, sob a ótica do 

estabelecimento de parcerias para funding.  
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1  INTRODUÇÃO 

A construção civil figura como uma das atividades econômicas mais importantes para o país. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) a indústria da 

construção foi responsável anualmente, na média dos últimos 15 anos, por 5,5% do incremento 

bruto ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Essa relevância econômica fez com que o 

segmento atraísse diversos empreendedores e investidores em busca da multiplicação de seu 

capital.  

É necessário, todavia, ter em mente que “Empreender em real estate obriga a decisões que 

comprometem grande capacidade de investimento para fazer empreendimentos sem 

flexibilidades, cujos resultados serão alcançados em um prazo muito longo em relação ao 

momento da decisão” (ROCHA LIMA JR; MONETTI; ALENCAR, 2011, p. 1). Esta colocação 

dos autores sintetiza, de maneira breve, as principais características dos investimentos em real 

estate: baixa liquidez, longos horizontes para a obtenção do retorno do investimento, grande 

demanda por recursos e, consequentemente, altas possibilidades de desvios com relação ao 

momento do planejamento. É fundamental que os players do segmento tenham essa visão para 

que possam estar cientes do ciclo necessário para o ganho de capital, bem como dos riscos 

decorrentes de sua decisão de investimento. 

Devido esse perfil inerente do setor e a necessidade de remuneração dos players em padrões 

que correspondam com as suas expectativas, como discutido por Camargo (2015, p. 1-3) em 

seu trabalho, as análises para a tomada de decisão ganham uma importância ímpar.  

Diante deste contexto é pertinente abordar o conceito de Análise da Qualidade do Investimento 

(AQI). Segundo Rocha Lima Jr., Monetti e Alencar (2011, p.40) para que o empreendedor seja 

capaz avaliar de maneira critica a qualidade do investimento em um empreendimento é 

necessário que realize um estudo que contenha indicadores da capacidade de fazer, dos 

resultados esperados, da segurança e dos riscos inerentes.   

Frente a este cenário o presente trabalho teve como intuito a avaliação da forma como os 

empreendedores e investidores, que atuam em Goiânia, selecionam seus empreendimentos e a 

realização de um comparativo entre essas visões. Buscou-se entender quais fatores 
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impulsionam esses grupos a escolher um empreendimento em detrimento de outros, quais os 

critérios utilizados nesta etapa e analisar o nível de sinergia entre as partes. 

1.1 JUSTIFICATIVA  

Segundo dados da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO, 

2018) nos últimos 5 anos foram lançados 10,7 bilhões de VGV na região metropolitana de 

Goiânia. Os empreendimentos residenciais foram responsáveis por 89% desse montante. 

Devido a essa abrangência e representatividade optou-se pela análise deste segmento no 

presente trabalho. Dentre as tipologias de empresas que compõe o setor foram analisadas as 

loteadoras e incorporadoras, uma vez que figuram como as principais entidades deste segmento 

do mercado. Além disso, estas possuem estrutura organizacional e processos definidos, 

possibilitando a avaliação da rotina de seleção de empreendimentos. Estes dois grupos foram 

denominados empreendedores no decorrer desta pesquisa.  

Segundo o Guia CVM do Investidor (2015), em 2009, ao entrar em vigência a Instrução CVM 

nº 472/08, que regula as atividades dos Fundos Investimento Imobiliários (FII), existiam 83 FII 

em operação e somavam um patrimônio líquido de R$ 4,5 bilhões. Em 2015, esse número subiu 

para 260 FII registrados, com um patrimônio líquido superando o valor de R$ 60 bilhões. 

Devido a esta ascensão no mercado imobiliário a categoria de investidores foi composta por 

gestoras de recursos que administram fundos de investimentos cujo os seus recursos estejam, 

integralmente ou parcialmente, aplicados no segmento imobiliário residencial. Na escolha 

destas administradoras foram priorizadas aquelas que possuíam investimentos em pelo menos 

uma das empresas empreendedoras avaliadas. O intuito desta restrição foi buscar entender as 

peculiaridades do mercado local, aprofundando a compreensão acerca do relacionamento 

estabelecido entre as partes por meio de uma análise bilateral. 

A escassez de debates e estudos acerca da relação estabelecida entre os empreendedores e 

investidores definidos acima motivou a delimitação desta análise. São inegáveis a significância 

e o potencial deste relacionamento para o fomento das atividades do setor. Esperava-se que, ao 

confrontar esses players, fosse capaz de chegar a conclusões que possibilitassem entender os 

reais interesses de cada grupo e assim poder contribuir com a otimização da captação e 

aplicação dos recursos do mercado de capitais no segmento imobiliário.   
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Adicionalmente, em função da configuração adotada para a formação da categoria 

“empreendedor”, optou-se por realizar um comparativo entre os dois subgrupos apreciados; 

avaliando as discrepâncias, quando presentes, em suas análises e verificando os níveis de 

homogeneização de cada classe. 

1.2 OBJETIVOS 

A proposta geral do presente trabalho foi avaliar, de forma genérica, o comportamento 

empreendedores e investidores quanto a seleção o seu portfólio de investimentos em 

empreendimentos imobiliários residenciais.  

De forma secundária buscou-se compreender quais indicadores financeiro-econômicos são 

empregados para o balizamento das oportunidades, registrando as motivações de cada empresa 

para utilização, ou não, dos indicadores tradicionais e para o emprego de indicadores 

financeiros avançados no refinamento de suas análises.  

Ainda almejava-se tomar ciência da forma como cada empresa percebe e analisa os riscos 

inerentes do mercado imobiliário, focando, em um segundo momento, nas medidas de proteção 

adotadas como consequência desta análise. 

Após essa avaliação buscou-se ainda captar, de maneira qualitativa, o nível de subjetividade 

presente nas análises de cada grupo.  

Paralelamente, objetivos análogos aos apresentados acima foram utilizados para confrontar o 

grau de diferenciação entre loteadores e incorporadores.  

É válido ressaltar, por fim, que o acompanhamento das análises de viabilidade durante a 

implantação dos empreendimentos não integra o escopo deste estudo. Portanto, não compete a 

esse estudo discussões aprofundadas sobre o desenvolvimento do empreendimento, 

segmentação de mercado, estratégias de marketing e outros itens ligados a implantação do 

produto.  

1.3 ESTRUTURAL TEXTUAL 

O presente trabalho foi estruturado em seis capítulos, abordados a seguir. 

O primeiro, denominado Introdução, traz um breve proêmio do tema; situando o leitor com 

relação ao contexto da pesquisa e a sua relevância científica. Posteriormente, foi dedicada uma 
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seção para aprofundar a discussão sobre questões centrais e minúcias que levaram a delimitação 

do campo de pesquisa. Foi reservado, ainda, um item para a exposição dos objetivos centrais e 

secundários do trabalho.  

O segundo capítulo trata da revisão bibliográfica do tema, tendo como intuito introduzir o leitor 

no universo do assunto abordado, definindo conceitos relevantes para a melhor compreensão 

dos resultados e apresentando, brevemente, a legislação aplicável.  Este capítulo é constituído, 

também, por uma breve discussão de conceitos relacionados aos riscos das operações aqui 

abordadas.  

O terceiro Capítulo apresenta a metodologia empregada, defendendo a sua aplicabilidade e 

garantindo a possibilidade de sua reprodução futura.  Também traz o questionário utilizado nas 

entrevistas e aponta, rapidamente, o motivo para a utilização de cada tópico e os resultados 

extraídos daquele grupo.  

O quarto capítulo apresenta de forma genérica as empresas que serviram de insumo para essa 

dissertação. Aborda, ainda, os resultados obtidos por meio dos questionários, comparando e 

avaliando o comportamento dos grupos previamente definidos. É nesse momento, também, que 

as diferenças entre os subgrupos empreendedores são apresentadas.  

Reservou-se o quinto capítulo para a realização de uma análise crítica acerca das relações do 

mercado bem como os motivos que impelem cada subgrupo amostral a adotar determinada 

estratégia dentro do mercado.  

O sexto capítulo traz as conclusões sobre o tema abordado, registrando as percepções captadas 

acerca da análise e seleção de empreendimentos realizadas por investidores e empreendedores 

e ainda sobre o relacionamento estabelecido entre esses grupos.  

Ao final estão registradas as referências deste documento e a bibliografia base do mesmo. É 

válido ressaltar que optou-se por não anexar a transcrição das entrevistas a esse trabalho a fim 

de não o tornar demasiadamente extenso. Apenas estão registrados os questionários 

empregados. 
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2 UMA DISCUSSÃO SOBRE O MERCADO IMOBILIÁRIO 

RESIDENCIAL E SEUS PLAYERS 

Segundo Rocha Lima Jr., Monetti e Alencar (2011) os empreendimentos imobiliários são 

aqueles em que o foco do empreendedor é produzir para vender, sendo o exemplo mais corrente 

no Brasil os edifícios de apartamentos residenciais. Dentro do mercado imobiliário um dos 

segmentos mais proeminentes é o residencial, sendo composto pelos condomínios verticais 

(citados anteriormente), condomínios horizontais e loteamentos urbanos ou rurais (que podem 

ser abertos ou fechados). A partir deste ponto tratou-se, aqui, apenas dos condomínios 

residenciais e loteamentos urbanos. 

Desta forma, este momento torna-se oportuno para a distinção entre empresas incorporadoras e 

loteadoras. A Lei nº 4.591/64, que rege incorporações, define em seu Artº 28 que “incorporação 

imobiliária [é] a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para 

alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades 

autônomas”. Os parcelamentos do solo, por sua vez, são caracterizados pela “subdivisão de 

gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de 

logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação de vias existentes” 

conforme redação da Lei nº 6.766/79. Loteadoras tem, dessa maneira, frações de terreno como 

seu produto enquanto incorporadoras entregam frações ideais de edificações como resultado de 

sua atividade.  

É válido lembrar, porém, que em nenhuma das atividades descritas anteriormente existe a 

obrigatoriedade da execução da obra pelas empresas aqui definidas. Mesmo que a entidade 

responsável pelo desenvolvimento do produto realize a obra, essa atividade continua sendo 

parte integrante de um escopo distinto dentro do empreendimento, devendo ser tratada e 

remunerada a parte, como explica Binenbojm (2008) em sua dissertação. Este ponto voltará a 

ser motivo de discussão dentro da avalição das rotinas dos entrevistados. 

As operações definidas previamente guardam, todavia, uma semelhança intrínseca: a 

necessidade de funding para viabilizar sua implantação. Apesar desses recursos poderem ser 

oriundos exclusivamente dos próprios empreendedores essa opção não é comumente 

implantada, seja por limitações financeiras, seja pelo anseio da melhoria dos indicadores ou 
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ainda por medidas de segmentação do risco. Assim, normalmente, são utilizadas estruturas 

compostas por uma ou mais opções de funding no financiamento do empreendimento. 

Dentre as possíveis origens dos recursos encontram-se as instituições financeiras, investidores 

pessoas físicas, Family friends e integrantes do mercado financeiro.  

As instituições financeiras por terem uma atuação bem especifica e padronizada fogem do 

escopo da discussão aqui estabelecida, uma vez que não entram no risco do empreendimento 

diretamente e não atuam como investidores. Todavia, é importante uma breve discussão da 

legislação envolvida no funding imobiliário para tomar ciência da necessidade dos investidores 

e em qual momento. Dentro desse contexto a seguir são apresentados o Sistema de 

Financiamento Habitacional (SFH) e Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), responsáveis 

principalmente por regular a atuação das instituições financeiras bem como do mercado 

financeiro. 

O SFH, criado pela Lei nº 4.380/64, destina os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o 

financiamento da aquisição da casa própria; sendo o grande fomento à produção para as 

incorporações. Todavia, as operações para parcelamento da gleba ficaram a margem desse 

sistema.  

Em 1997 foi criado por meio da Lei nº 9.514 o SFI, sistema que rege os financiamentos 

imobiliários que ocorrem fora do SFH. Esse sistema prevê taxas mais baixas que o SFH, “tendo 

em vista a troca do sistema de garantia por hipotecas do SFH pela alienação fiduciária do SFI” 

(FORTUNA, 2008); fato este que diminui a insegurança do agente financeiro já que facilita a 

retomada do bem em caso de inadimplência. Por meio dessa nova normativa foi 

institucionalizado, também, a formação de funding através de recursos do mercado financeiro. 

Essa medida possibilitou a intensificação da utilização dos fundos de investimentos imobiliários 

como fonte de recursos para o mercado imobiliário. 

A instrução CVM nº 472/2008 define em seu Art. 2º que os Fundos de Investimento Imobiliário 

são uma “comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores 

mobiliários e destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários.” Esses condomínios de 

recursos podem ser fechados ou abertos, quanto a captação/resgate de recursos, possuir tempo 

de duração determinado ou indeterminado, e ainda ter as regras mais diversas para distribuição 

de dividendos e para outras características. Ainda em seu Art. 45º essa normativa define as 
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formas de participação dos FII em empreendimentos imobiliários. Esta pode se dar por meio 

de: 

I – direitos reais sobre imóveis;  

II – ações, debêntures, cédulas de debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, 

direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de 

depósito de valores mobiliários, notas promissórias; desde que sejam registrados ou 

autorizado pela CVM. Também se inclui quaisquer outros valores mobiliários cuja 

atividade preponderante seja permitida aos FII;  

III – ações ou cotas de sociedades cujo propósito se enquadre entre as atividades 

permitidas aos FII;  

IV – cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham como 

política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de 

fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente 

em construção civil ou no mercado imobiliário. Permitisse, ainda, o investimento 

em cotas de outros FII; 

V – certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na 

Instrução CVM nº 401;   

Sendo um FII constituído por um aglomerado de recursos de investidores diversos se faz 

necessário a figura de um titular responsável pelo funcionamento e pela manutenção do fundo. 

A este incumbe as principais atividades administrativas e de gestão, como as obrigações legais 

e regulamentares, além da escolha e aquisição dos bens e direitos que irão compor o seu 

patrimônio, a gestão dos ativos, a divulgação de informações aos acionistas, a distribuição dos 

resultados, a organização e a realização das assembleias, entre outras. O Art. 27, da instrução 

da CVM nº 472, traz em sua redação que estes serviços listados podem ser prestados 

diretamente pelo administrador ou ainda por terceiros contratados. O Art. 28 estabelece, 

todavia, que a administração de um FII cabe apenas a instituições financeiras autorizadas pela 

CVM a prestar esse serviço. As gestoras dos fundos são, portanto, as intuições responsáveis por 

administrar a carteira de investimentos e pela tomada de decisões.  

É válido destacar aqui, que devido a configuração dos fundos de investimentos, os cotistas 

tornam-se reféns das decisões dos administradores. Assim, apesar de ser o titular do capital a 
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sua voz é passiva no momento de escolha de um empreendimento. Essa configuração apenas 

aumenta a relevância da escolha das gestoras bem como a importância da realização de análises 

consistentes em sua AQI. 

Em uma posição diametralmente oposta a esta estão as pessoas físicas e os Family friends, haja 

vista que são os responsáveis por efetivamente tomarem a decisão sobre onde alocar seus 

recursos. O primeiro grupo, todavia, apesar de ter voz ativa em seus investimentos, inclusive 

na definição dos mecanismos de proteção de risco a serem adotados, costuma ser passivos em 

suas AQI. Isso se deve ao fato de muitas vezes serem aventureiros, pessoas que estão 

começando a investir ou ainda por possuírem poucos conhecimentos imobiliários para realizar 

uma análise crítica das informações e do produto apresentada pelo empreendedor. Dessa forma, 

acabam assumindo um papel muito semelhante ao do permutante, onde aportam os recursos 

(análogo ao terreno) e recebem unidades prontas como sua remuneração e restituição de capital, 

se tornando reféns dos empreendedores.  

Os Family Friends, por sua vez, encaram o mercado imobiliário de uma maneira muito mais 

profissional, de forma genérica, participando de Sociedades de Conta em Participação (SCP) 

ou até mesmo das Sociedades de Propósito Específico (SPE), empregadas para o 

desenvolvimento dos empreendimentos. Portanto, costumam empregar rotinas próprias para a 

elaboração de suas AQI e tomada de decisão. 

Apesar das considerações acerca do processo de decisão, expostas a seguir, servirem para uma 

autocrítica de todos os investidores estas aproximam-se mais da realidade dos fundos, gestoras 

e Family friends. Por essa razão, a partir desse ponto todas as discussões acerca dos investidores 

farão referência a esses segmentos, de maneira ímpar aqueles ligados ao mercado financeiro.  

Uma vez introduzidos os agentes envolvidos nesta dissertação faz se necessário uma breve 

leitura sobre a seleção de empreendimentos.  

2.1 A SELEÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E SUAS 

PARTICULARIDADES 

Para tratar da seleção de empreendimentos imobiliários é necessário primeiramente uma 

discussão sobre as Análises de Qualidade dos Investimentos. Rocha Lima Jr., Monetti e Alencar 

(2011) defendem que quando se trata da AQI, o que se avalia sempre é, do ângulo financeiro-

econômico, como se comporta o empreendimento, tendo como base a massa de investimentos 
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requerida, na geração do retorno e do resultado. Assim sendo, “quando se usa a terminologia 

análise de investimentos, o que se pretende é estudar o comportamento do empreendimento 

naquilo que é próprio dele e que o fará mais ou menos atraente através da análise de indicadores 

da qualidade que somente a eles estarão presos, que são os econômicos” (ROCHA LIMA JR; 

MONETTI; ALENCAR, 2011, p. 229).  

O autor Rocha Lima Jr. (1990) reforça a necessidade desse estudo ao defender que sempre que 

os indivíduos encarregados de decidir o fazem sem terem, com a devida qualidade, informações 

disponíveis entram em um processo de decisão fundamentada apenas na intuição. 

A seleção de um empreendimento deve ser consequência, portanto, de indicadores que 

posicionam o na economia. Desta forma é importante deixar explícito a distinção entre 

indicadores e parâmetros. 

Para Fernandes (2004) indicador é o agente tradutor da informação, democratizando o acesso 

às informações por todos os interessados, de maneira única e universal. O autor continua 

dizendo que “um sistema de indicadores que alimente o processo decisório com informações 

fiéis, úteis e pontuais, fotografando o desempenho das diversas atividades, pode ser, 

indubitavelmente, o elemento fundamental para a diferenciação da gestão e a perenidade do 

negócio”. (FERNANDES, 2004, p. 3). Os indicadores podem, portanto, ser de origem 

econômica, financeira, socioeconômica, entre outras. Podem, ainda, ser de ordem qualitativa 

ou quantitativa.  

Parâmetro, por sua vez, é um valor ou informação acerca de um indicador ou característica que, 

devido as experiências e situações passadas, é considerado, pelo decisor, como um indicativo 

de uma tendência comportamental do empreendimento. Traduzindo, é onde o decisor posiciona 

a sua régua para a sua tomada de decisão. Um exemplo desta situação é veicular a aceitação de 

um empreendimento a TIR de 30% a.a. ou ainda a uma determinada localização geográfica do 

terreno.  

É valido ressaltar que a AQI se trata, na verdade, de uma previsão do comportamento de um 

empreendimento. É uma previsão justamente por ser baseada em uma série de premissas, não 

existindo garantias reais que estas irão se reproduzir na implantação do projeto. Essas previsões 

são oriundas das incertezas que envolvem o projeto em sua fase inicial, como debatido por 

Navarro em sua dissertação (2007, p. 31), resultantes da falta de informação concretas. Estas 

incertezas relativas às premissas adotadas no cenário referencial que ocasionam os riscos.  
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O Project Management Institute (PMI) define risco como “evento ou condição incerta que, se 

ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, como 

tempo, resultado, custo, âmbito ou qualidade” (FAHRENKROG et al., 2004, p. 238). Essa ideia 

é também é defendida pela British Standard BS 6079-1:2000 ao tratar risco com uma 

combinação de ameaças e oportunidades, cuja a ocorrência é incerta. Todavia, para a tomada 

de decisão não interessa a possibilidade de melhora dos resultados, haja vista que seria 

imprudente apostar em um empreendimento observando existência de possibilidades de 

melhoria do cenário projetado como base. Desta maneira, risco será encarado como todo evento, 

cuja a probabilidade de ocorrência é desconhecida, que leva a quebra de desempenho de um 

empreendimento, não sendo possível ainda verificar previamente o verdadeiro impacto desse 

desvio. 

Como sintetiza Rocha Lima Jr., Monetti e Alencar (2011) os investimentos têm riscos, porque 

as decisões de fazer (efetivada pelo decisor) são tomadas com base em comportamentos 

esperados que podem não se concretizar, na medida em que o decisor não é capaz de deter 

totalmente o controle do comportamento das variáveis estruturais e sistêmicas que interferem 

na operação. Fica evidente, portanto, a existência de riscos inerentes ao empreendimento. 

Apesar destes não poderem ser mensurados ou ainda excluídos é de fundamental importância 

que os players estejam cientes das possíveis consequências sobre o cenário traçado e detenham, 

até uma certa margem, capacidade para atenuar esses desvios. 

Torna-se essencial, dessa forma, a contextualização da Análise de riscos. Os autores Monetti e 

Rocha Lima Jr. (1996) defendem que a análise de riscos tem como objetivo: 

 “reconhecer o comportamento dos indicadores de qualidade do empreendimento 

quando a realidade se afastar das condições originalmente esperadas, identificando a 

capacidade do empreendimento em sustentar resultados sob condições de desvio nas 

premissas que compuseram o cenário de análise” (MONETTI; ROCHA LIMA JR., 

1996, p. 2).   

De posse dessa avaliação o decisor é capaz de ser mais preciso e efetivo em suas ações, 

dirigindo sua atenção aos possíveis desvios que incorrerão em maiores distorções em relação 

ao cenário referencial. Assim sendo, a decisão ganha em qualidade ao ser embasada em um 

maior volume de informações acerca do objeto de estudo.  
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Essa possibilidade de quebra da qualidade esperada do empreendimento faz com que a 

observância dos possíveis riscos e a tomada de ações preventivas interfiram diretamente na 

efetivação da escolha de um empreendimento. Portanto, a AQI e a análise de riscos, 

combinadas, são os instrumentos para que os decisores realizem sua entrada no mercado 

imobiliário residencial.  
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3 METODOLOGIA  

Uma vez delimitado os objetivos desta dissertação iniciou-se a execução da revisão 

bibliográfica. O intuito foi, primeiramente, aprofundar a compreensão acerca do processo 

decisório das empresas, tomando ciência das minucias que interferem na tomada de decisão. 

Posteriormente, desejava-se levantar os pontos relevantes para a discussão do assunto para 

possibilitar um comparativo consistente.  Estes serviram como subsídios para as entrevistas 

com as empresas. Por fim, definiu-se a metodologia aplicável (discutida a seguir). Ressalta-se 

que a bibliografia também foi utilizada como base para a análise crítica dos resultados. 

Para a elaboração do presente trabalho optou-se pela aplicação dos estudos de casos múltiplos. 

Essa escolha foi fundamentada nas palavras de Yin, um dos autores mais citados no 

embasamento dos estudos de caso, segundo o qual “os estudos de caso representam a estratégia 

preferida quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’” (2001, p. 9). Estes 

questionamentos são fundamentais para o entendimento e a compreensão dos processos das 

empresas, objetivo do presente estudo. A opção pelos estudos de casos múltiplos em detrimento 

do estudo de caso simples foi justificada pelas palavras de Zainal (2007) que diz que os estudos 

de casos múltiplos devem ser adotados quando o evento possui diversas fontes e podem ser 

replicados logicamente em uma amostra. Além disso, a avaliação de diversas ocorrências 

ajudou a elevar o nível de confiança e robustez do método.  

A Análise da Qualidade do Investimento, uma das ferramentas utilizadas para a geração de 

indicadores, é um procedimento corriqueiro das instituições do setor. Dessa forma, se fez 

necessário a escolha de um método capaz de entender os fatos cotidianos sem influenciar na 

sua ocorrência. Novamente esta metodologia mostra-se adequada uma vez que “o estudo de 

caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2001, p. 20). Essa relação intrínseca com cotidiano é reforçada por 

Zainal (2007). Segundo seu trabalho, o método do estudo de caso permite que o pesquisador 

examine, com proximidade, dados em um contexto específico.  O autor continua argumentando 

que essa metodologia permite, em sua essência, explorar e investigar um fenômeno 

contemporâneo na vida real por meio de uma análise detalhada de um número de eventos e 

condições limitadas.  Essa característica amostral também foi essencial para o sucesso da 
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presente investigação, uma vez que permitiu uma ampliação dos resultados obtidos para o 

universo estudado. 

Para alcançar os objetivos do presente estudo foi importante, ainda, que a metodologia 

escolhida possibilitasse a realização de uma análise atemporal, permitindo o cruzamento de 

informações do passado e atuais. Esta propriedade também é inerente aos estudos de casos, uma 

vez que, “dedica[m]-se a estudos intensivos do passado, presente e de interações ambientais de 

uma (ou de algumas) unidade social: indivíduo, grupo, instituição, comunidade.” (MARTINS, 

1994, p. 4) 

Johansson (2003) defende que a característica mais importante do estudo de caso é combinar 

diferentes métodos com o intuito de compreender um caso sob diferentes pontos de vista.  

Devido a essa liberdade o optou-se pelo emprego de entrevistas presenciais como fonte primaria 

de dados das empresas analisadas. Ao aplicar pessoalmente estes questionários buscou-se 

mitigar problemas de interpretação e outros desvios no preenchimento dos formulários. Quando 

encontros pessoais não foram possíveis empregou-se recursos tecnológicos para a efetivação 

da pesquisa; tais como vídeo conferências.  

Para a padronização das entrevistas foram elaborados 2 (dois) formulários, a fim de atender 

individualmente cada grupo de empresas. Johansson (2003) defende que a possibilidade de agir 

com base em um repertório de cases, profissionais ou pessoais, é parte integrante do estudo de 

caso. Dessa forma, utilizou-se informações coletadas da bibliografia e de relatos dos 

profissionais do ramo para elaborar a primeira versão dos questionários. A efetividade destes 

foi testada aplicando-os previamente a uma empresa modelo que atua no mesmo segmento do 

grupo alvo do questionário. As informações coletadas nesta etapa serviram para uma 

reformulação das perguntas iniciais e para solidificar uma rotina a ser seguida na aplicação 

desses formulários. Objetivou-se, assim, aumentar a assertividade e eficiência das entrevistas e 

evitar a incompatibilidade entre os dados coletados e as informações necessárias para a análise.  

Após finalizada a rodada de entrevistas as respostas coletadas foram descaracterizadas e 

fragmentadas, a fim de preservar a confidencialidade dos dados e uniformizar as informações. 

Em um segundo momento, reagrupou-se as informações em 2 (duas) categorias distintas: 

empreendedores e investidores. A coletânea de dados dos empreendedores foi ainda subdivida 

em incorporadores e loteadores, possibilitando a realização da análise secundária. Ao final esses 

pares foram confrontados entre si. As semelhanças e diferenças entre as análises de cada player 
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foram registradas para que possam ser discutidas posteriormente, com base na bibliografia 

levantada. 

3.1 OBJETOS DE ESTUDO 

Após o levantamento inicial das informações das empresas atuantes no segmento foram 

definidos os critérios para a seleção das empresas que serviram como subsídio do estudo.  

O primeiro filtro empregado foi de natureza geográfica. Por opção foi estipulado que as 

empresas deveriam ter atuação na região metropolitana de Goiânia, seja por meio de sua sede 

ou ainda pelo histórico de projetos desenvolvidos. Essa atitude está de acordo com a 

metodologia escolhida haja vista que os estudos de caso têm como característica a avaliação de 

uma área geográfica limitada (ZAINAL, 2007). 

Foram abordadas, preferencialmente, empresas empreendedoras e investidoras que possuam 

um track record de empreendimentos em conjunto. Conforme exposto anteriormente o intuito 

dessa medida é, ao analisar um mesmo objeto por diferentes pontos de vista, diminuir o número 

de variáveis que possam perturbar os resultados do estudo.  

Foi definido, também, que as pessoas entrevistadas seriam as responsáveis diretamente pela 

avaliação e seleção de empreendimentos imobiliários residenciais dentro das instituições; 

participando ativamente da tomada de decisão.  Dessa maneira, foi possível aprofundar em 

dados e questões técnicas de interesse da pesquisa desenvolvida. 

Visando preservar à identidade das empresas participantes da pesquisa e a natureza dos dados 

confidenciais, foi realizada apenas uma descrição do perfil das pessoas jurídicas envolvidas, de 

forma que foi possível contextualizar suas respostas. 

3.2 QUESTIONÁRIOS 

Como exposto anteriormente foram elaborados 2 questionários, que se encontram em anexo, 

para a realização das entrevistas com as empresas, sendo um voltado aos empreendedores e o 

outro aos investidores. A justificativa para essa segmentação encontra-se no fato de que se 

buscou não negligenciar as peculiaridades de cada segmento, com o intuito de não prejudicar a 

interpretação das perguntas e coletar dados que estejam o mais próximo possível da realidade 

de cada entrevistado. Apesar dessa adequação aos pontos de vista foi mantido inalterado o 

escopo de análise em ambos.  
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Os questionários foram compostos prioritariamente por perguntas abertas. Essa opção se deu 

em função do anseio de se minimizar a influência do entrevistador nas respostas dos coletadas. 

As perguntas de múltipla escolha foram adotadas apenas nos casos em que os resultados 

esperados eram constituídos por diversos pontos e/ou apresentavam certo grau de uniformidade, 

a fim de evitar que algum item importante fosse negligenciado e dar maior agilidade as 

entrevistas. Todavia, nesses casos foi disponibilizado ao final uma opção para que os 

entrevistados exercessem livremente o direito de expressar sua opinião.  

Os questionários estão divididos em 5 etapas.  

A primeira teve como intuito levantar informações iniciais sobre o entrevistado, a fim de 

compreender a sua atuação dentro da empresa e sua experiência na área de seleção de novos 

negócios. Também objetivou-se levantar o histórico de sua formação formal, entendendo os 

atributos que esse profissional possui para a tomada de decisão.  

Na segunda etapa buscou-se capturar o panorama geral da empresa e de sua atividade no 

mercado imobiliário, diagnosticando a sua estrutura organizacional empregada na avaliação de 

um projeto, seu track record no segmento e seu foco de atuação dentro dos diversos produtos 

imobiliários possíveis. As estruturas empregadas pelas empresas avaliadas na etapa de pré-

projeto serviram como subsídio inicial para a composição das perguntas. 

Por meio desses 2 grupos foi possível analisar e discutir a qualidade dos decisores das empresas 

bem como identificar seu processo decisório. 

O terceiro tópico abordou itens relacionados a Análise da Qualidade do Investimento e os 

insumos utilizados para a tomada de decisão. Nesse momento buscou-se levantar informações 

sobre os meios utilizados na montagem da AQI e a metodologia envolvida na definição das 

premissas do modelo simulador. Também se almejou compreender a importância dos 

indicadores gerados para os decisores e captar a visão dos entrevistados sobre a sua 

aplicabilidade, identificando o nível de conforto dos tomadores de decisão ao utilizar esses 

instrumentos e informações. Nesse momento, tomou-se como subsídio inicial a obra “Real 

Estate: Fundamentos para análise de investimento” (ROCHA LIMA JR; MONETTI; 

ALENCAR, 2011) que trata detalhadamente da composição de AQI e da análise para seleção 

de empreendimentos por parte dos empreendedores. Complementando essa bibliografia, foi 

avaliado os conceitos abordados por Fortuna (2008) no livro “Mercado Financeiro: Produtos e 
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serviços.”, através do qual se diagnosticou os indicadores empregados pelos investidores em 

seus negócios.  

É válido destacar que no presente trabalho levantados e avaliados todos os indicadores 

utilizados pelos grupos para o suporte de suas decisões, priorizando aqueles de natureza 

financeira. Isso se deve ao fato de que esses efetivamente possibilitam a comparação entre 

diversas possibilidades de investimento dentro da economia. 

Na quarta fase do questionário foi abordada a forma como os players avaliam e percebem os 

riscos do negócio, na tentativa de entender como esses influenciam em sua decisão. A 

bibliografia citada anteriormente novamente serviu como ponto inicial dessa discussão. 

Com essas informações foi possível testar a diferença da qualidade da decisão em cada um dos 

casos, analisar a rotina de decisões e extrapolar, por meio da amostra, uma tendência de 

comportamento. Captou-se, ainda, o nível de subjetividade presente nas análises de cada grupo, 

por meio do grau de confiabilidade nos indicadores econômico-financeiros, da quantidade de 

parâmetros utilizados para apoiar ou ainda determinar a opção por um dado empreendimento, 

além da análise do grau de concentração das decisões, para entender a relevância da experiência 

do decisor em detrimento da análise financeira.  

A última etapa buscou captar brevemente a opinião de um grupo entrevistado acerca do seu par, 

com intuito de perceber se existe um descasamento entre a opinião de um segmento e as atitudes 

adotadas pelo outro.  
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4 RESULTADOS 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Ao total foram realizadas 24 entrevistas distribuídas na seguinte configuração: 

i.  7 Empresas Loteadoras; 

ii. 8 Empresas Incorporadoras; 

iii. 9 Empresas Gestoras de Recursos;  

De maneira genérica a amostra de loteadoras foi composta por empresas idôneas e reconhecidas 

por sua atuação expressiva no mercado goiano. Quatro delas são empresas com cerca de trinta 

anos de mercado enquanto as demais possuem cerca de cinco anos de atuação. De forma 

generalizada, atuam no desenvolvimento de produtos para a classe média, sendo que três 

adicionalmente focam em empreendimentos de alto padrão e quatro também atuam no 

desenvolvimento de produtos econômicos.   

As incorporadoras, por sua vez, aqui foram representadas por cinco empresas que possuem uma 

história de mais de vinte e cinco anos, duas companhias com quinze anos de atuação e por uma 

empresa com um ano de existência. Apesar da maioria das entrevistadas atuarem no 

desenvolvimento de produtos econômicos à alto padrão, três delas fogem desse padrão. A 

primeira tem como foco apenas o segmento de apartamentos de alto padrão. A segunda atua na 

fração de mercado correspondente ao baixo-médio padrão, enquanto a última se posiciona 

apenas no ramo de médio-alto.  

Aplicando-se os critérios pré-estabelecidos no item 1.3, uma entrevista foi descartada para as 

discussões sobre a formatação da AQI e análises de risco. Isso ocorreu em função do seu 

segmento de atuação, no qual não existe a captação de recursos do mercado financeiro, sendo 

possível observar significativas peculiaridades na sua AQI. O questionário com essa companhia 

serviu, porém, para reforçar os dados sobre a tomada de decisão dos empreendedores. 

A amostragem de gestoras apresentou uma maior dispersão, uma vez que possuem teses de 

investimentos significativamente distintas. Compartilham como características comuns, 
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todavia, o fato de estarem a frente de fundos de desenvolvimento imobiliário com foco em 

empreendimentos residenciais, especificamente incorporações e parcelamentos. Quanto ao 

volume de recursos sob gestão, foram entrevistadas empresas que possuem de 20 milhões até 6 

bilhões de reais empregados no mercado imobiliário. Quatro delas possuem cerca de vinte anos 

de atuação, duas aproximadamente dez anos e três relataram estar a menos de cinco anos no 

ramo. É importante destacar ainda que três dessas conversas ocorreram diretamente com os 

diretores de Real Estate de suas respectivas companhias e tiveram como enfoque principal testar 

hipóteses e conclusões que são apresentadas e discutidas no final dessa dissertação. O motivo 

dessa decisão foi o fato desses nomes possuírem vasta experiência no desenvolvimento 

imobiliário e de hoje estarem a frente de grandes players do mercado financeiro.  

4.2 QUALIDADE DO DECISOR  

Foi possível identificar que esse segmento carece de cursos formais capazes de preparar 

profissionais especificamente para liderar empresas do setor. Do lado dos empreendedores, o 

mercado é guiado predominantemente por engenheiros civis de formação que, comumente, 

possuem alguma pós-graduação genérica na área de negócios. Esses profissionais, porém, 

atribuem seus conhecimentos mais relevantes as experiências do dia-a-dia bem como aos 

ensinamentos de seus antecessores. É pertinente destacar que em uma análise micro no 

subgrupo dos loteadores ainda existe uma parcela significativa de decisores sem formação 

superior completa ou ainda com formações diversas, não relacionadas a engenharia.  

As equipes dos investidores, por sua vez, são compostas por profissionais com um maior grau 

de formação. Genericamente são oriundos de cursos ligados a áreas de exatas, com destaque 

para as engenharias em geral e não apenas a engenharia civil. No que tange as especializações, 

seguem a mesma lógica apresentada anteriormente, estando conectadas a área de negócios, mas 

com uma tendência a estar relacionadas ao mercado financeiro.  

4.3 ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO 

No que tange o início das análises de viabilidade os empreendedores e os investidores possuem 

parâmetros de qualificação inicial bastante similares. São avaliadas as características 

socioeconômicas da região dos empreendimentos, visando analisar se estão inseridos em 

cidades estrategicamente interessantes para as companhias. Em um segundo momento é 

avaliado se o tamanho da área em questão tem potencial para fornecer um VGV mínimo que 



Seleção de empreendimentos imobiliários residenciais: Semelhanças e diferenças na análise (...)                      26            

C. B.  SANTOS JUNIOR                                                                                                                              Resultados 

justifique a imobilização do capital. Para os fundos, todavia, existe ainda um critério inicial 

relevante para o prosseguimento das análises: a idoneidade do parceiro desenvolvedor do 

empreendimento. Em diversas passagens foi utilizada a seguinte frase “existem negócios ruins 

com bons parceiros, mas não existem negócios bons com parceiros de qualidade duvidosa”.  

4.3.1 Instrumental 

Quanto a formatação das análises de qualidade do investimento novamente é observada uma 

discrepância entre os subgrupos. Incorporadores optam, de maneira esmagadoramente 

uniforme, pelo software Viabil. Isso ocorre por duas razões genéricas: o cuidado com a 

padronização dos resultados e a maior confiabilidade nos valores produzidos. A primeira é 

importante para o comparativo dos projetos internamente, mas principalmente para possibilitar 

a avaliação de um mesmo projeto por empresas distintas, já que a formação de alianças é uma 

característica recorrente em Goiânia. Já a segunda existe porque há uma grande preocupação 

em minimizar erros na tomada da decisão. Os incorporadores acreditam que a grande 

maleabilidade das planilhas próprias as tornam extremamente sujeitas a erros humanos e por 

isso preferem ferramentas mais engessadas.  

As loteadoras preferem empregar as planilhas em sua análise devido a característica de seu 

negócio, vasta atuação geográfica e estruturas de funding diversas. Assim o amplo grau de 

liberdade, criticado pelos incorporadores, se torna o grande motivador para a adoção dessa 

ferramenta pelos loteadores. Adicionalmente, no desenvolvimento de um loteamento, além do 

negócio imobiliário, existe um negócio financeiro diretamente associado à sua carteira, uma 

vez que os empreendedores geralmente são os responsáveis por financiar seus clientes. Dessa 

maneira, é necessário que a ferramenta adotada seja capaz de fornecer subsídios para a análise 

do retorno obtido pela carteira e suas possíveis variações de configuração.  Reforçando esse 

ponto, as formas de pagamento/permuta do terreno costumam ser mais diversas do que nas 

incorporações haja vista que é comum a contratação de grandes áreas para a realização de 

empreendimentos faseados ou ainda independentes, levando ao incremento de variáveis 

adicionais ao modelo. Por fim, o fato de não existir uma linha de financiamento para obras faz 

com que seja recorrente a necessidade de utilizar recursos de terceiros que nem sempre seguem 

a mesma formatação, seja na captação, remuneração ou nos prazos estipulados. Por exemplo, 

em um mesmo loteamento o funding pode ser composto por recursos oriundos de Family 

Friends, que serão pagos com um percentual de carteira, adiantamentos de CRI’s, que serão 
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garantidos pelas futuras vendas e ainda mútuo realizado com algum fundo de investimento, 

cujos juros são pagos mensalmente e o montante amortizado após a entrega do 

empreendimento.  

As gestoras predominantemente utilizam planilhas próprias a fim de obterem mais flexibilidade 

em suas análises  mas principalmente maior liberdade na composição de seus cenários e análises 

de sensibilidade. A justificativa para essa atitude é o fato de avaliarem diversos 

empreendimentos com diferentes configurações, diferentes parceiros, diferentes participações 

e ainda, em muitos casos, de diferentes segmentos do mercado de Real Estate. Adicionalmente, 

necessitam implantar parâmetros próprios, ligados ao mercado financeiro e que em muitos 

casos não fazem parte do dia a dia do segmento de desenvolvimento.  

4.3.2 Premissas 

Quanto a elaboração das premissas, de maneira geral, os empreendedores utilizam um processo 

interativo a fim de definir os valores a serem imputados. Primeiramente empregam sua 

experiência pessoal para estipular as premissas. Esses índices são mantidos e replicados até o 

momento no qual, durante a implantação de um empreendimento, estejam muito distantes da 

realidade incorrida. Neste caso esses números são reanalisados e convencionado um novo 

padrão. Essa tendência é quebrada normalmente em duas ocasiões. A primeira é quando o 

empreendedor também constrói; nesse caso ele utiliza índices de obras passadas para orçar seu 

novo projeto. A segunda diz respeito ao preço de venda. Foi identificado que para essa premissa 

existe uma tendência do mercado a buscar auxílio das imobiliárias para a definição do preço de 

venda.  

Em uma parcela pequena dos empreendedores foi possível identificar empresas que, 

contrariando a tendência amostral, buscam refinar suas premissas por meio de pesquisas 

ininterruptas de mercado e Benchmarking.  

No que tange as gestoras não existe um processo de desenvolvimento de premissas. Essas 

normalmente são coletadas junto aos empreendedores, averiguadas e validadas para serem 

imputadas no modelo de avaliação dos fundos.   

Nesse ponto é válido destacar o detalhamento das AQI apresentadas pelos empreendedores. 

Frequentemente, por não possuírem o pleno domínio das variáveis envolvidas no 

empreendimento acabam por empregar verbas para cobrir os possíveis gastos. Assim, os 
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números apresentados aos investidores muitas vezes não estão descritos de maneira suficiente 

que possibilite as validações do fundo.  

É importante ressaltar que apesar das semelhanças nas premissas utilizadas foi possível 

observar que, de maneira geral, os gestores adotam uma curva de vendas mais conservadora, 

considerando um estoque pós entrega de chaves, e ainda aplicam taxas de inadimplência e 

distrato, normalmente ignoradas pelos empreendedores. 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Como destacado anteriormente, pela ferramenta utilizada, os players tendem a olhar sob óticas 

distintas as simulações dos empreendimentos. Gestores são focados em análises a valor 

presente, uma vez que estão inseridos no contexto de um mercado financeiro. Na outra ponta, 

existe entre os empreendedores uma parcela significativa que analisa os resultados de seus 

negócios a Valor Nominal ou ainda tomam esses dados como informações importantes para 

reforçar sua decisão.  

Os indicadores nominais observados, normalmente, são lucro e exposição máxima. Apesar 

desse comportamento ser predominante no subgrupo que atua com parcelamentos foram 

identificados alguns players do segmento de incorporações que utilizam essas informações 

como suporte para suas escolhas.  

Também, foi observado que para a composição dos indicadores a VP gestores tendem a utilizar 

uma taxa de desconto composta por um índice inflacionário incrementado de uma taxa fixa e 

predefinida. Por outro lado, empreendedores normalmente utilizam uma taxa padrão fixa 

difundida no meio dos empreendedores. A justificativa para esse comportamento é a conexão 

do primeiro grupo com o mercado financeiro. Por outro lado, os empreendedores adotam essa 

postura a fim de possibilitar o comparativo entre diversos projetos. 

Apesar de existirem diversos indicadores a serem avaliados em um empreendimento, no 

momento da tomada de decisão pelas empresas, um deles costuma se sobressair sobre os 

demais. De forma ampla, a aprovação de um projeto ocorre em cima de um único indicador ou 

de um par de indicadores. 

No que tange a análise em si os empreendedores e os investidores compartilham a Taxa Interna 

de Retorno (TIR) como um indicador relevante para sua decisão. Para os gestores de fundos 
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esse indicador figura juntamente com o Múltiplo do Investimento (MOI), dado pela relação 

lucro/investimento, como os principais pontos para a tomada de sua decisão. A ordem de 

relevância varia de instituição para instituição e conforme o enfoque do fundo, a depender se 

prometem retornos baseados em TIR ou MOI. Foi identificado agentes que utilizam o MOI a 

Valor Presente (PV) e outros que aplicam esse indicador a valores nominais. 

Para os incorporadores aquele indicador tende a ser secundário em detrimento da lucratividade, 

Lucro/Receita, que é comumente tido como o indicador que define a entrada ou não no negócio. 

Os entrevistados argumentaram que a TIR, apesar de ser capaz de permitir a avaliação do 

comportamento do dinheiro no tempo, não indica o volume de recursos correspondente ao 

retorno do negócio. Isso se deve ao fato de que em um empreendimento muito alavancado, 

como uma incorporação com recursos de terceiros, resultados de baixa magnitude podem 

resultar em TIR elevadas. A lucratividade PV, por sua vez, é capaz de me dizer quanto da receita 

do meu empreendimento corresponde efetivamente ao lucro do negócio, já levando em 

consideração a deflação decorrente do tempo. Assim, os incorporadores se sentem mais 

confortáveis em tomar a sua decisão.  

Os loteadores consideram que a exposição máxima nominal possui, normalmente, a mesma 

relevância para a sua decisão que a TIR. As respostas registradas apontam que isso se deve ao 

fato de que caracteristicamente esses negócios são desenvolvidos com recursos próprios e, 

portanto, o fluxo de caixa da empresa é extremamente relevante para a continuidade das suas 

atividades. Dessa forma, saber qual a dimensão do desembolso necessário é essencial para saber 

se ela terá condições de efetuar a obra conforme planejado e não prejudicar os demais projetos.  

4.5 PROCESSO DECISÓRIO 

O processo decisório é nitidamente semelhante em ambos os grupos principais. De maneira 

geral a aceitação de um empreendimento está sujeita ao crivo do conselho de diretores das 

intuições. No caso dos empreendedores é comum que o papel de diretor desse conselho se 

confunda com a figura do dono da empresa, o qual assume a decisão final de seguir em frente 

ou abortar a operação. Para os gestores esta é uma decisão muito distante dos donos do capital, 

uma vez que esses são totalmente passivos quanto as decisões dos fundos que participam. Cabe 

aos administradores dos fundos, juntamente com os demais diretores da gestora que participam 

do conselho, dar a palavra final a respeito do negócio avaliado.  
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Para os investidores, nesse momento, a decisão restringe-se a apenas uma análise financeira dos 

indicadores segundo os parâmetros estabelecidos estrategicamente. Por sua vez, dentro do 

grupo dos empreendedores, os incorporadores costumam ter uma conduta intermediária, 

observando indicadores financeiros e econômicos, enquanto os loteadores tendem a ser mais 

simplistas em suas análises e se basear em indicadores econômicos e no feeling de seus gestores. 

Salvo as considerações apresentadas a respeito das premissas do modelo gerador e dos 

indicadores avaliados pelos players para a tomada de decisão é válido ressaltar que, na média, 

todos os envolvidos buscam resultados similares para os empreendimentos quando analisado o 

indicador em comum, cerca de 25% + IGP-M a.a. para a TIR.  

É pertinente destacar que, apesar de não ser um comportamento generalizado, e foi possível 

identificar que alguns empreendedores incluem as taxas de gestão do desenvolvimento do 

produto, e/ou captação do terreno, e/ou gestão de carteira e outras como parte de seu lucro para 

que possam aceitar um determinador empreendimento. 

4.6 RISCO 

De forma generalizada, foi identificado que os grupos consideram a macroeconomia e as 

instabilidades política como os grandes riscos do segmento.  

Os relatos destacam que variações econômicas são as responsáveis por suscitar os grandes 

fantasmas do mercado imobiliário: inadimplência, distratos e escassez de financiamento. Um 

mal desempenho econômico impacta diretamente o setor ao diminuir a capacidade de 

pagamento das famílias, levando assim a contestações jurídicas e aos temidos distratos. Esses 

ainda são resultado da ausência de crédito ao consumidor que ao tentar repassar sua dívida no 

banco tem seu cadastro negado e se vê obrigado a devolver seu imóvel. O risco de 

financiamento é um risco particular para o segmento da construção uma vez que ao menor sinal 

de crise os bancos elevam suas taxas de juros e dificultam o processo de liberação do 

financiamento da obra, deixando os empreendedores a mercê de sua sorte. As instabilidades 

políticas, por sua vez, resultam em crises econômicas. 

Para os loteadores foi observado que, somado aos riscos explicitados anteriormente, a 

insegurança jurídica para a aprovação de um projeto é uma grande geradora de incertezas. 

Foram citados registros de parcelamentos que aguardaram cerca de 10 anos para ter um 
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posicionamento da prefeitura a respeito de sua viabilidade. Isso torna o negócio totalmente 

imponderável, deixando as empresas reféns dos governos.  

No que se refere a avaliação do impacto dos riscos foi observado durante as entrevistas uma 

grande dificuldade de todas as partes em realizar exercícios que realmente traduzam as 

possibilidades de quebra de desempenho do empreendimento. Todos os players informaram 

que muitos dos riscos do segmento dificilmente conseguem ser aplicados diretamente no 

modelo, uma vez que levam a distorções de mais de uma variável. Por exemplo, o risco 

macroeconômico impacta diretamente na capacidade de compra dos clientes, alterando a curva 

de vendas, no preço dos insumos (pertubando o preço de obra) e ainda na oferta de recursos 

para financiamento (alterando o funding do empreendimento). Assim o único artificio utilizado 

com esse fim foi a realização de análises de sensibilidade. 

Quanto à postura frente aos riscos ficou nítido que a maneira como empreendedores e 

investidores encaram os riscos é significativamente distinta. Empreendedores, de forma ampla, 

defendem que já conhecem amplamente os riscos do mercado em que estão inseridos e, 

portanto, sabem ao que estão sujeitos. Mais do que isso, eles também partem da premissa que 

já assumiram esses riscos no momento em que iniciaram seus negócios no segmento e para sua 

empresa continuar existindo precisam continuar empreendendo. Portanto, de maneira geral 

acreditam que não faz muito sentido olhar para cenários estressados. O que buscam é criar 

ferramentas para evitar grandes descolamentos das premissas chaves, como entrada do 

financiamento e curva de vendas, durante a implantação do empreendimento. Genericamente, 

no grupo dos empreendedores apenas os incorporadores realizam análise de sensibilidade, 

variando custo de obra e preço de venda. 

Os fundos, por outro lado, preferem realizar e avaliar o maior número de exercícios possíveis a 

fim de refinar seu entendimento acerca das consequências da quebra do cenário referencial. 

Utilizam suas planilhas em excel para realizar análises de sensibilidade variando as curvas de 

venda, o preço de obra, bem como o preço de venda. Isso se deve ao fato de que esse grupo tem 

uma dinâmica de funcionamento distinta. De maneira geral, as gestoras são capazes mitigar os 

riscos para seus cotistas na escolha de bons projetos e na definição das formas de proteção do 

capital eficientes, já que normalmente não estão à frente da implantação dos empreendimentos.  

Para os fundos os riscos são encarados de uma forma distinta. Os riscos para esse tipo de 

estruturação estão diretamente ligados à limitação de dois recursos: tempo, para fundos com 



Seleção de empreendimentos imobiliários residenciais: Semelhanças e diferenças na análise (...)                      32            

C. B.  SANTOS JUNIOR                                                                                                                              Resultados 

duração limitada, e dinheiro, para fundos fechados. O seu ciclo pré-determinado implica na 

impossibilidade de assumir empreendimentos cujo o desinvestimento esteja num horizonte 

posterior a sua finalização. Dessa forma, assumir empreendimentos cuja a previsão de 

recuperação do capital e de retorno seja imprecisa, devido a aprovação de projeto por exemplo, 

torna-se um risco sério. Para fundos fechados o seu pool de recursos é definido no momento de 

sua formação. Por isso, a possibilidade de um sócio não conseguir acesso aos recursos bancários 

torna-se extremamente relevante, pois para o fundo não existe a possibilidade de uma nova 

captação para cobrir os possíveis imprevistos. As gestoras também, não anseiam manter grandes 

reservas de capital, uma vez que essas não estão sendo remuneradas e, portanto, não estão 

gerando retorno para os investidores. Esses riscos tornam-se mais relevantes para essa 

categoria, do que os citados inicialmente, porque quando o dono do capital decide investir 

nestes fundos ele já aceitou e superou o risco país e o risco macroeconômico, haja visto que os 

ciclos de investimentos são longos, normalmente acima de 8 anos. 

Dentro das gestoras existe, ainda, uma tentativa de criar fundos que almejam diferentes 

patamares de ganhos, como uma alternativa de segmentação dos riscos, possibilitando assim a 

formatação de portfólio com projeções de risco compatíveis com o retorno almejado. Dentre as 

empresas empreendedoras, porém, essa divisão torna-se um pouco mais complexa uma vez que 

o risco imobiliário é inerente a operação. O que tem se observado é uma tentativa de 

diversificação do portfólio bem como uma tendência desenvolvimento de empreendimentos por 

um grupo de incorporadores, a fim de promover a diluição dos riscos entre as diversas faixas 

de público bem como entre as empresas do segmento. Também foi possível diagnosticar que 

esse movimento é oriundo, predominantemente, dos efeitos colaterais da crise vivida pelo 

segmento e não de uma preocupação ativa por parte dos empreendedores na observância dos 

riscos da operação.  

4.6.1 Medidas de proteção 

Como discutido anteriormente os riscos são avaliados e compreendidos de maneiras 

significativamente distintas entre investidores e empreendedores. É importante ter em mente 

que para os desenvolvedores empreender no segmento significa a sobrevivência ou não de seus 

negócios. Para os investidores isso não é verdade. Como defendido por Dixit e Pindick (1995) 

eles simplesmente têm a opção de alocar seus recursos em outro mercado caso enxerguem que 

o prêmio em questão não paga o risco da perda de seu capital. Para estes simplesmente existe a 
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escolha de não fazer. A consequência direta dessa distância entre os posicionamentos de ambos 

os players é uma percepção de nível de risco distinta e a adoção de diversas medidas de proteção 

por parte dos investidores. 

Essas medidas são abundantes e variam muito de negócio a negócio, de maneira geral são 

exigências das gestoras para a concretização do negócio. Ou seja, os empreendedores não 

participam ou contribuem minimamente para sua formatação. 

A primeira estratégia de proteção que as gestoras buscam de maneira genérica é assegurar uma 

participação mínima dos empreendedores no negócio. Entendem que dessa forma obtém um 

maior comprometimento dos empreendedores com o sucesso do negócio bem como garantem 

uma maneira de pressionar a posição do empreendedor no business caso o desempenho do 

empreendimento não corresponda ao esperado.  

As demais são consequência do nível de proteção e retornos que os fundos almejam, sendo 

basicamente desenhadas caso a caso através da equipe jurídica e da área de captação de novos 

negócios. Podem ser constituídas de garantias reais, transferência de participação de 

empreendedores a investidores, distribuição desigualitária de recursos e outros.  

Destaca-se que para investidores Family Friends as garantias são definidas prioritariamente 

pelos empreendedores, segundo relatos dos entrevistados. 
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5 DISCUSSÕES 

Durante a elaboração desse trabalho foi possível identificar que a crise do mercado imobiliário 

contribuiu de maneira significativa para a evolução do mesmo, tanto no segmento dos 

empreendedores como dos investidores. Esse momento econômico conturbado foi capaz de 

retirar diversos desenvolvedores amadores do segmento e exigir daqueles que sobreviveram a 

este período um desempenho mais eficiente e gestões mais profissionais. Para os investidores 

a quebra da performance de diversos empreendimentos, muitos dos quais mal posicionados ou 

concebidos, levou as gestoras a buscarem profissionais com um track record que possibilitasse 

um melhor entendimento das particularidades desse segmento.  

Em tempos áureos do mercado imobiliário não era necessário grandes atributos para conseguir 

um bom desempenho em suas empreitadas. Dessa forma, empreendedores obtiveram resultados 

consistentes no mercado, mesmo com análises de investimentos rasas ou até inexistentes. Da 

mesma forma, fundos foram capazes de performar mesmo baseados em premissas muitas vezes 

tendenciosas, apresentadas pelos empreendedores, sem grandes preocupações com a 

verificação do histórico destes. Na euforia de bonificações por metas que se mostraram 

incoerentes a longo prazo, como por exemplo aquelas ligadas ao número de lançamentos, 

diversos gestores, de ambos os grupos, levaram as suas companhias para dentro de empreitadas 

sem o devido critério necessário. Com o fim desta era, essas e outras posturas foram revistas e, 

consequentemente, novos parâmetros e rotinas mais criteriosos foram estabelecidos. Dessa 

forma, ficou nítido durante as análises o início de um novo ciclo onde as AQI ganham destaque 

ímpar para a tomada de decisão e estabelecimento das relações do mercado. Espera-se que com 

o avanço da recuperação do segmento de Real Estate essa tendência se intensifique e que as 

análises se tornem ainda mais avançadas e precisas. 

5.1 ALOCADOR X GESTOR  

Durante as entrevistas com os investidores foi possível perceber nitidamente que existem dois 

comportamentos genéricos que norteiam a atuação dos seus componentes. Aqui essas posturas 

foram denominadas como “Alocador” e “Gestor”. É importante destacar que a denominação 

“gestora” empregada nesse capítulo refere-se à postura adotada por um subgrupo que 

desenvolve uma gestão próxima e ativa dos empreendimentos e não genericamente as empresas 
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incumbidas pura e simplesmente da administração de fundos, como nas demais passagens deste 

trabalho. 

Os alocadores são aqueles que possuem uma participação passiva nos empreendimentos, 

investindo recursos e monitorando os resultados apresentados pelos empreendedores 

ocasionalmente. Gestores por sua vez são equipes compostas por profissionais com grande 

experiência e conhecimento no mercado imobiliário, além daqueles que já dominam o mercado 

financeiro, e que buscam contribuir ativamente para a gestão dos negócios que compões sua 

carteira. Dessa maneira, acompanham o empreendimento desde de sua concepção e formatação, 

bem como avaliam sua performance sob a ótica de mercado e financeira, a fim de tomar 

decisões mais assertivas. 

Antes de debater esses conceitos é fundamental o entendimento das características inerentes as 

companhias que tomam decisões pelos fundos. Ao serem remuneradas pelos ganhos de capital 

obtidos para os acionistas estas devem ser capazes de gerar grandes ganhos, porém com uma 

equipe enxuta, a fim que os gastos operacionais não consumam todos a receita obtida. Assim 

para serem competitivas é fundamental que tenham uma taxa de gestão dentro dos parâmetros 

do mercado e que ofereçam ganhos coerentes com os esperados pelos seus acionistas. 

Uma das possíveis teses a serem seguidas para obedecer ao exposto acima é a adoção de uma 

conduta alocadora. Dessa maneira, um menor número de funcionários é capaz de avaliar 

mensalmente os indicadores gerados por cada empreendimento e reportá-los aos acionistas, 

assemelhando-se a produtos commoditys. Todavia, ao optar por essa postura existe uma 

tendência que as análises iniciais dos empreendimentos se tornem mais frágeis, uma vez que a 

verificação das premissas passadas pelos investidores é feita de forma superficial. Em 

decorrência do exposto e de um acompanhamento distante com baixa interferência nos rumos 

do empreendimento, os fundos costumam exigir maiores garantias para a efetivação do negócio, 

buscando equilibrar a equação de riscos do empreendimento.  

Do lado dos gestores, por sua vez, existe uma percepção de que os empreendimentos 

imobiliários são artesanais; guardando diversas peculiaridades entre si. Dessa forma, adotam 

uma postura ativa na implantação destes, atuando como Co-desenvolvedores do produto. 

Iniciam esse processo com uma validação cuidadosa das premissas e dão prosseguimento 

acompanhando ativamente o desenvolvimento do produto, implantação e entrega. Para que isso 

seja possível é necessário que os investidores possuam conhecimentos específicos do segmento, 
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realizem reuniões periódicas com os empreendedores bem como visitas ao local de implantação 

do negócio. A consequência direta é que, devido a essa atuação próxima, são capazes de 

perceber possíveis desvios com maior antecedência possibilitando a minimização de suas 

consequências. Uma vez que reúnem um grande know how do setor em suas equipes de 

especialistas internos também são capazes escolherem empreendimentos com maior potencial 

e adequação ao mercado. Devido a esses ganhos, as gestoras tendem a exigir garantias mais 

flexíveis, em relação aos alocadores, e ter um desempenho médio de sua carteira superior, 

mesmo em momentos de crise. Esse incremento no desempenho médio ajuda, juntamente com 

a uma correta definição da taxa de gestão, a promove reequilíbrio dos gastos com estrutura por 

parte das gestoras. 

Como ressaltado no prefácio deste capítulo, foi possível observar uma profissionalização dos 

fundos, buscando cada vez mais profissionais gabaritados para realizar a interface entre o 

mercado imobiliário e financeiro, e adotando uma postura muito mais próxima a dos grupos 

gestores.  

Para muitos empreendedores, por sua vez, a parceria com os gestores traz um maior conforto 

para a sociedade. Apesar desse tipo de investidor exigir mais das equipes dos empreendedores, 

uma vez que os reports devem ser mais constantes e detalhados, estes sentem que essa 

participação ativa torna mais fácil a justificação de possíveis desvios, haja vista que as gestoras 

se tornam cumplices do sucesso ou insucesso dos negócios. Além disso, acreditam que a 

experiência de mercado dos especialistas dos fundos ajuda aprimorar o produto final a ser 

entregue, agregando conhecimentos para sua equipe e valor para o cliente final.  

5.2 EVOLUÇÃO DO MERCADO 

É nítida a evolução do mercado imobiliário no que tange as empresas que o financiam, porém 

é importante mencionar que já é possível perceber um movimento de aprimoramento dos 

empreendedores seja em suas análises, seja na estruturação de suas relações. 

Durante as entrevistas foi possível identificar que a interação entre empreendedores e 

investidores levou a uma melhor divisão das funções, bem como a sua consequente 

precificação. Dessa maneira, ao deixar de computar as atividades envolvidas no 

desenvolvimento dos produtos no seu lucro as empresas do mercado imobiliário passaram a ser 

remuneradas a parte por essa empreitada. Consequentemente surgiram formatos de negócio no 

qual as empresas estão mais interessadas na receita oriunda de seu Know How empregado na 
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composição dos produtos do que nos retornos obtidos com sua participação societária no 

mesmo. Loteadores e incorporadores começaram a ser desenvolvedores de produtos 

imobiliários para os donos do capital e não simplesmente empreendedores. 

Essa é uma situação que ilustra bem a necessidade do refinamento e da reanálise da forma como 

os empreendimentos são analisados e selecionados pelos players, uma vez que o melhor 

entendimento dos papeis e premissas pode levar ao surgimento de alternativas de business para 

o segmento. Isso se deve ao fato de que um conhecimento mais profundo da mecânica envolvida 

nos processos resulta em um maior domínio dos resultados e das possíveis variações. 

Existem, porém, dificuldades para essa profissionalização. Em Goiânia maior delas é a presença 

ampla de players “aventureiros”, principalmente no segmento de loteamentos. Essa figura surge 

a partir de uma combinação de fatores: baixos custos de desenvolvimento em Goiânia, ausência 

de barreiras de entrada e facilidade de acesso a recursos, especialmente de Family Friends. O 

resultado dessa combinação é a poluição do mercado com seu pouco conhecimento sobre o 

produto e o sobre negócio. Essa situação leva muitas vezes a um nivelamento do segmento por 

baixo, deixando as empresas acomodadas com suas rotinas. 

5.3 QUALIDADE DO DECISOR 

É importante também que existam opções para uma formação técnica mais adequada para as 

equipes dessas empresas. 

Os empreendimentos do mercado de Real Estate estão atrelados a uma série de variáveis tais 

como: características do mercado local, momento econômico, localização, insolação e várias 

outras condições que não necessitam ser aqui citadas. A combinação desses itens faz com que 

cada empreendimento seja único tornando a atividade de desenvolvimento imobiliário uma 

ação quase artesanal. Em decorrência de uma leitura análoga a esta o grupo dos empreendedores 

tendem a valorizar um profissional pelas suas experiências vividas e histórias de sucesso, 

sobrepondo a sua formação acadêmica. Por outro lado, as gestoras demonstram que a 

capacitação teórica e conhecimento financeiro-econômico tendem a se sobressair sobre os 

demais conhecimentos na formação de seus times. Todavia, como tratado previamente essas 

formações por sí só não habilitam o profissional a trabalhar no ramo de Real Estate.   

Ficou claro, porém, que o segmento ainda carece de uma formação direcionada para o segmento 

na graduação e também na pós-graduação. O trabalho do Núcleo de Real Estate da Poli USP é 
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fundamental e pioneiro nessa área, sendo a maior referência para a formação acadêmica e 

teórica de profissionais ligados a multiplicação de capital no mercado imobiliário. Essa 

discussão é melhor apresentada na nota 44 do Comitê de Mercado do Núcleo de Real Estate da 

Poli USP (2018). 

5.4 DIFICULDADES DO RELACIONAMENTO  

A primeira dificuldade levantada pelos empreendedores da região para o estabelecimento de 

relações com os fundos foi o fato de muitas vezes existir um valor mínimo para aporte. Essa 

condição deriva do modelo de negócios empregado pelas gestoras e de suas equipes enxutas, e, 

portanto, da sua capacidade limitada de acompanhamento de diferentes negócios, aliada a 

necessidade de aplicação do capital captado. Essa restrição implica em uma barreira de acesso 

a esta opção de Funding para pequenos e médios empreendimentos. A consequência é uma 

possível inviabilização de alguns negócios pelo simples fato de não apresentarem VGV 

suficiente. Isso ainda impele empreendedores e investidores a trabalharem com 

empreendimentos com uma alta concentração de unidades, aumentando o risco daquela 

empreitada, uma vez que há um incremento de oferta. Essa consideração é especialmente 

verdadeira em um mercado cujo o produto imobiliário tem um valor tão baixo como em 

Goiânia, que ocupa a penúltima colocação no índice FipeZap para venda nas 20 cidades 

acompanhadas. 

O volume de recursos que compõe os fundos de natureza imobiliária também contribui para 

existência de ticket mínimos de alto valor. Investidores estrangeiros, ao optarem pelo 

investimento no Brasil, trazem consigo um volume significativo que compense a efetivação da 

operação. O câmbio favorável a moeda estrangeira aumenta ainda mais o pool de recursos a 

serem administrados e investidos. Assim é preciso que os fundos distribuam esse montante em 

empreendimentos que consumam valores consideráveis, para que sejam capazes de utilizar seu 

orçamento em um número controlável de negócios. Caso contrário, precisará entrar em centenas 

de produtos o que torna a gestão e acompanhamentos totalmente inviáveis. Nesse ponto é válido 

destacar que o desenvolvimento imobiliário residencial é uma das teses de investimento que 

menos consome recursos dentro do mercado imobiliário, ao comparar com atividades como 

desenvolvimento de shopping e galpões logísticos.  

É bastante provável, por consequência, que exista uma demanda reprimida por fundos que 

atendam às necessidades desses pequenos e médios players. Resta saber, porém, se os 
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investidores possuem, primeiramente, interesse em atuar nessa segmentação e, em um segundo 

momento, se são capazes de equacionar soluções eficientes, alinhando o aumento das equipes 

com a diminuição dos tickets de entrada e mantendo seus retornos.  

Outro ponto que merece destaque nessa discussão é a série de consequências da política dos 

alocadores. Devido a sua insegurança nas premissas, esses tentam estruturar o negócio de tal 

forma a se cercarem quase totalmente dos possíveis desvio, criando diversos gatilhos para 

aumento de participação, execução de garantias, distribuição desproporcional de dividendos e 

outros. Assim criam formatos de participação que mais se assemelham a uma renda fixa. Esse 

engessamento dificulta a efetivação do negócio com os empreendedores que ficam totalmente 

sujeitos aos riscos do empreendimento, mesmo não tendo a totalidade dos lucros.  

O mercado de parcelamentos é ainda mais prejudicado pela visão distinta daquela dos 

investidores, especialmente acerca do time. Como debatido anteriormente, os investidores 

sempre têm a opção de não fazer um empreendimento ao invés de assumir um risco que não é 

compatível com seus anseios. O fato de o segmento ser totalmente dependente da aprovação de 

projetos torna os envolvidos reféns da análise e prazos indeterminados do setor público. Os 

investidores, de forma geral, não estão dispostos a entrar em um negócio sem um horizonte para 

elucidação. Os loteadores, por sua vez, buscam investimentos nesse momento para bancar os 

estudos necessários para a aprovação do parcelamento. Isso leva a um descasamento 

dificultando o estabelecimento de parcerias. Foi identificado que normalmente os investidores 

preferem adquirir um percentual da operação da empresa do que entrar no risco isolado de um 

loteamento. Outra opção que resta aos empreendedores para financiarem sua atividade é a venda 

de CRI de outros negócios a fim de bancar a conta nos empreendimentos embrionários.  

O interesse dos grupos também diverge quando o assunto é alternativas ao pagamento em 

dinheiro. Empreendedores valorizam de forma significativa o não investimento, utilizando por 

exemplo a permuta como pagamento pelo terreno. Para os fundos, todavia, não faz sentido 

deixar de aplicar capital no negócio, haja vista que são remunerados pelo volume de recursos 

empregados. Apesar do uso da permuta diminuir o potencial de geração de resultados do 

negócio para o investidor esse instrumento é empregado, quando possível, já que os projetos 

são formados pelos empreendedores em uma etapa anterior a captação de recursos.  

Por fim, foi possível perceber que existe uma diferença significativa no ritmo das operações 

dos grupos dos gestores e dos empreendedores. Isso se deve ao fato de as equipes dos 
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investidores serem compostas prioritariamente por pessoas oriundas de loteadoras e 

incorporadoras de capital aberto, acostumadas a uma rotina de trabalho com metas e 

remunerações por resultados. Do outro lado, as empresas que fazem negócio com fundos 

costumam ser de pequeno e médio porte. Seus times, portanto, estão habituados a exercer sua 

atividade no ritmo dos mercados locais. Essa diferença pode levar a algumas quebras de 

expectativas e embates de ambos os lados, mas essa discrepância tende a diminuir com a 

evolução do relacionamento.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por meio desta pesquisa foi possível lançar luz sobre questões ainda pouco debatidas no 

mercado imobiliário que dizem respeito ao relacionamento entre os empreendedores e 

investidores. Entende-se que esse trabalho tem limitações para sua aplicabilidade genérica, 

principalmente em função do seu caráter regional, todavia serve como uma discussão 

introdutória para análises e pesquisas futuras. 

O presente estudo surgiu da observação e de questionamentos acerca das estruturas de funding 

utilizadas nos empreendimentos imobiliários residenciais em Goiânia. A presença do mercado 

financeiro nessas composições chamou a atenção por sua consistência e por seu movimento de 

intensificação. Percebeu-se, também, que apesar da predominância dos fundos no mercado de 

loteamentos existia uma tendência de expansão para o mercado de incorporações. A partir desse 

ponto foi estipulado como objeto de estudo a relação estabelecida entre empreendedores e 

investidores, com intuito de compreender a mecânica por traz desse relacionamento e buscar 

identificar possíveis pontos dessa relação que mereçam atenção. Dessa maneira, foi delimitado 

a linha de estudo desse trabalho.  

A fase seguinte do estudo foi constituída por uma revisão bibliográfica, a fim de reunir 

informações acerca do mercado financeiro bem como tomar ciência da forma como empresas 

analisam e selecionam empreendimentos imobiliários. Nesse momento publicações do Núcleo 

de Real Estate da Poli USP, da ANBIMA e CVM foram essenciais para a identificação de 

questões chaves relacionadas a temática e para auxiliar na estruturação dos próximos passos.  

Inicialmente buscou-se compreender a qualidade dos decisores atuantes no mercado, como a 

decisão é tomada, no que ela é embasada e como os riscos são avaliados e tratados. Todavia, 

devido à natureza curta do trabalho de conclusão de curso não foi possível ir ao cerne de alguns 

pontos, especialmente na avaliação da qualidade do decisor e do tratamento dos riscos.  

É importante expor que as respostas do questionário apontaram para alguns itens que, apesar 

de fugirem do escopo proposto, merecem atenção. Durante o desenvolvimento e implantação 

do produto ficou nítido que os grupos têm comportamentos distintos e muitas vezes opostos. 

Foi observado esse tipo de divergência em assuntos relacionados a permutas, ao momento ideal 

para tomar ações contingenciais e emergenciais, ao tipo de medidas a serem adotadas, entre 
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outros pontos que podem ter como consequência quebras significativas do desempenho do 

empreendimento. Por estarem foram dos limites delimitados inicialmente esses itens não foram 

avaliados em profundidade, todavia podem servir como ponto de partida para novos estudos 

voltados a compreensão da relação estabelecida entre os grupos.  

Para possíveis pesquisas futuras recomenda-se, ainda, um maior aprofundamento no 

entendimento da uniformidade dos tomadores de decisão de cada grupo expandindo 

geograficamente a amostra em questão. Sugere-se ainda estudos acerca dos comportamentos 

dos fundos alocadores e gestores, a fim de entender suas posturas e resultados com maior 

acurácia. 

Dito isso espera-se, ainda, que ao debater o surgimento de novos modelos de negócios e o 

reposicionamento dos players despertar a atenção para a importância do detalhamento das 

análises, bem como da observância das variáveis envolvidas, para a profissionalização do 

segmento e aprimoramento dos relacionamentos estabelecidos. Por fim, anseia-se que ao 

discutir as limitações desse relacionamento possam ser suscitados novos interesses em definir 

formas de superação dessas barreiras a fim de aproximar empreendedores e gestores. 

 



 

 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO INVESTIDORES 

O presente formulário foi elabora para a abordagem dos responsáveis pela análise e 

seleção de empreendimentos imobiliários residenciais dentro das gestoras de 

investimentos. 

 

Empresa: ______________________________________________________________ 

Nome do entrevistado:________________________ Data da entrevista:____________ 

 

QUESTIONÁRIO AOS INVESTIDORES 

 

ENTREVISTADO  

1. Tempo de atuação na empresa: 

(  ) Até 5 anos; (  ) Entre 5 e 10 anos (  ) Mais de 10 anos 

 

2. Posição na empresa e tempo de permanência no cargo atual:  

______________________________________________________________________ 

 

3. Possui experiência anterior na área?  

______________________________________________________________________ 

 

4. Qual a sua Formação? Possui alguma especialização?   

______________________________________________________________________ 

 

5. Pratica educação continuada? Se sim como?  

______________________________________________________________________ 

 

6. De quantas escolhas de empreendimento já participou?  



 

 

______________________________________________________________________ 

 

7. Quantos empreendimentos já acompanhou do início ao fim?  

______________________________________________________________________ 

 

 

EMPRESA 

8. Tempo de atividade da empresa: 

(  ) Até 5 anos; (  ) Entre 5 e 10 anos (  ) Mais de 10 anos 

   

9. Com relação a escolha dos empreendimentos, como se dá o processo decisório na 

empresa?  

(  ) Decisões estratégicas são totalmente centralizadas na diretoria;  

(  ) Decisões estratégicas são totalmente tomadas pelo dono;  

(  ) Decisões estratégicas são tomadas pela diretoria em consenso com gerentes;  

(  ) Decisões estratégicas são delegadas a níveis hierárquicos abaixo da diretoria (gerentes e 

coordenadores);  

 

10. Informe o volume, aproximado, de recursos que se encontram sob gestão da empresa. 

Quanto se destina a empreendimentos imobiliários?  

(  ) Até 10 milhões       (  ) Até 500 milhões     (  ) Até de 1 bilhão     (  ) Até 10 bilhões     (  ) 

Acima de 10 bilhões 

  

11. A sua empresa possui investimentos em quais tipologias de empreendimentos 

imobiliários? Qual o foco dentro de cada segmento? 

(  ) Desenvolvimento de Loteamentos ________________________________________       

(  ) Desenvolvimento de Incorporações Residenciais  _____________________________      

(  ) Desenvolvimento de Incorporações Comerciais   _____________________________ 

(  ) Imóveis para renda  ____________________________________________________ 

(  ) Outros __________________ 



 

 

  

Com relação aos investimentos em LOTEAMENTOS e INCORPORAÇÕES 

RESIDENCIAIS as questões abaixo: 

 

12. Qual a principal orientação do fundo para a definição das parcerias, enumere de 1 a 5 

(  ) Os indicadores econômicos; 

(  ) Histórico do empreendedor; 

(  ) Nível de risco;  

(  ) Parâmetros do FII; 

(  ) Outro____________________________ 

 

13. Quais as formas financeiras de investimento/participação utilizadas pela empresa? Em 

que situação a gestora opta por cada modalidade?  

(  ) Mutuo ______________________________________________________________ 

(  )  Empréstimos _________________________________________________________ 

(  ) Equity ______________________________________________________________ 

(  ) Compra de CRI  _______________________________________________________ 

(  ) Outros ______________________________________________________________ 

 

14. Qual é o organograma/desenho de investimento empregado nas parcerias com 

empreendedores? O empreendedor participa da definição deste esquema ou oferecem 

alternativas de formatos fixas a eles?  

______________________________________________________________________ 

 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO (AQI) 

15. Você utiliza parâmetros excludentes/auxiliares (ex: localização, VGV mínimo, 

insolação, características socioeconômicas,...) para a analisar um empreendimento? Se 

sim, liste-os e explique o que motiva a sua utilização?  

______________________________________________________________________ 



 

 

 

16. Como realizam as análises da qualidade do investimento para a seleção dos 

empreendimentos imobiliários residenciais:  

(  ) Software. Qual? ______________________                                (  ) Planilhas próprias 

(  ) Não faço           (  ) Outros _____________  

  

17. O que motiva a empresa a optar pela metodologia escolhida anteriormente:  

(  ) Ferramenta consolidada no mercado 

(  ) Prática dos gestores 

(  ) Confiabilidade nos resultados  

(  ) Possibilidade de implantação de parâmetros próprios da empresa para a avaliação de 

empreendimentos 

(  ) Outro_________________ 

 

18. Indique as premissas iniciais e valores usuais imputados no seu modelo de análise:  

(  ) Intervalo para obtenção de licenças e aprovação do projeto 

(  ) Intervalo entre o lançamento e o início de obras 

(  ) Tempo de obra 

(  ) Orçamento do por m2 equivalente para obra  

(  ) Previsão do  m2 quadrado para venda 

(  ) Distratos 

(  ) Inadimplência  

(  ) Taxa de gestão para incorporação 

(  ) Taxa de administração para obra 

(  ) Taxa de gestão da SPE 

(  ) Taxa de gestão da Carteira 

(  ) Despesas com vendas 

(  ) Despesas com Marketing 

(  ) Despesas de incorporação 

(  ) Projetos 

(  ) Pós Obra 

(  ) Velocidade de vendas 



 

 

(  ) Volume de recursos captados até o repasse 

(  ) Taxa de financiamento 

(  ) Licença onerosa 

(  ) Impostos 

(  ) Outros 

 

19. Qual a metodologia utilizada para determinar as premissas a serem utilizadas no modelo 

simulador aplicado para analisar a AQI?  

______________________________________________________________________ 

20. O que muda no modelo quando muda de região ou empreendimento?  

 

______________________________________________________________________ 

 

21. Qual a relevância dos dados ofertados pelo empreendedor no momento da seleção do 

empreendimento? Atribua uma nota de 0 a 5. É feita alguma verificação das informações 

passadas? Se sim, discorra sobre as avaliações empregadas.   

______________________________________________________________________ 

 

22. Antes da aceitação do empreendimento realizam uma visita ao local do 

empreendimento? Realizam alguma pesquisa de mercado? Conversam com as 

imobiliárias da região? 

______________________________________________________________________ 

 

23. Como analisam os indicadores do empreendimento?  

(  ) Valor Presente;               (  ) Valor Nominal. 

 

24. Caso na resposta anterior tenha selecionado VP responda: Qual a data 0? Como a 

empresa compõe a sua taxa de desconto? Ela é balizada pela Selic ou por outra taxa 

básica do mercado?  

______________________________________________________________________ 

 



 

 

25. Você considera os efeitos da inflação em suas análises ou avalia o empreendimento em 

moeda forte? Caso considere o impacto da inflação responda: Quais os referenciais 

adotados para as correções inflacionárias? Você adota valores distintos para correções 

dos custos para construção (ex: INCC) e para preço de venda (ex: IGP-M)?  

______________________________________________________________________ 

 

26. Atribua uma nota de 1 a 5, sendo 5 o mais importante, para a relevância dos indicadores 

na escolha de um empreendimento pela empresa. Como calibram os valores almejados 

em cada item? Acha que tem algum conceito que não tem utilidade? Porque um é melhor 

que o outro 

(  ) Payback 

(  ) TIR 

(  ) Exposição Máxima 

(  ) Lucratividade ou Margem Líquida 

(  ) Lucro/Investimento 

(  ) Outros 

 

27. Quão confortável você se sente utilizando esses indicadores para tomada de decisão? 

Sente a falta de um indicador que balize de uma maneira distinta/mais sofisticada sua 

decisão?  

______________________________________________________________________ 

 

28. Os decisores da empresa possuem algum banco de dados histórico que auxilia na sua 

tomada de decisão? Se sim, o que compõe esses registros como esse acervo é registrado?  

______________________________________________________________________ 

 

29. Estrategicamente, dentro da visão da gestora, qual é o momento ideal para o ingresso 

do fundo no empreendimento? 

(  ) Na escolha do empreendimento pelo empreendedor 

(  ) No início das obras  

(  ) No início das vendas 

(  ) Outro ____________ 



 

 

 

RISCO 

30. Como desenham a parceria do ponto de vista de risco (Partilham o risco com o 

empreendedor, definem mecanismo de rentabilidade mínima,...)?  

______________________________________________________________________ 

 

31. Quais as medidas de proteção usuais adotadas pelo fundo? Quem defini essas medidas 

no caso a caso: Jurídico ou o departamento de AQI?  

______________________________________________________________________ 

 

32. A sua empresa estabelece níveis de remuneração distintos para diferentes patamares de 

risco de um empreendimento? Existem operações mais caras devido o risco?  

______________________________________________________________________ 

 

33. Dentro da visão da gestora como buscam segmentar o risco? Existem porcentagens de 

recursos pré-definidas para empreendimentos imobiliários residenciais com diferentes 

níveis de risco, por exemplo? 

______________________________________________________________________ 

 

34. É realizada uma análise de sensibilidade em suas análises de qualidade do investimento? 

Se sim indique as variáveis estressadas e o intervalo adotado.  

______________________________________________________________________ 

 

35. A sua empresa possui algum sistema de controle para alcançar/preservar o resultado do 

cenário referencial, que orientou a escolha do empreendimento? Se sim, cite-o. 

______________________________________________________________________ 

 

36. Na sua opinião, quais são os maiores riscos dos empreendimentos imobiliários 

residenciais? Qual impacto destes riscos dentro da sua AQI? Consegue mensurar este 

impacto? 

______________________________________________________________________ 

 



 

 

EMPREENDEDORES 

37. Como a empresa realiza a análise do empreendedor? Avaliam seu histórico ou isso não 

é fator decisivo? 

______________________________________________________________________ 

 

38. Na sua visão, enumere por ordem de importância, sendo 1 o de menor importância, 

quais os indicadores analisados pelos empreendedores para realizar selecionar um 

empreendimento:  

(  ) TIR    (  ) Payback       (  ) VGV. Responda nominal ou VPL?_____________ 

(  ) Exposição máxima      (  ) Lucro/investimento  (  ) Outros __________________ 

 

39. Caso se aplique responsada a seguinte questão: O que motivou a sua empresa a alocar 

recursos em empresas goianas? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – QUESTIONÁRIO EMPREENDEDORES 

O presente formulário foi elabora para a abordagem dos responsáveis pela análise e 

seleção de empreendimentos imobiliários residenciais dentro das empresas de 

desenvolvimento imobiliário. 

  

Empresa: ______________________________________________________________ 

Incorporadora (   )                                              Loteadora (  ) 

Nome do entrevistado:________________________ Data da entrevista:____________ 

 

QUESTIONÁRIO AOS EMPREENDEDORES 

 

ENTREVISTADO  

1. Tempo de atuação na empresa: 

(  ) Até 5 anos; (  ) Entre 5 e 10 anos (  ) Mais de 10 anos 

 

2. Posição na empresa e tempo de permanência no cargo atual:  

______________________________________________________________________ 

 

3. Possui experiência anterior na área?  

______________________________________________________________________ 

 

4. Qual a sua Formação? Possui alguma especialização?   

______________________________________________________________________ 

 

5. No que tange os investimentos imobiliários, você costuma buscar novos 

conhecimentos? Se sim quais as formas que você utiliza?  

______________________________________________________________________ 



 

 

 

6. De quantas escolhas de empreendimento já participou?  

______________________________________________________________________ 

 

7. Quantos empreendimentos já acompanhou do início ao fim?  

______________________________________________________________________ 

 

EMPRESA 

8. Tempo de atividade da empresa: 

(  ) Até 5 anos; (  ) Entre 5 e 10 anos (  ) Mais de 10 anos 

 

9. Com relação a escolha dos empreendimentos, como se dá o processo decisório na 

empresa?  

(  ) Decisões estratégicas são totalmente centralizadas na diretoria;  

(  ) Decisões estratégicas são totalmente tomadas pelo dono;  

(  ) Decisões estratégicas são tomadas pela diretoria em consenso com gerentes;  

(  ) Decisões estratégicas são delegadas a níveis hierárquicos abaixo da diretoria (gerentes e 

coordenadores);  

(  ) Outro _______________________________________________________________ 

 

10. Informe o volume aproximado de empreendimentos realizados anualmente. Indique “0” 

(zero) para empreendimentos que não constam no portfólio da empresa:  

(  ) Empreendimentos para classe baixa; (  ) Empreendimentos para classe média;                          

(  ) Empreendimentos de alto padrão;        (  ) Outro ______________________________ 

 

11. Quais as opções de Funding utilizadas pela empresa? O que leva vocês a optarem pelos 

itens listados? Existe a preferência por alguma modalidade? 

(  ) Securitização __________________     (  ) Equity/Sociedade __________________          

( ) Mútuo ____________________         ( ) SFH/SFI ______________________                                      

(  ) Outros___________________ 



 

 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO (AQI) 

12. Você utiliza parâmetros excludentes/auxiliares (ex: localização, insolação, 

características socioeconômicas,...) para a analisar um empreendimento? Se sim, liste-

os e explique o que motiva a sua utilização?  

______________________________________________________________________ 

 

13. Qual a ferramenta empregada para elaborar a Análise da Qualidade do Investimento 

para os empreendimentos de sua empresa?  

(  ) Software. Qual? _______________________        (  ) Planilhas próprias  

(  ) Não faço                              (  ) Outros ____________________________ 

  

14. O que motiva a empresa a utilizar instrumento escolhido anteriormente:  

(  ) Facilidade no uso 

(  ) Ferramenta consolidada no mercado 

(  ) Prática dos gestores 

(  ) Confiabilidade nos resultados  

(  ) Possibilidade de implantação de parâmetros próprios da empresa para a avaliação de 

empreendimentos 

(  ) Outro____________________________________ 

 

15. Na implantação do empreendimento, a sua empresa desenvolve mais de um papel 

(incorporação, gestão, construção,...)?  

______________________________________________________________________ 

 

Caso responda à questão anterior positivamente responda: 

16. Quais são os papeis assumidos pela sua empresa nos empreendimentos?  

(  ) Incorporadora 

(  ) Construtora 

(  ) Gestora da SPE 



 

 

(  ) Gestora da carteira 

(  ) Outros 

 

17. Indique as premissas iniciais e valores usuais imputados no seu modelo de análise: 

(  ) Intervalo para obtenção de licenças e aprovação do projeto 

(  ) Intervalo entre o lançamento e o início de obras 

(  ) Tempo de obra 

(  ) Orçamento do por m2 equivalente para obra  

(  ) Previsão do  m2 quadrado para venda 

(  ) Distratos 

(  ) Inadimplência  

(  ) Taxa de gestão para incorporação 

(  ) Taxa de administração para obra 

(  ) Taxa de gestão da SPE 

(  ) Taxa de gestão da Carteira 

(  ) Despesas com vendas 

(  ) Despesas com Marketing 

(  ) Despesas de incorporação 

(  ) Projetos 

(  ) Pós Obra 

(  ) Velocidade de vendas 

(  ) Volume de recursos captados até o repasse 

(  ) Taxa de financiamento 

(  ) Licença onerosa 

(  ) Impostos 

(  ) Outros 

 



 

 

18. Qual a metodologia utilizada para determinar as premissas a serem utilizadas no modelo 

simulador aplicado para analisar a AQI? Essas premissas são revistas esporadicamente? 

______________________________________________________________________ 

 

19. O que muda no modelo quando muda de região ou empreendimento?  

______________________________________________________________________ 

 

20. Como analisam os indicadores do empreendimento?  

(  ) Valor Presente;               (  ) Valor Nominal. 

 

21. Caso na resposta anterior tenha selecionado VP responda: Como a empresa compõe a 

sua taxa de desconto? Ela é balizada pela Selic ou por outra taxa básica do mercado?  

______________________________________________________________________ 

 

22. Você considera os efeitos da inflação em suas análises ou avalia o empreendimento em 

moeda forte? Caso considere o impacto da inflação responda: Quais os referenciais 

adotados para as correções inflacionárias? Você adota valores distintos para correções 

dos custos para construção (ex: INCC) e para preço de venda (ex: IGP-M)? 

______________________________________________________________________ 

 

23. Enumere de 1 a 5, sendo 5 o mais importante, os indicadores mais relevantes para a 

escolha de um empreendimento pela empresa. Como calibram os valores almejados em 

cada item? Acha que tem algum conceito que não tem utilidade? Porque um é melhor 

que o outro?  

(  ) Payback 

(  ) TIR 

(  ) Exposição Máxima 

(  ) Lucratividade ou Margem Líquida 

(  ) Lucro/Investimento  

(  ) Outros 

 



 

 

24. O que é mais importante para a empresa no momento da tomada de decisão?  

(  ) Os indicadores econômicos; 

(  ) Experiência do empreendedor; 

(  ) Orientação do mercado; 

(  ) Outro____________________________ 

 

25. Quão confortável você se sente utilizando esses indicadores para tomada de decisão? 

Sente a falta de um indicador que balize de uma maneira distinta/mais sofisticada sua 

decisão?  

______________________________________________________________________ 

 

26. Os decisores da empresa possuem algum banco de dados que auxilia na sua tomada de 

decisão? Se sim, o que compõe esses registros e como esse acervo é registrado? 

______________________________________________________________________ 

 

RISCO 

27. A sua empresa estabelece níveis de remuneração distintos para diferentes patamares de 

risco de um empreendimento?  

______________________________________________________________________ 

 

28. Dentro da visão da empresa como buscam segmentar o risco? Existem porcentagens de 

recursos pré-definidas para empreendimentos imobiliários residenciais com diferentes 

níveis de risco, por exemplo?  

______________________________________________________________________ 

 

29. É realizada uma análise de sensibilidade em suas análises de qualidade do investimento? 

Se sim indique as variáveis estressadas e o intervalo adotado.  

______________________________________________________________________ 

 

30. A sua empresa possui algum sistema de controle para alcançar/preservar o resultado do 

cenário referencial, que orientou a escolha do empreendimento? Se sim, cite-o.  



 

 

______________________________________________________________________ 

 

31. Na sua opinião, quais são os maiores riscos dos empreendimentos imobiliários 

residenciais? Qual impacto destes riscos dentro da sua AQI? Consegue mensurar este 

impacto?  

______________________________________________________________________ 

 

INVESTIDOR 

32. A sua empresa participa da elaboração do desenho da parceria com os investidores ou 

utiliza o modelo padrão do investidor?  

______________________________________________________________________ 

 

 Caso a empresa participe do desenho, responda: 

33. A parceria é desenhada com patamares de remuneração fixa? Limitam a remuneração 

máxima do investidor? Oferecer formas de proteção para o capital investidor? 

______________________________________________________________________ 

 

34. Qual a tipologia de investidor mais utilizado pela sua empresa? Qual o motivador desse 

comportamento? 

(  ) Family Friends ____________________________________________________ 

( ) FII ________________________________________________________________                      

(  ) Empresas do segmento ______________________________________________ 

(  ) Outros ___________________________________________________________ 

 

35. Dentro da estratégia da empresa, qual o momento ideal para a entrada do investidor? 

(  ) Na escolha do empreendimento  (  ) No início das vendas (  ) No início das obras 

(  ) Outro ____________ 

 

36. Na sua visão, enumere por ordem de importância, sendo 1 o de menor importância, os 

indicadores e parâmetros analisados pelos investidores para realizar um aporte no 

empreendimento: 



 

 

(  ) TIR    (  ) Payback       (  ) VGV. Responda nominal ou VPL?_____________ 

(  ) Exposição máxima (  ) Histórico da empresa (  ) Lucro/investimento  (  ) Outros 

__________________ 

 

37. Quais os investidores parceiros da sua empresa? 

______________________________________________________________________ 
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