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RESUMO 

 

O objetivo deste plano de negócios é estudar as técnicas e ferramentas 

disponíveis e aplicáveis especificamente ao processo de planejamento e controle de 

execução de obras confiadas a terceiros e desenvolver um plano de negócios pela 

Incorporadora Fênix Ltda. esclarecer e informar todos os procedimentos para 

construção do empreendimento denominado Edifício Afrodite com seis apartamentos 

localizados na Rua Milton Anselmo da Silva, Jardim Claudia, Pinhais – PR. No atual 

cenário do mercado imobiliário, onde os ganhos decorrentes da atividade imobiliária 

e gestão financeira não são mais sozinhos os mais importantes, aliados ao 

amadurecimento do mercado consumidor, principalmente no que tange a qualidade 

e prazo de entrega, verificou-se a necessidade de uma maior atuação das empresas 

incorporadoras nas atividades de planejamento e controle de seus 

empreendimentos, justificando a escolha do empreendimento. A metodologia da 

pesquisa foi bibliográfica e quantitativa por meio de pesquisas de mercado para a 

viabilidade da Incorporadora Fênix e sua gestão de negócios. Conclui-se com o 

desenvolvimento deste plano de negócios que um empreendimento imobiliário, para 

aumentar suas chances de sucesso, necessita, como qualquer outro, de estudos e 

planejamento, numa tentativa de prever as futuras condições de mercado e 

possíveis adversidades que poderão afetar o desempenho do investimento positiva 

ou negativamente. Para tanto, existem técnicas aprimoradas para guiar estas 

previsões, de forma a torná-las muito confiáveis. Ainda, de fundamental importância 

para garantir bons investimentos, é saber produzir, ofertar e vender aquilo que o 

mercado deseja adquirir.  

 
Palavras-Chave: Incorporação Imobiliária. Gestão. Plano de Negócios. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Incorporadora Fênix Ltda., surgiu da oportunidade identificada em atuar 

como incorporadora nos processos da construção civil na região metropolitana de 

Curitiba, com uma visão inovadora no mercado e um sistema construtivo bem 

ajustado, usando as novas tecnologias existente no setor e aprimorando os métodos 

construtivos mais conservadores, alinhando toda experiência e pequisas de 

mercado, resolveu inovar na área, com um sistema visionário de construção, sempre 

visando um de retorno sólido para seus investidores, justificando a escolha deste 

segmento de gestão entre o conhecimento academico e todo o planejamento 

estruturado para que a Incorporadora Fênix possa estar inserida no mercado de 

atuação imobiliária.  

 

Com um projeto para construção de apartamentos, a incorporadora iniciará 

seus processos com um empreendimento em Pinhais, e futuramente expandira seus 

negócios em toda Curitiba e região Metropolitana. 

Muito se fala em Planejamento Estratégico, e nas organizações de maneira 

geral ainda se pode encontrar uma série de interpretações em relação a esta 

ferramenta da administração. 

O Planejamento Estratégico tornou-se o foco de atenção da alta 

administração das empresas, volta-se para as medidas positivas que uma empresa 
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poderá tomar para enfrentar ameaças e aproveitar as oportunidades encontradas 

em seu ambiente. 

As causas mais importantes do crescimento do Planejamento Estratégico é 

a necessidade das empresas se adaptarem com rapidez aos ambientes econômico, 

social, tecnológico e político, como veremos nos próximos capítulos. 

A Incorporadora Fênix Ltda no seu planejamento estratégico analisou os 

tipos de estratégias genéricas existentes, identificando em qual delas melhor se 

encaixa, onde podemos ver que as organizações necessitam de estruturas, políticas 

e diretrizes organizacionais que as capacitem a identificar as novas oportunidades 

de negócio e as mudanças internas necessárias ao aproveitamento destas. 

Pretende-se fornecer informações de todos os procedimentos, da parte de 

construção, vendas e marketing, para o empreendimento denominado Edifício 

Afrodite na região metropolitana de Curitiba. 

Procura analisar o mercado e a competitividade, definindo os perfis dos 

clientes, fornecedores, o número de pessoal necessário para a construção do 

empreendimento, desenvolver os planos de marketing para a divulgação da 

incorporadora e de seus produtos, efetuar cálculos dos gastos para definir como os 

investimentos serão alocados no decorrer das atividades e projetar as receitas.  

O objetivo deste plano de negócios é estudar as técnicas e ferramentas 

disponíveis e aplicáveis especificamente ao processo de planejamento e controle de 

execução de obras confiadas a terceiros e desenvolver um plano de negócios pela 

Incorporadora Fênix Ltda. esclarecer e informar todos os procedimentos para 

construção do empreendimento denominado Edifício Afrodite com seis apartamentos 

localizados na Rua Milton Anselmo da Silva, Jardim Claudia, Pinhais – PR. 

O primeiro capítulo apresenta a fundamentação teórica no conceito de 

gestão de competências, ponto chave para o sucesso da proposta, a construção civil 

no Brasil, setor imobiliário no Brasil e o Programa Minha Casa Minha Vida. 

O segundo capítulo a análise ambiental do plano de negócios entre macro e 

microambiente, setor concorrencial e Análise SWOT. 

O terceiro capítulo o memorial descritivo da obra, pesquisa de mercado e 

execução da obra. 

O quarto e último capítulo a localização do negócio, responsabilidade, 

contratos, documentação, competências, marketing, plano operacional e plano 

financeiro para a conclusão e viabilidade o negócio. 
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2. COMPETÊNCIA DA EQUIPE DE GESTÃO 

 

Uma das principais caracteristicas da incorporadora será sua estrutura 

organizacional, onde será dividido por setores, e cada setor terá um responsavel 

direto para cobrar e exercer as funções atribuidas. Baseada na estrutura linear de 

hierarquia, onde todos os departamentos são estruturados sob uma única linha de 

subordinação, estrutura mais simples onde o presidente é o mais alto cargo, e 

divididos em mais áreas para o fluxo lógico das funções da empresa. 

Figura 1: Organograma da empresa Incorporadora Fênix Ltda. 

 

Fonte adaptada: Os autores 2015 

A equipe de gestão da Incorporadora Fênix é um dos pontos fortes do 

negócio, sendo composta por quatro profissionais motivados para enfrentar e 

superar os desafios de administrar, gerar resultados positivos e conquistar uma 

participação de mercado expressiva para os empreendimentos. 

 

3. PONTOS CHAVES PARA O SUCESSO DO PROJETO 

 

 Fornecer produto que o cliente necessita; 

 Ser uma fonte de benefícios e soluções; 

 Ser uma empresa reconhecida no mercado sendo única e com diferencial; 

Conselho 
Administrativo

Departamento 
Comercial

Marketing

Divulgação

Representantes

Setor

Administrativo

Departamento de 
Execução

Estrutura 

Operacional

Coordenador de 
Negocios
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 Ser receptivo; 

 Ter bom contato comercial e gerar resposta rapidamente; 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Incorporadora Fênix LTDA é uma empresa de gestão de negócios, a qual 

se enquadra no ramo imobiliário e da construção civil. 

 

4.1. CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 

 

Entre os anos de 2010 até 2015, no mundo, a construção civil teve em 

queda como podemos ver através de noticiários, os Estados Unidos da América, 

Inglaterra, e outros países. Mas no Brasil o caso foi diferente. Abaixo será mostrada 

uma cronologia informando o desempenho da construção civil no Brasil de 2010 até 

2015: 

 2010 

Segundo base de dados Dieese (Departamento intersindical de estatística e 

estudos socioeconômicos), o desempenho do setor de construção civil, “em 2010, 

acompanhou a tendência nacional, taxa de crescimento de 11,6%, o melhor 

desempenho dos últimos 24 anos.” (DIEESE, 2011, p.2) 

 2011 

Segundo base de dados CBIC (Câmera Brasileira da Indústria de 

Construção) diz que em 2011 o setor da construção civil no Brasil cresceu 4,8% em 

relação ao ano de 2010. ( CIBIC, 2012 )  

 2012 

Segundo base de dados SINDUSCON (Sindicato das Indústrias da 

Construção Civil), a construção civil encerrou o ano com um crescimento de 4%, um 

pouco menos que o ano de 2011, mas que superou o PIB Brasileiro em quatro vezes 

mais. (SINDUSCON, 2012) 

 2013 

Segundo Louzas, o setor da construção civil ficou estável e terminou 2013 

com um crescimento de 1,9%, segundo o IBGE. (LOUZAS, 2014) 

 2014 e 2015 



13 
 

De acordo com SINDUSCON, o setor da construção civil deve ficar 

estagnado em 2015, tendo um crescimento de 0% e 0,5% comparado com o ano de 

2014 onde o PIB da construção civil teve uma queda de 2,2%. (MACIEL, 2014) 

A previsão então é que o setor de construção civil fique estagnado no ano de 

2015 podendo ter um leve crescimento no ano seguinte. 

 

Tabela 1: Indicadores do PIB Trimestral – Construção Civil 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Trimestre 1 138,70 150,72 163,31 164,98 170,71 165,76 

Trimestre 2 151,54 162,76 165,04 178,14 168,17 **** 

Trimestre 3 156,81 171,57 175,68 185,90 176,14 **** 

Trimestre 4 158,38 170,33 169,48 175,95 171,89 **** 

Media 151,36 163,85 168,38 176,24 171,73 165,76 

Fonte: IBGE 

4.2. SETOR IMOBILIARIO NO BRASIL 

 

Apesar do saldo pessimista dos anos anteriores, temos um otimismo no ano 

de 2015 onde será um ano sem grandes eventos e haverá uma competitividade 

grande no setor para vender os estoques, e consequentemente movimentará a 

economia.   

Segundo Levati (2014, p.47)  

 

[...] 2014 terminou sem deixar muitas saudades para o mercado imobiliário 
diante das dificuldades impostas às vendas de imóveis determinadas pelos 
eventos que ocorreram no país como a Copa do Mundo e as eleições 
presidenciais que ou colaboraram com o clima de desconfiança na 
economia ou simplesmente fizeram com que os possíveis compradores 
adiassem suas aquisições. E ainda que este clima de incerteza econômica 
paire no ar, e que seja o principal fator para a diminuição do volume de 
unidades residenciais negociadas, há motivos para ficar otimista com 2015”.  

 

Abaixo será descrito alguns motivos Segundo Levati os quais são: 

 Calendário: 2015 será um ano corrido, sem grandes eventos que possam 

paralisar o mercado durante um tempo e sendo preciso começar tudo outra 

vez. Ter um calendário tranquilo, à disposição para o planejamento é uma 

grande vantagem para o mercado. 

 Demanda: Pessoas querendo comprar sua casa própria. 
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 Oportunidades: construtoras oferecem descontos, imóveis semi mobiliados 

entre outras vantagens que deram ao comprador um senso de oportunidade. 

(LEVATI, 2014) 

 

 

4.3. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” DO GOVERNO FEDERAL 

 

Um dos principais quesitos para o sucesso do nosso projeto é o programa 

do governo MINHA CASA MINHA VIDA, base de vendas para a Incorporadora 

Fênix. 

Segundo base de dados da Caixa Econômica Federal, é uma iniciativa do 

Governo Federal que oferece condições atrativas para o financiamento de moradias 

nas áreas urbanas para famílias de baixa renda. Em parceria com estados, 

municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos, o programa vem mudando a 

vida de milhares de famílias brasileiras. Algumas vantagens do programa Minha 

Casa Minha Vida são: 

 Menor taxa de juros do mercado: O Programa do Governo Federal oferece 

condições de pagamento e taxas de juros de acordo com a renda da sua 

família.  

 Financiamentos de moradias em áreas urbanas ou rurais: Você pode financiar 

a compra de imóvel novo em área urbana ou ainda a construção e reforma de 

moradias em área urbana e rural.  

 Atendimento especializado: Locais de atendimento específicos, de acordo com 

cada tipo de financiamento.  

 Programa Caixa de Olho na Qualidade: canal exclusivo para esclarecer 

dúvidas e registrar eventuais problemas em sua casa  

Quem poderá usufruir do programa Minha Casa Minha Vida são, as famílias 

com renda até R$1.600,00 que ainda conta com um financiamento em até 120 

meses, com prestações mensais de 5% da renda bruta da família, sendo o valor 

mínimo da parcela de R$25,00. Também, a Caixa oferece diversas opções de 

financiamento para as famílias com renda até R$5.000,00, sendo elas a compra de 

um imóvel novo com até 30 anos para pagar, taxas de juros atrativas para construir 

a casa própria e a compra do imóvel na planta. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

2015). 
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5. ANALISE AMBIENTAL 

 

A análise ambiental corresponde ao estudo dos diversos fatores e forças do 

ambiente, às relações entre eles ao longo do tempo e seus efeitos sobre a empresa, 

assim proporcionando a empresa ter uma melhor percepção das estratégias que 

devem ser tomadas. Conforme Churchill (2000, p. 26): “análise ambiental é a pratica 

de rastrear as mudanças no ambiente em que possa afetar uma organização e seus 

mercados. Essas mudanças ocorrem em todas as dimensões do ambiente externo.” 

A análise de ambiente da Incorporadora Fênix Ltda, terá como base o 

macroambiente e microambiente, assim auxiliando uma maior visão do ambiente 

externo e interno com intuito de observar novas tendências no mercado, conforme 

explanado nos itens a seguir. Esse cenário será benéfico devido proporcionar um 

maior entendimento do comportamento dos clientes em relação aos serviços 

oferecidos, assim auxiliando os gestores da empresa na tomada de decisão. 

 

5.1. MACROAMBIENTE 

 

O macroambiente é mais amplo, serão constituídos por fatores legais e 

políticos, demográficos, físicos, tecnológicos, econômicos, culturais e sociais com os 

quais a empresa deve interagir para obter uma vantagem competitiva e para 

enfrentar adequadamente eventuais ameaças provenientes de seus agentes Pinho 

(2001, p. 27). 

 

5.1.1. Político – Legal 

 

As variáveis legais dizem respeito ao conjunto de leis e normas que regulam, 

controlam, incentivam ou registre determinado comportamento organizacional. Estão 

sempre a depender do contexto social e político. Silva (2005, p. 88) 

As decisões de marketing são seriamente afetadas pelo desenvolvimento do 

ambiente político. Este ambiente é constituído de leis, agências governamentais e 
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grupos de pressão que influenciam e limitam várias organizações e indivíduos em 

uma dada sociedade. 

 

5.1.2. Tecnológico 

 

As mudanças no ambiente tecnológico são importantes para otimização de 

novos produtos, mas é necessário observar que os efeitos nem sempre podem ser 

os desejados. Realizando estudos da viabilidade para ver se é necessária a criação 

de novas tecnologias dentro da empresa como aquisição de novas máquinas, 

equipamentos e treinamento de funcionários. 

Uma empresa que não desenvolve sua tecnologia pode ser deixada para 

trás por um concorrente com um aperfeiçoamento tecnológico Pinho (2001, p. 28). 

 

5.1.3. Cultural 

 

As variáveis sociais dizem respeito à parte do ambiente geral que representa 

as características em que a organização está inserida Silva (2005, p. 87). 

É constituído de instituições e outras forças que afetam os valores básicos, 

as percepções, as preferências e os comportamentos da sociedade. As seguintes 

características culturais podem afetar as decisões do marketing: persistência de 

valores culturais, mudanças dos valores culturais secundários, visão das pessoas 

sobre si mesma e dos outros, visão sobre organizações, sobre a sociedade sobre a 

natureza e do universo. 

 

5.1.4. Econômico 

 

O ambiente econômico é a inflação, a recessão, o câmbio as taxas de juros 

elevadas que exercem um grande efeito na vida econômica das empresas e no 

comportamento de compra do consumidor. Pinho (2001, p. 28). 

Os mercados dependem tanto do poder de compra como dos consumidores. 

O ambiente econômico consiste em fatores que afetam o poder de compra e os 

hábitos de gastos do consumidor. Alguns têm economia de substância, ou seja, 

consomem a maior parte de seus produtos agrícolas e industriais; oferecem, 

portanto, poucas oportunidades de mercado.  
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5.1.5. Demográfico 

 

Os fatores demográficos conforme Pinho (2001, p. 28) “fornecem os dados 

sobre o número de consumidores potenciais para um produto ou serviço, sua 

distribuição territorial e sua composição por sexo, idade, classe social.” Pinho (2001, 

p. 28) 

É o estudo da população humana em termos de tamanho, localização, 

densidade, idade, sexo, raça, ocupação e outros dados estatísticos. Este ambiente é 

de grande interesse para os profissionais de marketing porque envolve pessoas, e 

são as pessoas que constituem os mercados e muitas vezes estão relacionadas ao 

público-alvo da organização. 

 

5.1.6. Ecológico 

 

Refere-se ao quadro físico e natural que rodeia externamente a empresa, 

sobre o ponto de vista mais restrito, as variáveis ecológicas incluem as condições 

físicas e geográficas e a sua utilização pelo homem. Um exemplo de desse 

ambiente ecológico é o tipo de terreno, condições do clima geral, vegetação, entre 

outros Levy e Dhruv (2011, p. 67). 

As preocupações ambientais cresceram muito nas últimas décadas, e 

declararam que o ambiente natural é o tema mundial de maior importância para as 

empresas e para o público. Os profissionais de marketing devem conscientizar–se 

de quatro tendências do ambiente natural: escassez de matéria–prima, aumento de 

custo como energia, aumento de poluição, intervenção governamental na 

administração dos recursos naturais. 

 

5.2. MICROAMBIENTE 

 

Microambiente são os fatores internos que devem ser controlados, pois 

interferem na capacidade de atender os consumidores e fornecedores, e 

normalmente tem implicações imediatas na administração, também podem ser 
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afetados pela concorrência e órgãos reguladores proporcionando forças e fraquezas 

ao perfeito desenvolvimento da companhia. 

De acordo com Kotler e Armstrong NORMAS (2003 p. 61) “microambiente é 

constituído de forças próximas à empresa que afetam sua capacidade de atender 

seus clientes fornecedores, empresas do canal de marketing, mercados de clientes, 

concorrentes e públicos.”.  

 

5.2.1. Consumidor 

 

Kotler e Armstrong (2003, p. 63) estabeleceram que “os mercados 

consumidores consistem de indivíduos e famílias que compram bens e serviços para 

o consumo pessoal”. 

A Incorporadora Fênix LTDA uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) e suas 

atividades serão a comercialização de imóveis e gestão de obras, com o diferencial 

de atendimento ao cliente em sua residência ou escritório para apresentação e 

escolha de projetos na planta. 

 

5.2.2. Fornecedores 

 

Fornecedores são responsáveis em abastecer a empresa dos insumos 

necessários para a transformação de bens de consumo ou a geração de um serviço.  

Segundo Chiavenato (2004, p. 348) “é a empresa que produz as matérias 

primas e os insumos necessários e que se dispõe a vendê-los e entregá-los”. 

Para Kotler e Armstrong (2003, p. 62) “Os fornecedores constituem um elo 

fundamental no sistema de entrega de valor para o cliente da empresa. Eles 

oferecem os recursos necessários para a empresa produzir seus bens e serviços”, 

ou seja, se forem bem escolhidos e houverem parcerias formadas podem ser um 

grande diferencial frente à concorrência. 

 

5.2.3. Concorrência 

 

Segundo o site Jovem Empreendedor “são empresas que atuam no mesmo 

ramo de atividade que você e que buscam satisfazer as necessidades dos seus 

clientes”. Silva (2005, p. 88) define que os concorrentes “são os elementos que 
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disputam as mesmas entradas (fornecedores) e as mesmas saídas (cliente) da 

organização”. 

Para a Incorporadora Fênix LTDA, os concorrentes serão outras 

incorporadoras que já atuam no mercado há mais tempo e as novas construtoras, as 

entrantes. 

 

5.2.4. Órgãos Regulamentadores 

 

Conforme Chiavenato (2003, p. 143), os órgãos regulamentadores “são 

responsáveis pela execução da legislação que envolve certo segmento de negócio. ” 

Estes órgãos regulamentadores são empresas associadas e de classe, 

sindicato e organização governamental (federal, estadual e municipal) e toda 

sociedade tem como dever se encaixar e estar de acordo com cada órgão, para 

cada área da empresa, existe um órgão especifico.  

O projeto estará de acordo com todos os deveres legais e tributários, com os 

órgãos de relacionamento, os quais, seus principais estão relacionados a seguir: 

CREA 

De acordo com site do CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Paraná) é uma autarquia responsável pela regulamentação e 

fiscalização das empresas e profissionais da área de engenharia, suas ramificações, 

como tecnólogos, técnicos industriais, etc. 
PROCON 

Segundo o site do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor (PROCON), é um dos órgãos do Poder Executivo, abaixo a rede de 

programa da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania. Ele foi criado pelo 

Decreto nº 609, de 23 de junho de 1991. 

De acordo com o site do PROCON seu foco é a orientação, educação, 

proteção e defesa dos consumidores contra fatos abusivos realizados por 

fornecedores de bens e serviços em relação de consumo. 

A Incorporadora Fênix LTDA visando o melhor relacionamento com seus 

clientes, terá grande comunicação entre seus colaboradores e os usuários do 

serviço prestado, visando transparência  e retorno sobre a qualidade do serviço. 

Corpo de Bombeiros do Paraná 
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O Corpo de Bombeiros de Curitiba se trata de uma sociedade que tem como 

objetivo satisfazer a necessidade da população do estado, através de prevenções e 

combates a incêndios, busca e salvamento em ambientes variados, realizando 

vistorias e supervisiona organizações. 

O corpo de Bombeiros realizará uma vistoria no escritório da Incorporadora 

Fênix LTDA, com objetivo de vistoriar as instalações para verificar se estão de 

acordo com as normas estabelecidas, para ter a liberação do alvará de 

funcionamento. 

Sindicato dos Trabalhadores – SINDUSCON PR 

Conforme o site do Sindicato dos Trabalhadores é uma associação que 

congrega pessoas de um mesmo segmento econômico ou trabalhista. Seu foco 

principal é a defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos dos 

seus associados. Dedicação aos estudos da área onde atuam.  Realizam atividades 

como palestras, reuniões e cursos voltados para crescimento profissional dos 

participantes. Os sindicatos dos trabalhadores também são responsáveis por ter 

organização de greves e manifestações que tem como objetivo melhoria salarial e 

das condições de trabalho da categoria. 

O Sindicato dos Trabalhadores tem como objetivo a defesa, regulamentação 

e fiscalização dos direitos dos funcionários e realização das homologações. 

Incorporadora Fênix LTDA visará manter uma postura exemplar ao lado do 

sindicado da categoria por ter como conhecimento que os direitos dos trabalhadores 

devem ser cumpridos, respeitando todas as normas solicitadas. 

Câmera Brasileira da Indústria da Construção – CBIC 

De acordo com o site a Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC 

foi fundada em 1957, no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de tratar de 

questões ligadas à Indústria da Construção e ao Mercado Imobiliário, e de ser a 

representante do setor no Brasil e no exterior. Sediada em Brasília, a CBIC reúne 79 

sindicatos e associações patronais do setor da construção, das 27 unidades da 

Federação 

 

Governo Federal / Governo Estadual / Prefeitura Municipal de Curitiba 

Segundo o site Portal Brasil (www.portalbrasil.com.br) o Governo Federal é a 

autoridade máxima do país, que rege as regras da vida da sociedade brasileira. 
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Através da constituição federal, a responsável por estabelecer as normas, regras, 

leis, direitos e deveres dos brasileiros.  

Segundo o site da Receita Federal (www.receita.gov.br) a qual é 

responsável pela administração dos tributos de competência da União, considerando 

os previdenciários, e aqueles ocorridos relacionados ao comércio exterior, contendo 

parte significativa das contribuições sociais do país. 

A Incorporadora Fênix LTDA irá cumprir com todas as exigências da Receita 

Federal para sempre estar em dia com suas obrigações, pois o mesmo tem como 

finalidade fiscalizar as movimentações tributárias e contábeis da empresa a nível 

Federal. 

O objetivo e dever do Governo Estadual do Paraná são proporcionar 

segurança de vida aos cidadãos de seu Estado, preservação a ordem pública das 

pessoas e do patrimônio estadual. 

Conforme o site do Governo do Paraná, o governo do estado tem como 

objetivo utilizar um sistema de arrecadação de impostos para a melhoria dos 

serviços públicos da vida em sociedade. Os impostos estatuais são instituídos pelo 

governo do próprio estado, no Paraná são: ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviço), o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos) e ITCD 

(Imposto sobre Transações Causa Mortes e Doações de Bens ou Direitos). 

A Incorporadora Fênix LTDA irá colocar em prática as exigências do 

Governo Estadual, porque tem como finalidade fiscalizar as movimentações 

tributárias e contábeis da empresa a nível Estadual. 

Um dos grandes objetivos de uma Prefeitura é o desenvolvimento do 

município, gerando oportunidades aos cidadãos. O poder executivo da cidade é 

exercido pelo prefeito, que é o responsável pela administração da cidade. Isso 

contempla a realização de obras, a prestação de serviços públicos, como exemplo: 

saúde, educação, abastecimento de água, limpeza de ruas e outros. Ele também é 

responsável pela execução de programas que beneficiam a comunidade, como 

programas de apoio ao agricultor e pela fiscalização do cumprimento das leis 

aprovadas pelos vereadores. 

A Incorporadora Fênix LTDA estará de acordo com todas as exigências da 

Prefeitura Municipal de Curitiba, pois ela tem como finalidade fiscalizar o pleno 

funcionamento da empresa e fornecer serviços indispensáveis pela empresa. 
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Ministério do Meio Ambiente – CONAMA 

Segundo o site do Ministério do Meio Ambiente (MMA) a missão desse 

ministério é promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a 

proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos 

naturais, a valorização dos serviços ambientais  e a adição do desenvolvimento 

sustentável na formação e implementação de obras públicas, de forma transversal e 

compartilhada, participativa e democrática, em todos os níveis e instâncias de 

governo e sociedade. 

A Incorporadora Fênix LTDA, estará de acordo com todas as exigências do 

CONAMA, e CREA uma das ferramentas utilizadas será o descarte correto dos 

recicláveis utilizados por colaboradores e clientes. 

Ministério do Trabalho 

De acordo com o site do Portal Brasil, o Ministério do Trabalho é um órgão 

mantido pelo governo brasileiro, sua responsabilidade é discutir questões como as 

políticas necessárias para a criação de vagas de emprego e de geração de renda, 

auxílios ao trabalhador, fiscalizar e aplicar as devidas sanções disciplinares, 

promover uma política salarial, desenvolvimento e promoção de formação para 

trabalhadores, assim como também garantir a segurança e a saúde no trabalho do 

brasileiro. 

A Incorporadora Fênix LTDA irá cumprir todas as exigências do Ministério do 

Trabalho, devido este órgão ter como fim a fiscalização dos direitos dos 

trabalhadores. 

 

5.3. SETOR CONCORRENCIAL 

 

Setor é um grupo de organizações que ofertam um produto ou uma 

categoria de produtos que são substituídos próximos uns aos outros. 

Conforme Kotler (1998, p. 409), para se estabilizar no mercado, as 

empresas têm como dever uma constante atualização quanto a concorrência. É seu 

dever identificar as ameaças advindas que podem ser causas de possíveis perdas 

de clientes e dinheiro. 
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De acordo com Kotler (2000, p. 246) demonstra a necessidade de “identificar 

o que cada concorrente busca, seus objetivos de acordo com a lucratividade, 

participação de mercado, caixa e lideranças” com isso, a empresa pode prever 

reações e elaborar um modo defensivo. 

Segundo Porter (1986, p. 61) o ambiente influenciador que é gerado pela 

concorrência, onde uma procura pode ser maior em relação a outra, a empresa deve 

sempre procurar novos fatores diferenciais que agreguem certo valor aos produtos. 

Para melhor análise a estratégia deverá ser desenvolvida em alguns modelos como 

de Porter e S.W.O.T. 

 

5.3.1. Análise S.W.O.T. 

 

Segundo Biagio (2012, p. 87) a análise de S.W.O.T. é um dos principais 

instrumentos do estudo estratégico, tem como dever auxiliar na identificação de 

pontos fortes e fracos de uma organização, assim como verificar as oportunidades e 

ameaças. 

Para que possa ter o desenvolvimento da Matriz S.W.O.T., deve-se dividir 

um quadrado em quatro quadrantes e aloca-los, em casa um destes eixos os fatores 

que possam influenciar o desempenho estratégico de uma empresa, observando as 

seguintes definições demonstradas no quadro: 
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   Figura 2: Matriz SWOT 

                          Fonte: Blog Administradoras 
       

As estratégias com relação a Incorporadora Fênix LTDA estão associadas a 

sua comunicação com fornecedores e atendimento ao cliente, como conquistar e 

satisfazer seus clientes, como se manter no mercado e a como será alcançados os 

objetivos financeiros, essas estratégias serão avaliadas através da ferramenta de 

Análise S.W.O.T. 

A descrição a seguir contempla as etapas da análise S.W.O.T. da 

Incorporadora Fênix LTDA: 

Forças 

 Mão de obra capacitada; 

 Estrutura administrativa e operacional; 

 Possui equipamentos de ponta para a produção no canteiro de obras; 

 Todos os colaboradores desempenharam suas funções devidamente 

uniformizadas e com o uso do equipamento de proteção individual (EPI); 

 Sistema de comunicação da incorporadora com seus colabores e clientes. 

Fraquezas 

 Alta rotatividade de funcionários; 

 Risco de acidente elevado no canteiro de obra; 

 Falta de uma estrutura comercial; 
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 Dificuldade para contratar mão de obra qualificada. 

Oportunidades 

 Criar presença nas mídias digitais como Google, sites de parceiros e onde a 

companhia ainda "não existe", como facebook e linkedin, entre outros; 

 Possibilidade de realização de parcerias com fornecedores; 

 Possibilidade de penetração em um novo mercado geográfico; 

 Programa de incentivo imobiliário, criado pelo governo como “minha casa 

minha vida”. 

 Investimento em divulgação da marca; 

 Plano comercial. 

Ameaças  

 Macro fatores, tais como economia, que podem afetar toda base ou campanha; 

 Concorrentes utilizando o mesmo espaço e buscando atingir a mesma 

audiência, com campanhas similares; 

 Concorrentes no mercado informal, onde conseguem baratear os custos da 

mão de obra, pelo fato de não pagar os impostos encargos sociais e também 

por não utilizar os equipamentos obrigatórios de proteção tanto individual 

quanto coletivo; 

 Falta de investimento em divulgação da Marca. 

 Desconhecimento do cliente em relação à marca e aos serviços prestados; 

 

 

6. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

 

Memorial descritivo aborta todos os procedimentos dentro do canteiro de 

obra, nele constara com base nas NBR’s, passo a passo do andamento da obra 

aborda também as questões de segurança, imprecidivel para evitar acidentes no 

local de trabalho e no exercio das atividades.Outro ponto forte é um descritivo 

completo dos materiais utilizados em cada etapa da obra para garatir a qualidade do 

produto final.  

Segundo Milito, para se elaborar um orçamento é imprescindível a 

orientação necessária aos momentos de quantificar, qualificar os materiais, os 
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sistemas construtivos e eventuais acontecimentos decorrentes do processo, bem 

como de coletar os custos. (MILITO, 2010) 

Milito cita que o projetista, ao elaborar um projeto, deve ao seu final, 

executar uma descrição do mesmo, de maneira que o executor (construtor) tenha 

em mãos de que maneira o projeto deve ser executado, bem como os materiais a 

serem utilizados para que o mesmo saia à cópia fiel da aspiração do seu criador, 

com isso, todos os projetos devem ser acompanhados dos chamados "Memorial 

Descritivo", ou ainda "Caderno de Encargos", "Caderno Técnico", entre outros/as 

etc. (MILITO, 2010) 

Ainda, Milito comenta que o Memorial Descritivo nada mais é do que a 

"descrição" completa e com detalhes de todos os materiais, formas de execução, 

tipos de serviços de um determinado projeto no caso o empreendimento Edifício 

Afrodite. Quanto mais detalhado for, melhor será a execução bem como seu 

orçamento, pois nos fornece grandes subsídios. (MILITO, 2010) 

Baseado nos conceitos de Milito (2010) esboça-se nos subtítulos, as fases 

de um Memorial Descritivo segundo o Professor e Doutor Jose Antônio de Milito, na 

área de Engenharia Civil. 

 

6.1. MONTAGEM AREA DE VIVENCIA E BARRACÃO DE OBRAS 

 

Com base na NR-18 que regulamenta esta questão, será montado a área de 

vivencia e o barracão para alocar os materiais: 

NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO  

18.4 Áreas de Vivência  

18.4.1. Os canteiros de obras devem dispor de:  

a) instalações sanitárias;  

b) vestiário;  

c) alojamento;  

d) local de refeições;  

e) cozinha, quando houver preparo de refeições;  

f) lavanderia;  

g) área de lazer;  



27 
 

h) ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou 

mais trabalhadores.  

18.4.1.1. O cumprimento do disposto nas alíneas "c", "f" e "g" é obrigatório nos 

casos onde houver trabalhadores alojados.  

18.4.1.2. As áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de 

conservação, higiene e limpeza.   

 

6.2. CONDIÇÕES LOCAIS 

 

Terreno 

O terreno apresenta um leve aclive para o fundo de aproximadamente 5%, 

estando o mesmo coberto por vegetação rasteira. O terreno é servido por todas as 

benfeitorias públicas tais como: asfalto, água, esgoto, telefone e rede de energia 

elétrica. Todos os terrenos vizinhos são edificados, sendo as edificações laterais 

térreas e a de fundo assobradada. Todas as edificações vizinhas estão a mais de 

1,5m da divisa.  

 

 

6.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Sondagens de subsolo 

Depois dos projetos confeccionados e as documentações liberados pela 

prefeitura, iniciamos com a sondagem do solo, para fazer um levantamento 

topográfico do terreno, para definirmos as fundações profundas e rasas. 

Segundo Milito, deverão ser executados 03 furos de sondagens locados 

desalinhados, próximo às divisas. A sondagem deverá ser do tipo à percussão com 

determinação do SPT (Standard Penetration Test) de metro a metro e executada 

com equipamentos e metodologias padronizadas pela ABNT. A profundidade dos 

furos deverá ser até atingir a camada impenetrável conforme normas. (MILITO, 

2010) 

Limpeza do terreno e Movimento de terra 

Também junto com a sondagem do solo, será iniciado a limpeza do terreno 

para executar a próxima etapa da obra. 
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Segundo Milito, a limpeza do terreno deverá ser executada de maneira a 

retirar toda a camada superficial de terra vegetal, utilizando equipamento mecânico 

de porte apropriado. As áreas deverão ficar completamente limpas e desprovidas de 

tocos, raízes etc. O entulho removido deverá ser transportado para local aprovado 

pela Prefeitura Municipal. Será efetuada uma escavação aproveitando a inclinação 

do terreno, conforme indicado no projeto. (MILITO, 2010) 

Locação da obra  

É a marcação inicial, nela consta onde será alocados os pilares e vigas. 

Segundo Milito, será procedida a locação, planimétrica e altimetrias, com os devidos 

instrumentos de acordo com a planta de locação. Os lançamentos das medidas 

serão sobre gabarito, nivelado e executado com pontaletes e sarrafos firmemente 

travados e pregados. Serão aferidas as dimensões, alinhamentos, ângulos e 

quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições 

encontradas no local. Havendo discrepância, a ocorrência deverá ser comunicada 

ao proprietário para as devidas providências. Será mantido, em perfeitas condições, 

todas e quaisquer referências de nível (RN) e de alinhamento, o que permitirá 

reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. (MILITO,2010) 

 

6.4. FUNDAÇÕES 

 

Perfuração das Estacas 

Uma empresa terceirizada ficara responsável pela perfuração do solo, com 

base no cronograma de projetos, o importante é obedecer às normas que foram 

postas.  

Segundo Milito, a perfuração das estacas moldadas “In Loco” deverá 

obedecer à locação e diâmetros especificados no projeto estrutural. A perfuração 

deverá ser feita preferencialmente por equipamento mecânico, somente admitindo-

se perfuração manual quando previamente consultado o calculista estrutural e 

aprovado pelo engenheiro responsável. A profundidade deverá obedecer ao mínimo 

estipulado em projeto e ser executada até a ocorrência de camada de solo 

resistente, previamente detectada, através de sondagem. As perfurações deverão 

ser executadas perfeitamente a prumo. (MILITO, 2010) 

Concretagem das Estacas 
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Segundo Milito (2010), as estacas, onde indicadas serão armadas de acordo 

com o projeto de fundações. O do concreto deverá ser o estipulado em projeto e 

resistência característica do concreto à compressão (FCK) ao preparo, transporte e 

lançamento deverão obedecer ao item específico (concreto para infraestrutura). 

No caso de ocorrência de águas ou solos agressivos, serão adotadas 

medidas especiais de proteção ao concreto das estacas. Sobre as estacas blocos de 

coroamento ligados entre si por vigas baldrames de concreto armado, de 

conformidade com indicações em projeto. Quanto da concretagem deverá ser feito o 

acompanhamento do consumo real de concreto pelo volume teórico, visando 

detectar possíveis estrangulamentos, desbarrancamentos e vazios. (Milito, 2010) 

Abertura de Valas 

Segundo Milito (2010), o movimento de terra a ser executado obedecerá 

rigorosamente às cotas e perfis previstos no projeto. Após a conclusão das 

escavações, o fundo das valas, blocos e vigas baldrames deverão ser devidamente 

apiloados manualmente com soquetes ou mecanicamente com compactador. 

Os fundos das valas deverão ser perfeitamente nivelados, a fim de se obter 

um plano de apoio adequado para a colocação do concreto. Os trabalhos de aterro e 

reaterro de cavas de fundação serão executados com materiais escolhidos, isentos 

de materiais orgânicos, em camadas sucessivas de 20 (vinte)cm, molhados e 

energicamente apiloados, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e 

desníveis por recalque das camadas aterradas. (MILITO, 2010) 

Formas das Vigas Baldrames 

Segundo Milito, as formas serão executadas com tábuas, sarrafos de pinho 

ou cedrinho deverão adaptar-se exatamente as dimensões indicadas no projeto e 

devem ser construídas de modo a não se danificarem pela ação da carga, 

especialmente a do concreto fresco. 

As passagens de tubulações devem ser executadas preferencialmente na 

alvenaria de embasamento, caso haja necessidade de passar pelas vigas deverão 

obedecer rigorosamente às determinações do projeto. (MILITO, 2010) 

Armação 

Segundo Milito, a execução das armações deverá obedecer rigorosamente 

ao projeto estrutural no que se referem à posição, bitolas, dobramento e 

recobrimento. Para execução das armações, os ferros deverão ser limpos e 

endireitados sobre pranchões de madeira. Recomenda-se que o corte e o 



30 
 

dobramento das barras de aço sejam feitos a frio e não se admitirá o aquecimento 

em hipótese alguma. Não serão admitidas emendas de barras não previstas em 

projeto, e na colocação das armaduras, as formas deverão estar limpas. (MILITO, 

2010) 

Concreto 

Segundo Milito, todos os blocos de fundação e outras peças em contato 

direto com o solo, terão lastro de concreto magro (1:3: 6 ou 1:4:8) com espessura 

mínima de 05(cinco) cm sobre solo previamente compactado e isento de impurezas. 

O concreto magro deverá ter um consumo mínimo e 200 kg/m3 de concreto. 

O traço de concreto a ser utilizado, poderá ser apresentado pelo engenheiro 

responsável em função dos agregados disponíveis, das resistências e dos locais de 

aplicação, conforme definição do projeto. (MILITO, 2010) 

Alvenaria de Vedação 

Segundo Milito, as alvenarias de vedação serão de blocos cerâmicos 

executados conforme adiante especificado e obedecerão as dimensões e os 

alinhamentos determinados no projeto. 

Se as dimensões dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteração 

dessas espessuras, o mesmo só poderá ser aplicado com prévia aprovação. 

Os blocos deverão ser molhados antes da sua colocação, e para o seu 

assentamento será utilizado argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum 

no traço 1:2:8 em volume. Como opção, poderá ser utilizada argamassa pré-

fabricada. As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas 

terão a espessura máxima de 1,5 cm. e o excesso da argamassa de assentamento 

retiradas para que o emboço adira fortemente. 

O encontro das alvenarias com superfícies de concreto será chapiscada com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sendo que nos pilares deverão ser 

deixados ferros de amarração de 5,0mm a cada no máximo 60 cm. 

Todo parapeito, platibanda, guarda corpo, parede baixa ou alta não 

encunhada na parte superior deverá ser reforçada com cintas de concreto armado e 

pilaretes embutidos. Os vãos das portas e janelas levarão vergas de concreto 

armado na parte superior e contra vergas na parte inferior das janelas, devendo 

passar no mínimo para cada lado 30 cm. (MILITO, 2010) 
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6.5. SUPERESTRUTURA 

 

Formas Comuns 

Segundo Milito, as formas serão executadas com tábuas e sarrafos de pinho 

ou cedrinho, pontaletes de eucalipto, chapas de madeira resinada ou madeira 

aparelhada. Deverão adaptar-se exatamente as dimensões indicadas no projeto e 

devem ser construída de modo a não se danificarem pela ação de cargas, 

especialmente a do concreto fresco. 

As formas e escoramentos deverão ser construídos de modo tal que as 

tensões neles provocados, quer pelo seu peso próprio, pelo peso do concreto, ou 

pelas cargas acidentais que possam atuar durante a execução da concretagem, não 

ultrapassem os limites de segurança para os materiais que são feitos.  Os pontaletes 

de eucalipto devem ter diâmetro no mínimo de 10cm devendo ser devidamente 

contraventado e as tábuas deverão Ter espessura mínima de 2,5cm. Evitar as 

emendas nos pontaletes, caso seja necessário nunca poderá ter mais do que uma 

emenda travada por talas e os topos dos pontaletes devem ser planos e normais ao 

eixo das peças. 

As passagens de tubulações através das vigas ou outros elementos das 

formas deverão obedecer rigorosamente às determinações do projeto, não sendo 

permitidas mudanças da posição das mesmas. Nos painéis de laje deverá haver 

cuidado de se prever contrafechos nas formas. (MILITO,2010) 

Armação 

Esse processo também conhecido como “ferragem” no canteiro de obra 

consiste em dobrar o aço de acordo com projeto e alocar nas vigas e pilares. 

Segundo Milito, a execução das armações deverá obedecer rigorosamente 

ao projeto estrutural no que se referem à posição, bitolas, dobramento e 

recobrimento. 

Para a execução das armaduras, os ferros deverão ser limpos e endireitados 

sobre pranchões de madeira. 

O corte e o dobramento das barras de aço serão feitos a frio e não se 

admitirá o aquecimento em hipótese alguma. 

Não serão admitidas emendas de barras não previstas em projeto. 

Na colocação de armaduras, as formas deverão estar limpas, isentas de 

quaisquer impurezas capazes de comprometer a boa qualidade dos serviços. A 
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armação será separada da forma por meio de espaçadores (pastilhas). (MILITO, 

2010)  

Concreto 

Ponto chave da construção o concreto usinado, vem por meio de caminhão 

betoneira, bambeável para facilitar as frentes de trabalho, no ato do recebimento 

verificar e controlar a plasticidade.  

Segundo Milito, o concreto usinado deverá obedecer ao indicado no projeto 

estrutural, e a sua execução será de responsabilidade integral da Contratada. Não 

poderá ser usado após 02h30min contados a partir de uma confecção, quando o 

período exceder a este tempo, deverá ser previsto com antecedência a colocação de 

aditivos. O lançamento deverá ser de forma a reduzir o choque produzido sobre o 

molde e no lugar exato de seu emprego. A concretagem deverá obedecer a um 

plano de lançamento, com especiais cuidados na localização dos trechos de 

interrupção diária. 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser 

devidamente vibrado, por meio de vibradores de imersão. A agulha do vibrador 

deverá ficar no meio da peça, não sendo permitido o apoio da mesma entre a forma 

e as armaduras. Todo concreto deverá receber cura cuidadosamente e as 

superfícies deverão ser mantidas úmidas, por meio de irrigação periódica, 

recobrimento da superfície com sacos de aniagem, mantas ou lâmina d’água. 

O desmolde deverá ser efetuado respeitando os prazos e sequência fixados 

pelo calculista. A retomada de concretagem em peças que não foram previstas 

juntas de dilatação só poderá ocorrer após 72 horas. A superfície deverá ser limpa 

isenta de partículas soltas e poderá ser utilizados adesivos estruturais 

recomendados pelo calculista. Todos os serviços de concretagem deverão ser 

acompanhados por equipe especializada em controle tecnológico, devendo 

promover todos os ensaios necessários. (MILITO, 2010) 

Forros 

Laje utilizando material leve de Isopor (EPS), não agride a natureza por se 

tratara de uma material sustentável, consequentemente menos dejetos no canteiro 

de obra. 

Escoramento 

Segundo Milito, todos os vãos deverão ser escorados com tábuas colocadas 

em espelho (guias), exceto nos escoramentos destinados às nervuras de 
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travamento, onde deverão ser colocados “horizontalmente”, e pontaletadas. O 

escoramento deverá ser contraventado em duas direções, os pontaletes sobre 

calços com cunhas e as guias sobre chapuz. (MILITO, 2010) 

Colocação da Laje Treliçada 

Segundo Milito, para o perfeito espaçamento entre as vigas treliçadas, 

deverão ser colocadas as lajotas nas duas extremidades, as lajotas restantes 

deverão ser colocadas de modo a que não fiquem folgas e que não saiam do 

esquadro. A primeira carreira de blocos deve ser apoiada de um lado sobre a parede 

e do outro sobre a primeira viga treliçada. 

Armadura de distribuição e negativa: As armaduras deverão ser distribuídas 

de acordo com as indicações de bitola e quantidade anotadas no projeto estrutural. 

Para a armadura de distribuição serão usadas telas soldadas e remontadas uma 

malha nas emendas. O ferro negativo deverá estar posicionado no meio da 

espessura da capa de concreto.  

Concretagem: A resistência do concreto deverá obedecer rigorosamente a 

indicação do FCK contida no projeto estrutural. A laje deverá ser bem umedecida 

antes do início da concretagem. 

O lançamento deverá ser de forma a reduzir o choque produzido sobre a laje 

e sempre no lugar exato de seu emprego. O concreto deverá ser lançado logo após 

o amassamento não sendo permitido entre o início e o fim do lançamento intervalo 

superior a uma hora.  

A cura deverá ser efetuada durante no mínimo três dias, por meio de 

irrigação periódica, recobrimento da superfície com sacos de aniagem, mantas 

umedecidas ou lâminas d’água. 

Desforma e cuidados especiais: Para caminhar sobre a laje treliçada durante 

o lançamento deverão ser utilizadas tábuas apoiadas nas vigas treliçadas. Não é 

aconselhável o trânsito de pessoas sobre a laje recém concretada. 

A desforma do escoramento somente poderá ser executada passados os 

21(vinte e um) dias do lançamento do concreto, salvo recomendação do calculista. O 

escoramento deverá ser retirado do centro para as extremidades. (MILITO, 2010) 

Cobertura  

Segundo Milito (2010), as telhas utilizadas serão de cimento amianto 

ondulada de 6,0mm de espessura. 
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Estrutura de madeira: A estrutura de madeira será executada em peroba 

rosa com peças de bitolas comercias, as emendas das peças de madeira deverão 

ser efetuadas com chanfros a 45º posicionadas próximas aos apoios, tomando-se o 

cuidado de fazê-las à compressão. Caso sejam tracionadas as emendas deverão 

ser reforçadas com chapas metálicas. 

Telhamento: A montagem e fixação deverão obedecer as indicações do 

fabricante. Como acessórios deverão constar parafusos e ganchos especiais, 

arruelas, mastigue, etc.; e como peças complementares, peças de arremates e 

concordância de cimento amianto, tais como, pingadeiras, cumeeiras, rufos, etc. 

As ferragens de fixação serão de ferro galvanizado dimensionado e 

fornecido conforme instrução do fabricante. O transporte, carga, descarga, 

armazenamento e montagem deverão observar as instruções do fabricante. O 

recobrimento lateral será de ¼ de onda e as cumeeiras do tipo articulada. (MILITO, 

2010) 

 

 

 

6.6. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

Estrutura de madeira  

Segundo Milito (2010), as esquadrias de madeira deverão obedecer 

rigorosamente, quanto a sua localização, execução e dimensão. As indicações do 

projeto arquitetônico e respectivos desenhos e detalhes construtivos. Todas as 

esquadrias e guarnições deverão receber acabamento com verniz fosco 

internamente e externamente em pintura conforme especificado no projeto de 

arquitetura (ver especificação de pintura) e somente serão consideradas entregues 

após meticulosa vistoria.  

Toda madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que 

comprometam a sua finalidade. Serão sumariamente recusadas todas as peças que 

apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, 

desigualdade de madeira ou outros defeitos. Os batentes serão assentados com 

espuma expansiva no prumo e em nível e deverão ser protegidos contra choques ou 

abrasão. As guarnições deverão ser da mesma madeira dos batentes ou folha, 
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molduras aparelhadas, pregadas aos batentes com pregos 12 x 12 sem cabeça. 

(MILITO, 2010) 

 

6.7. ESQUADRIAS METALICAS 

 

Segundo Milito (2010), as esquadrias metálicas deverão obedecer 

rigorosamente, quanto a sua localização, dimensão e execução, as indicações do 

projeto arquitetônico e detalhes construtivos. Todas as esquadrias serão fornecidas 

montadas completas, incluindo dobradiças, fechos, baguetes, arremates, 

contramarco, vedação etc. As esquadrias deverão ser limpas de toda a ferrugem e 

escamas de laminação através de processo químico ou mecânico, e posteriormente 

protegidos com pintura anti-ferrugiosa.  

As esquadrias terão dispositivos que permita a drenagem de água que por 

ventura possa penetrar no interior dos perfis. A justaposição da folha com as 

guarnições será estanque a água de chuva, não tendo frestas que permitam a 

passagem de corrente de ar. Os vidros serão assentados em gaxetas de neoprene 

embutidos nos montantes, a fim de os vidros não venham a ser afetados por 

pressões ou vibrações dos montantes. As esquadrias para serem assentadas em 

alvenarias, serão fixadas nos vãos por meio de chumbadores previamente soldados. 

Para vãos de concreto aparente a fixação deverá ser com parafusos em buchas. 

(MILITO, 2010) 

 

Ferragens  

Segundo Milito, as ferragens que serão usadas nas esquadrias, deverão 

obedecer aos modelos e marcas estipuladas no projeto de arquitetura, e sua 

montagem somente deverá ser feita após a conclusão dos serviços de pintura e 

protegidas até a entrega da obra. Todas as dobradiças deverão ser adequadas as 

folhas, batentes e outros detalhes, deverão ser de 3” x 31/2” , com duas juntas 

articuladas ou rolamentos de esfera. (MILITO, 2010) 

 

6.8. REVESTIMENTOS 

Chapisco 

Segundo Milito, todas as superfícies destinadas a receber chapisco deverão 

ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicação do 
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mesmo. O chapisco deverá  ser de cimento e areia grossa no traço 1:3 em volume e 

sua cura deverá ser de 24horas no mínimo. (MILITO, 2010) 

Emboço 

Segundo Milito (2010), o emboço deverá ser aplicado após completa pega 

do chapisco, das argamassas de assentamento das alvenarias, após colocados os 

batentes, embutidas as canalizações e concluída as coberturas. 

O emboço deverá ser fortemente comprimidos contra as superfícies e 

deverá apresentar acabamento rústico para aderência dos demais revestimentos. 

Para a perfeita uniformização dos painéis deverá ser executado taliscas e mestras 

possibilitando uma espessura média entre 1,5 a 2,0cm. O emboço deverá ser de 

argamassa mista de cimento cal e areia média no traço 1:2:8. E nos locais em 

contato com o solo uma argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 e 

acabamento alisado, sua cura se dará no mínimo em 7 dias. (MILITO, 2010) 

Reboco 

Segundo Milito, o reboco somente deverá ser iniciado após completa cura do 

emboço, cuja superfície deverá ser limpa isenta de partículas soltas e umedecida. 

O reboco deverá ser de argamassa pré fabricada de marca previamente aprovada e 

sua aplicação deverá ser feita com desempenadeira, após a argamassa estar 

descansada por no mínimo 03 dias, e uniformizada com desempenadeira de 

espuma. A cura do reboco é de no mínimo 30 dias. (MILITO, 2010) 

Azulejo 

Segundo Milito, Os azulejos deverão ser de primeira qualidade, classificação 

extra, de acordo com o tipo indicado no projeto quanto a cor e dimensões e 

assentados com argamassa nos banheiros, cozinha e lavanderia. 

O assentamento dos azulejos será feito de forma que se obtenha juntas 

superficiais a prumo iguais de 2,0mm e nos painéis que excederem a 24m2 e 32m2, 

externamente e internamente respectivamente, deverão ser previstos juntas de 

movimentação de no mínimo 8,0mm. 

As arestas salientes levarão cantoneiras de alumínio conforme detalhe 

construtivo. 

Os azulejos serão batidos até a perfeita acomodação, de forma a não 

ficarem ocos ou desnivelados com os demais azulejos do painel. 

O rejuntamento será após 5dias, com rejunte de cor branca, bordas limpas e 

secas, retirando-se o excesso de pasta. 
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Antes da entrega deverá ser feita uma inspeção do serviço (a percussão) 

para verificação da existência de vazio sob os azulejos, a superfície acabada deve 

ficar completamente plana e a prumo. (MILITO, 2010) 

 

6.9. PISOS 

Nivelamento e Apiloamento do Terreno  

Segundo Milito, todo o terreno destinado a receber piso deverá estar 

obrigatoriamente livre de impurezas, nivelado e deverá ser apiloado mecanicamente 

ou manualmente. 

Para o nivelamento deverá ser seguido os níveis propostos no projeto 

descontando para tal a espessura do contra piso, argamassa de regularização ou 

assentamento, e a espessura do piso. Os aterros deverão ser executados em 

camadas de no máximo 20 cm com material de boa qualidade e apiloados. 

Na execução do apiloamento, o solo deverá estar nem com excesso, nem 

com umidade abaixo do normal. (MILITO, 2010) 

Contra Piso 

 Segundo Milito, todos os contra pisos deverão ser executados com concreto 

não estrutural, com consumo mínimo de 200 kg/m3, sobre o terreno previamente 

nivelado e apiloado e após a execução de todas as instalações que passarem sob 

os mesmos e devidamente testados. 

A espessura do contra piso deverá ser de no mínimo 5,0cm para as áreas 

internas e de 8,0cm para as rampas e garagens, e para a sua execução deverá ser 

utilizado taliscas e guias previamente niveladas. 

O contra piso deverá ser concretado em panos de no máximo 3,0 x 3,0 m, 

ficando a dilatação como juntas secas. (MILITO, 2010) 

Pisos Internos 

Segundo Milito, os pisos só deverão ser executados após concluídos os 

revestimentos das paredes e tetos e vedadas as aberturas externas. 

Os pisos deverão obedecer rigorosamente, quanto a sua localização, tipo, 

dimensão e execução, as indicações do projeto arquitetônico e detalhes 

construtivos. 

Cerâmica será assentada com cimentcola sobre base regularizada com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e acabamento desempenado. 
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Deverá ser efetuado juntas de dilatação superficial de no mínimo 3,0mm e 

juntas de movimentação quando os painéis excederem a 24m2. As juntas de 

movimentação deverão coincidir com as juntas do contra piso. 

Após no mínimo cinco dias da colocação dos pisos as juntas superficiais 

serão rejuntadas com pasta de cimento Portland e as juntas de movimentação com 

mastique elástico. 

A Madeira Tacão de ipê para assentamento com cola sobre base regularizada 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 aplicada sem queimar. Tábua 

corrida de ipê aparafusada sobre barrote fixado no contra piso com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3. Deverão ser colocados dois parafusos por seção e a 

cada 50cm. 

Após no mínimo cinco dias os pisos serão raspados e calafetados para 

receber o acabamento final. (MILITO, 2010) 

Piso Externo 

 Segundo Milito, o assentamento das pedras deverá ser executada por equipe 

especializada, que fornecerá os colocadores e suas ferramentas. 

Na circulação externa será assentado pedra miracema com uma argamassa 

mista de cimento cal e areia no traço 1:0,5:4 e rejuntamento feito com pó de 

mármore e cimento no traço 1:3, o excesso deverá ser retirado imediatamente para 

garantir a não aderência do rejuntamento sobre as pedras. (MILITO, 2010) 

Calçada 

Segundo Milito, as pedras empregadas será o basalto preto e o calcário 

branco, quebradas na obra manualmente no formato de cubos em torno de 4,0 cm, 

serão assentados sobre colchão de cimento e areia no traço 1:6 seco na espessura 

de 3,0cm, deverão ser molhados e apiloados. (MILITO, 2010) 

 

6.10. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 

 

Rodapé de Madeira 

Segundo Milito, será aplicado nos ambientes definidos no projeto ou tabelas 

de acabamento, serão de ipê com dimensões de 7,5cm. 

A madeira usada para a confecção do rodapé deverá estar seca e isenta de 

defeitos que possam prejudicar o acabamento do mesmo. 
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A fixação será por parafusos com bucha de 0,50 em 0,50m e seus encontros 

colados. Um cordão de raio igual a 1,5cm deverá ser colado e pregado no encontro 

com o piso. (MILITO, 2010) 

Peitoril de Granito 

Segundo Milito, os peitoris deverão ser da cor cinza andorinha e ser 

assentados de modo a deixar uma pingadeira de 2,0cm para a face externa da 

parede, com uma argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:0,5:4. 

Para a proteção de infiltração na junta com os caixilhos e alvenarias, 

deverão ser preenchidos os espaços com silicone ou equivalente e o peitoril deverá 

Ter uma inclinação mínima de 1% para a fase externa. (MILITO, 2010) 

Soleiras de Granito 

Segundo Milito, as soleiras de granito deverão ser da cor cinza andorinha e 

ter a mesma largura dos batentes das portas em casos internos. Em casos de 

aberturas com desnível as soleiras deverão contar com pingadeiras de 2,0cm para a 

face externa da alvenaria, e serão assentadas com argamassa de cimento, cal e 

areia no traço 1:0,5:4. 

Antes da entrega deverá ser feita uma inspeção do serviço (a percussão) 

para verificação da existência de vazios sob as soleiras e peitoris. (MILITO, 2010) 

 

6.11. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

Impermeabilização da Alvenaria de Embasamento 

Segundo Milito, será realizado no respaldo do alicerce com uma argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3 com espessura média de 1,5cm alisada sem pó de 

cimento dobrando lateralmente 15 cm. Sobre esta argamassa umedecida aplicar 2 

demãos de cimento cristalizante semi flexível, após a cura, aplicar duas demãos de 

tinta betuminosa. (MILITO, 2010) 

Impermeabilização da Alvenaria Externa 

Segundo Milito, o revestimento impermeável, nas superfícies externas das 

paredes perimetrais, deverá ser executado até a altura de 60 cm acima do piso 

externo. Após ter sido a alvenaria umedecida aplicar duas demãos de cimento 

cristalizante semi flexível. (MILITO, 2010) 
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6.12. INSTALAÇÕES ELETRICAS  

 

Segundo Milito, a posição das tubulações, peças e acessórios deverão 

obedecer ao projeto elétrico e seus memoriais. 

Todos os materiais utilizados deverão estar de conformidade com o 

especificado no projeto bem como as recomendações das normas da ABNT. 

A aplicação das tubulações de PVC e acessórios, bem como das caixas de 

passagem deverão obedecer as exigências e indicações do fabricante. 

As ligações com a rede pública deverá ser de acordo com as exigências da 

concessionária local. (MILITO, 2010) 

 

6.13. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

 

Segundo Milito, a posição das tubulações, peças e acessórios deverão 

obedecer ao projeto hidráulico e seus memoriais. 

As instalações hidráulicas só serão aceitas quando entregues em perfeitas 

condições de funcionamento e ligadas com a rede pública. 

O fundo das valas para tubulações enterradas deverão ser bem apiloadas 

antes do assentamento. O reenchimento da vala será feito usando-se material de 

boa qualidade, em camadas de 20cm sucessivas e cuidadosamente apiloadas. 

O assentamento de tubos de ponta e bolsa será feito de jusante para 

montante, com as bolsas voltadas para o ponto mais alto. 

As tubulações passarão a distância convenientes de quaisquer baldrames 

ou fundações. A junta na ligação de tubulação, deverá ser executada de maneira a 

garantir perfeita estanqueidade. 

Na ligação de tubulação de PVC rígido com metais em geral, deverão ser 

utilizadas conexões com bucha de latão rosqueada e fundida diretamente na peça. 

Antes do início de qualquer tipo de revestimento as instalações hidráulicas 

que vierem ficar embutidas nas alvenarias ou concretos deverão ser testadas. 

(MILITO, 2010) 

Água Fria 

Segundo Milito, as canalizações de água fria não poderão ser assentadas 

em valas de canalização de esgoto. 
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Evitar fazer curvas em tubos de PVC bem como bolsas, utilizar conexões 

adequadas. (MILITO, 2010) 

Esgoto 

Segundo Milito, a declividade será uniforme entre as sucessivas caixas de 

inspeção, evitando depressões que possam formar depósitos no interior das 

canalizações. 

Todos os aparelhos deverão ser instalados de modo a permitir fácil limpeza 

e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável. 

Os tubos de queda deverão ser verticais com uma única prumada, se houver 

necessidade de mudança de prumada, deverá ser feito com conexões de raio longo. 

As caixas de gordura, deverão ter paredes lisas, a tampa removível e o 

fundo uma declividade mínima de 10%. (MILITO, 2010) 

Ventilação 

Segundo Milito, a canalização de ventilação deverá ser instalada de forma 

que não tenha acesso a ela qualquer despejo de esgoto, e sua extremidade no 

mínimo 40cm sobre os telhados e encimada por te. (MILITO, 2010) 

Água Quente 

Segundo Milito, deverão ser utilizados tubo de cobre sem costura, e o seu 

acoplamento realizado com conexões de cobre ou bronze, através de soldagem. 

(MILITO, 2010) 

 

6.14. INSTALAÇÕES E APARELHOS 

 

Aparelhos Sanitários 

Segundo Milito, a louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e 

acessórios será de grês banco ( grês porcelânico ) 

O material cerâmico ou louça deverá satisfazer as Normas EB-44 e ao 

MB111/ABNT. 

As peças serão bem cozidas, sem deformações e fendas, duras, sonoras, 

resistentes e impermeáveis. O esmalte será homogêneo, sem manchas, 

depressões, granulações ou fendilhamentos. (MILITO, 2010) 

Metais e Acessórios 

Segundo Milito, os artigos de metal para equipamento sanitário serão de 

perfeita fabricação, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as peças não 
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poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição ou usinagem; as peças móveis 

serão perfeitamente adaptáveis às suas bases, não sendo tolerado qualquer 

empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.  

O acabamento dos metais será perfeito, não se admitindo qualquer defeito 

na película de recobrimento, especialmente falta de aderência com a superfície de 

base. (MILITO, 2010) 

 

6.15. MUROS E GRADIS 

Muros 

Segundo Milito, os muros de divisa serão executados com bloco cerâmico de 

11,5 x 14,0 x 24,0 assentados com argamassa mista no traço 1:2:8 sobre vigas 

baldrames apoiadas em brocas de 20cm de diâmetro e profundidade mínima de 

2,0m a cada 2,5m. No respaldo do alicerce deverá ser feito uma argamassa 

impermeável pintada com material betuminoso. Pilares a cada 2,5m e todo o muro 

revestido com chapisco emboço e reboco internamente e chapisco de peneira 

externamente. Tudo conforme projeto e detalhamentos.  

Grades 

A divisa de frente da construção deverá receber uma grade metálica com 

altura de 2,0m e portão da garagem de correr. A grade será construída de perfis 

tubular do tipo metalon com as extremidades tampadas.  

Grades de ferro maciço nas janelas e vidros. Tudo conforme projetos 

construtivos e decorativos. (MILITO, 2010) 

 

6.16. PINTURA 

Paredes e Tetos Internos 

Segundo Milito, todas as paredes e tetos internas indicadas no projeto 

deverão ser pintadas com no mínimo duas demãos de látex PVA, sobre massa 

corrida previamente lixada e limpa e com uma demão de selador.  

A superfície na qual será aplicada a pintura deverá ser limpa e isenta de 

poeira ou partículas soltas. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverão ser 

removidas. (MILITO, 2010) 

Esquadrias de Madeira 

Segundo Milito, as esquadrias de madeira serão envernizadas internamente 

com verniz poliuretano e as externas com verniz filtro solar brilhante.  
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As superfícies serão lixadas e aplicado uma demão de selador para madeira 

e lixadas novamente. A cada nova demão de verniz deverá ser lixada para retirar o 

brilho. (MILITO, 2010) 

Esquadrias Metálicas 

As esquadrias metálicas serão pintadas com tinta esmalte sobre fundo 

antiferruginoso. A cada demão de tinta deverá ser lixada para retirar o brilho. 

 Não pintar o reboco antes que o mesmo esteja seco  e curado. 

 Não aplicar massa corrida PVA em superfícies externas. 

 Não utilizar massa corrida diluída com água como se fosse uma tinta de fundo. 

Paredes Externas 

Segundo Milito, as pares externas serão pintadas com no mínimo duas 

demãos de tinta látex acrílica sobre base preparada com textura acrílica na cor 

branca. 

A superfície na qual será aplicada a pintura deverá ser limpa e isenta de 

poeira ou partículas soltas. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverão ser 

removidas. (MILITO, 2010) 

 

 

 

6.17. VIDROS 

Vidro Liso Transparente 

Segundo Milito, os vidros deverão ser planos, transparentes, incolores, 

isentos de bolhas, lentes, ondulações e ranhuras. 

Os vidros deverão ser assentados em rebaixo aberto ou fechado com 

largura e altura mínima de 16 mm, com folga de bordo e laterais de no mínimo 5mm. 

Os vidros deverão ser fixados com graxeta de neoprene, quando o rebaixo 

for fechado, e baguetes e massa de vidraceiro, quando o rebaixo for aberto. 

Os vidros lisos serão assentados nos dormitórios, estar, jantar, escritório. 

(MILITO, 2010) 

Vidro Canelado 

Segundo Milito, os vidros canelados deverão Ter espessura igual a 4 mm e 

serão assentados em rebaixo aberto ou fechado com largura e altura mínima de 

16mm, com folga de bordo e laterais de no mínimo 5mm. 
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Os vidros deverão ser fixados com gaxeta de neoprene, quando o rebaixo 

for fechado, e baguetes e massa de vidraceiro, quando o rebaixo for aberto. Serão 

assentados nos WCs e área de serviço. (MILITO, 2010) 

 

6.18. LIMPEZA 

 

Segundo Milito, todas as superfícies aparentes (pavimentações, 

revestimentos, cimentados, azulejos, cerâmicas, vidros, aparelhos sanitários, etc.), 

deverão ser limpos abundantemente e cuidadosamente lavados de modo a não 

serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

A lavagem dos piso deverá ser feita com sabão neutro perfeitamente isento 

de álcalis e ácidos. 

Deverá haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos 

de argamassa endurecida das superfícies sobretudo com concretos aparentes. 

Todas as manchas de salpicos de tinta deverão ser cuidadosamente 

removidos dando-se especial atenção a perfeita execução dessa limpeza nos vidros 

e ferragens das esquadrias, que também deverão ser lubrificadas nas partes 

móveis. 

Deverá ser procedida cuidadosamente para verificar as perfeitas condições 

de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotamento, 

águas pluvial, elétrica, aparelhos sanitários e vale ressaltar que todo o entulho da 

obra deverá ser retirado. (MILITO, 2010) 

 

7. PESQUISA DE MERCADO 

 

A pesquisa de mercado destacada neste projeto está na comparação 

realizada com imóveis na mesma localidade onde será erguido o empreendimento 

Edifício Afrodite, com o mesmo padrão de acabamento e com a metragem quadrada 

aproximada. 

Tabela 2: Comparação de edifícios na região de Pinhais 

Veiculação 

Nome do 

Empreendimento Endereço Bairro Padrão m² Valor Valor do m² 

Incorporadora Afrodite   Jardim Normal 55,00  R$   145.000,00   R$   2.636,36  
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Fenix Claudia 

Imovelweb 

De Menezes 

imobiliária Rua tiziu 

Jardim 

Claudia Normal 60,00  R$   180.000,00   R$   3.000,00  

Imovelweb Città de Pinni   

Jardim 

Claudia Normal 106,00  R$   382.523,00   R$   3.608,71  

Imovelweb Setti   Vila Perneta Normal 61,00  R$   180.000,00   R$   2.950,82  

Viva Real Petti chateau Rua Irai Weissópolis Normal 55,00  R$   180.000,00   R$   3.272,73  

Viva Real Juscelia imóveis Av. Irai Weissópolis Normal 55,00  R$   220.000,00   R$   4.000,00  

Fonte: Site das imobiliárias datas 10/2014 

7.1. RELATÓRIO DA PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa de mercado para ver o que o publico gostaria de 

ter em um apartamento, quais tipos de segurança gostariam de ter em um 

apartamento e quanto pagariam pelo produto. 

 

7.2. REALIZAÇÃO DA PESQUISA COM CLIENTES 

 

Foi realizada uma pequena pesquisa com um universo de trinta pessoas 

aleatórias. Abaixo pode se ver quais foram as perguntas: 

 Você moraria na Região Metropolitana de Curitiba? 

 Qual dos opcionais você gostaria em um apartamento? 

 Qual tipo de segurança condominial você optaria? 

 O que você mais procura em um apartamento? 

 Quanto você investiria em um apartamento na região metropolitana? 

 

7.3. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Segundo pesquisa realizada, foram obtidos os seguintes resultados, 

começando com a primeira pergunta, onde constou que a maioria dos indivíduos 

abordados moraria na região metropolitana de Curitiba. 

 
 

Tabela 3: Você moraria na Região Metropolitana de Curitiba? 

Você Moraria na Região 
Metropolitana de Curitiba? 

 Sim 25 

Não 5 
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Fonte: Os autores 2015 

Gráfico 1: Você moraria na Região Metropolitana de Curitiba? 

 
Fonte: Os autores 2015 

 

Na segunda pergunta, onde estava perguntando sobre os opcionais que 

gostariam de ter, podendo escolher mais de uma opção, o item mais escolhido foi a 

churrasqueira na varanda. 

Tabela 4: Qual dos opcionais você gostaria em um apartamento? 

Qual dos opcionais você 
gostaria em um 
apartamento? 

 Churrasqueira na varanda 25 

Piso aquecido no banheiro 9 

Internet 11 

TV a cabo 12 

Bicicletario 4 

Outros 3 
Fonte: Os autores 2015 

 
Gráfico 2: Qual dos opcionais você gostaria em um apartamento?    

 
Fonte: Os autores 2015 

 

Na terceira pergunta sobre segurança condominial, as mais escolhidas 

foram porteiros e sistema de controle de acesso, novamente, na pergunta poderia 

escolher mais de uma opção. 
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Tabela 5: Qual tipo de segurança condominial você optaria? 

Qual tipo de segurança 
condominial você optaria? 

 Porteiros 23 

Sistema de Alarmes 8 

Sistema de Controle de 
acesso 21 

Grades com cercas elétricas 10 

outros 3 
Fonte: Os autores 2015 

Gráfico 3: Qual tipo de segurança condominial você optaria? 

 

Fonte: Os autores 2015 

 

A quarta pergunta foi sobre o que procura em um apartamento. Podendo 

escolher mais de uma opção, sendo elas conforto, segurança, acessibilidade, 

localização, privacidade e outro, o que a maioria escolheu foi segurança. 

Tabela 6: O que você mais procura em um apartamento? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores 2015 

 

 

Gráfico 4: O que você mais procura em um apartamento? 
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O que você mais procura 
em um apartamento? 

 Conforto 10 

Segurança 24 

Acessibilidade 5 

Localização 9 

Privacidade 6 

Outros 0 
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Fonte: Os autores 2015 

 

O resultado a seguir apresenta quanto o cliente estava disposto a pagar por 

um apartamento na região metropolitana de Curitiba. Abaixo pode se ver o gráfico 

com os resultados. 

Tabela 7: Quanto você investiria em um apartamento na região metropolitana? 

Quanto você investiria em 
um apartamento na região 
metropolitana? 

 50.000,00 - 100.000,00 3 

100.000,00 - 150.000,00 8 

150.000,00 - 200.000,00 14 

200.000,00 - 250.000,00 5 

Acima de 250.000,00 1 
Fonte: Os autores 2015 

 

 

Gráfico 5: Quanto você investiria em um apartamento na região metropolitana? 

 

Fonte: Os autores 2015 

 

De acordo com a pesquisa, o público alvo está disposto a residir em uma 

cidade da região metropolitana, prima pela segurança e prefere porteiro 24 horas, 
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também optaram pela churrasqueira na sacada e estaria disposto a investir entre 

R$150.000,00 a R$200.000,00 em um apartamento na região de Pinhais PR. Com 

base nesses dados pode-se concluir que o empreendimento se encaixa 

perfeitamente nas exigências dos entrevistados, e vai de encontro as necessidade 

para satisfazer seus hábitos.  

 

 

8. ANGARIAÇÃO DO TERRENO 

 

Após levantar quais os terrenos que estariam a venda, por meio da internet e 

contato com as imobiliarias na cidade de Pinhais, e também já com uma idéia de 

qual seria o potêncial construtivo de cada um deles, se baseando pela região, a 

incorporadora chegou ao terreno na localidade Rua Milton Anselmo da Silva número 

353, bairro Jardim Cláudia. 

Foi contratada uma empresa especializada em análise de viabilidade, a 

empresa Rafael Mulinari Arquitetura e Consultoria (RMAC) localizada na Rua 

Itupava, n°1299, sala 107, bairro Hugo Lange na cidade de Curitiba no estado do 

Paraná, contatos telefone comercial (41) 3045-008 celular (41) 9971-6616 e e-mail 

rafaelmulinari@gmail.com, emitiu um laudo para escopo do projeto, e com base 

nessas informações iniciou-se a confecção de todos os projetos necessários para 

aprovação na prefeitura. 

Levantamentos do Projeto: 
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Figura 3: Viabilidade do Projeto

 

Fonte: Rafael Mulinari Arquitetura e Consultoria (RMAC) 

Figura 4: Dados do Projeto

 

Fonte: Rafael Mulinari Arquitetura e Consultoria (RMAC) 

 

 

Após os levantamentos das documentações necessárias para iniciar as 

obras, juntamente com a empresa contratada para executar os serviços, iremos 

elaborar o cronograma físico-financeiro da obra, para não haver surpresas nas 

etapas da obra e conseguir finalizar o empreendimento dentro das metas traçadas. 
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Segundo Carlos (2015), engenheiro civil, o cronograma físico-financeiro 

prevê os gastos envolvidos no projeto. Uma obra exige planejamento, definição de 

datas, estimativas e regras a serem seguidas. Esse tipo de organização, no entanto, 

é útil em praticamente qualquer projeto, por exemplo, da construção de um prédio à 

gravação de um filme para o cinema.  

Segundo Carlos (2015), acompanhando, é possível antever grandes gastos, 

antecipar e captar o orçamento para suprir as demandas. Quando o projeto toma 

forma com um cronograma detalhado, fica mais fácil sua execução. Depois do 

cronograma pronto, ele será um aliado que ajudará a cumprir as datas e as 

metas da equipe.  

 
 

8.1 IMPORTÂNCIA DO CRONOGRAMA 

 

Como iremos trabalhar com empresas terceirizadas, há uma necessidade de 

elaborar um cronograma bem definido, para alocar as equipes e também a parte 

financeira. 

Segundo Carlos (2015), após todos os projetos confeccionados e liberados 

para a construção do empreendimento, dará início ao cronograma físico-financeiro 

da obra, onde ira envolver o tempo que será necessário para concluir a obra e 

consequentemente o dinheiro que será empregado em cada etapa da obra. Quando 

se iniciar uma obra, o ideal é saber exatamente quanto tempo os trabalhos vão durar 

e quando vão acabar. Por isso, antes de começar a trabalhar, é importante planejar 

com detalhes os serviços que serão executados em todas as fases de execução do 

projeto.  

Segundo Carlos (2015), o resultado desse planejamento é o cronograma da 

obra. Esse registro expressa visualmente a programação das atividades que serão 

realizadas durante a construção. Ele pode ser mais ou menos detalhado, 

contemplando a duração de serviços específicos (por exemplo, a instalação das 

esquadrias de um edifício) ou apenas as fases mais gerais da obra (fundações, 

estrutura, alvenaria, etc.). Quando ele mostra, também, os valores que serão gastos, 

ao longo do tempo e em cada uma dessas atividades. Essa programação 

organizada permite que o construtor compre ou contrate materiais, mão de obra e 

equipamentos na hora certa. Se ele fizer isso depois do momento ideal, a obra 
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atrasará. Se fizer antes do tempo, pode perder materiais no estoque ou pagar mão 

de obra e equipamentos que acabam ficando parados.  

O cronograma físico-financeiro será realista, vamos reunir todos os líderes 

das equipes e pessoas diretamente envolvidas no processo de construção, a 

Incorporadora Fênix, contratara uma empresa terceirizada para construção do 

empreendimento e o contrato de prestação de serviço regerá sobre o cronograma 

físico-financeiro da obra.  Definido o cronograma, as alterações são mínimas.  

Um dos principais benefícios do cronograma será a alocação de recursos e 

das equipes de trabalho e também o acompanhamento dos estágios da obra.  

Segundo Faria (2011), no cronograma físico-financeiro, as despesas com a 

execução dos serviços serão detalhadas semanal ou mensalmente, dependendo do 

tipo de construção. Isso permite que os administradores do caixa da obra saibam 

exatamente quanto vão gastar e quando isso vai acontecer, evitando despesas e 

empréstimos imprevistos. Da mesma forma, eles podem planejar o investimento do 

dinheiro que ainda não foi gasto, que rende juros e reduz as despesas do construtor.  

Para se ter uma exata noção cronológica dos estágios do empreendimento o 

cronograma é uma ferramenta essencial, com isso reduziremos os atrasos e 

desperdícios no canteiro de obra. 

Segundo Faria (2011), o cronograma mostrara, em uma linha do tempo, o 

começo e o fim de cada uma das fases ou atividades da obra. A qualquer momento, 

será possível verificar com rapidez o andamento das diversas frentes de serviço. 

Assim é possível definir prioridades e concentrar o foco nas equipes que 

eventualmente estejam mais atrasadas em relação às demais. O cronograma 

também ajudará a planejar as compras de produtos e materiais de construção, 

reduzindo estoques desnecessários no canteiro de obras.  

 

8.2. EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

Para início das atividades será necessária uma análise em relação aos 

fornecedores, quanto à qualidade do material entregue e o prazo de entrega no 

canteiro obra, em seguida um controle rigoroso dos colaboradores e prestadores de 

serviços, para evitar possíveis problemas como acidente de trabalho ou 

desqualificação de mão de obra.  
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8.2.1. Planta Baixa do Empreendimento 
Figura 5: Planta baixa do empreendimento.

 

Fonte: Rafael Mulinari Arquitetura e Consultoria (RMAC) 
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9. PLANO DE NEGÓCIOS 

 

A empresa se enquadra como Incorporadora do setor de construção civil, 

nossas atividades de incorporação referem-se à articulação do empreendimento 

imobiliário. Iremos identificar os melhores terrenos na região de metropolitana de 

Curitiba a ser adquiridos, desenvolver todos os projetos, promover seu lançamento e 

criar as ações de marketing e divulgação, levantar os dados para financiamentos 

junto aos órgãos financeiros, vamos também coordenar sua construção dede a 

limpeza do terreno até os acabamentos contratando serviços terceirizados, e cuidar 

para que a entrega seja feita dentro do prazo estabelecido do cronograma.  

Conforme a Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, (Lei de Incorporação), a 

incorporação imobiliária consiste na atividade exercida com o intuito de promover a 

construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de 

edificações compostas de unidades, por meio de compromissos de venda e compra 

ou efetiva venda e compra de frações ideais de terreno vinculadas a futuras 

unidades em edificações a serem construídas ou em construção sob-regime 

condominial, responsabilizando-se o incorporador pela entrega, em certo prazo, 

preço e determinadas condições, das obras concluídas (Brasil, lei n°4.591, de 16 de 

Dezembro de 1964) 

A Lei de Incorporação disciplina os direitos e as obrigações do incorporador, 

dentre outras:  

 Somente negociar a venda das unidades em construção após ter obtido o 

registro da incorporação na matrícula do terreno no Oficial de Registro de 

Imóveis, cujo requerimento deverá ser acompanhado, principalmente, dos 

seguintes documentos:  

a) título de propriedade de terreno, ou de promessa, irrevogável e 

irretratável e de compra e venda devidamente registrado; 

b) certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, de 

protesto de títulos, de ações cíveis e criminais e de ônus reais 

relativamente ao terreno, aos alienantes do terreno e ao incorporador; 

c) projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades 

competentes;  
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d) cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das 

partes comuns, e indicando, para cada tipo de Unidade a respectiva 

metragem de área construída;  

e) memorial descritivo das especificações da obra projetada;  

f) discriminação das frações ideais de terreno com as Unidades que a 

elas corresponderão;  

g) minuta da futura convenção de condomínio que regerá a edificação; 

 Supervisionar a construção do projeto previsto no contrato e de acordo com a 

aprovação concedida pelas autoridades governamentais; 

 Efetuar a especificação e instituição do condomínio edilício, para que cada 

unidade possa ter seu proprietário exclusivo, averbando-se a área construída 

do empreendimento; 

 Entregar ao adquirente as unidades concluídas, de acordo com as 

especificações contratuais, e transferir ao adquirente o direto de propriedade 

da unidade, por meio da lavratura da escritura pública de venda e compra. 

(Brasil, lei n°4.591, de 16 de Dezembro de 1964) 

 

9.1. RAZÃO SOCIAL 

 

A empresa será denominada “Incorporadora Fênix LTDA.”. A natureza 

jurídica será uma sociedade empresaria limitada, estabelecendo sua sede na cidade 

de Curitiba. Iniciaremos como uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) e as 

atividades serão de comercialização de imóveis e gestão de obras. Segue abaixo a 

consulta de viabilização do empreendimento. 
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Figura 6: Consulta de viabilização do empreendimento 

 

Fonte: Junta comercial do Paraná 

Adiante, segue a continuação da viabilização do empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Figura 6: Consulta de viabilização do empreendimento 

 

Fonte: Junta comercial do Paraná 
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9.2. DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 

Visão 

Ser no ramo da construção civil e incorporação uma referência de gestão, 

inovação, qualidade e satisfação para os clientes. 

Missão 

Construir empreendimentos de qualidade e soluções capazes de superar a 

expectativa dos clientes, implantando e implementando projetos sustentáveis.  

Objetivos Gerais 

 Procurar analisar o mercado e a competitividade; 

 Definir os perfis dos clientes, fornecedores e o número de pessoal necessário 

para a construção do empreendimento; 

 Desenvolver os planos de marketing para a divulgação da incorporadora e de 

seus produtos; 

 Efetuar cálculos dos gastos para definir como os investimentos serão alocados 

no decorrer das atividades; 

 Projetar as receitas. 

Objetivos Específicos 

 Credibilidade 

 Segurança 

 Comodidade 

 Praticidade 

 Pontualidade 

 Responsabilidade 

  

9.3. LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa será localizada na Rua Padre Manoel da Nóbrega, 1100, Fanny, 

Curitiba – PR. Abaixo está a localização em um mapa: 
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Figura 7: Localização da sede da empresa. 

 

Fonte: Google Maps 2015 

Foi escolhido este local, pois é bem localizado, com fácil acesso para carros 

e pessoas. Espaço para estacionamento e amplo espaço para escritórios. Fácil 

acesso a restaurantes, pontos de ônibus e terminais de ônibus. Assim sendo, é uma 

localização estratégica para o empreendimento. 

Infraestrutura 

A seguir, pode se ver uma lista de equipamentos necessários para montar o 

escritório sede da Incorporadora Fênix e alguns equipamentos para realização de 

serviços de construção civil. 

Tabela 8: Lista de equipamentos. 

LISTA DE EQUIPAMENTOS 

Para Escritório Para Serviços 

Computadores (2) Equipamentos de Proteção Individual 

Impressoras (2) Equipamentos diversos 

Telefones (6) 
Para contatos com clientes, fornecedores e 
prestadores de serviços. 

Mesas (6) Acomodação do equipamentos  

Cadeiras (12) Acomodação dos colaboradores, visitantes etc. 

Armário de Escritório (1)  Armazenamento diversos 
Fonte: Os Autores 2015 

Os equipamentos para escritórios serão adquiridos para montar o escritório 

sede da Incorporadora Fênix. Na tabela, ao lado de cada item, tem o número de 

quantidade a comprar.  
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CONTRATO SOCIAL 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social por Cotas 

de Responsabilidade Limitada e na melhor forma de direito: 

Eduardo Zaranski, brasileiro, solteiro, de Curitiba - PR, filho de Joel Zaranski 

e Edna Zaranski, nascido em 14/01/1991, portador da cédula de identidade R.G. nº 

125993033, expedida pela SESP-PR, CPF 08462538930, residente e domiciliado na 

Rua Padre Manuel da Nobrega, 708, Fanny, Curitiba - PR. 

Leonardo Rodrigues Valente, brasileiro, solteiro, de Curitiba - PR, filho de 

Maciel Afonso Valente e Marta Rodrigues de Campos, nascido em  07/09/1994, 

portador  da cédula de identidade  R.G.  nº 11111228-8, expedida pela SESP-PR, 

CPF 074.322.769-77, residente e domiciliado na  rua Rudyard Kipling, 290, Xaxim, 

Curitiba - PR. 

Reginaldo Jorge de Aquino, brasileiro, solteiro, de Curitiba - PR, filho de 

Isaias Jorge de Aquino e Sueli Lima Costa, nascido em 18/03/1982, portador  da 

cédula de identidade  R.G.  nº 8022985-8, expedida pela SESP-PR, CPF 037.317-

00, residente e domiciliado na  rua Alberico Flores Bueno, 2867, Bairro Alto, Curitiba 

- PR. 

Natanael Lemes da Silva, brasileiro, Solteiro, de Curitiba - PR, filho de 

Aldivino Lemes da Silva e Maria Aparecida da Silva, nascido em  24/03/1983, 

portador  da cédula de identidade  R.G.  nº 8135013-3, expedida pela SESP-PR,  

CPF 045.578.469-88, residente e domiciliado na  rua Canal Rio Belém, 10, 

Boqueirão, Curitiba - PR. 

Resolve em comum acordo constituir uma Sociedade Por Cotas de 

Responsabilidade Limitada, nos termos do Decreto Lei 10.406 de 10.01.2002, e 

demais legislações pertinentes.  Que se regerá pelas seguintes cláusulas e 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINAÇÃO 

 A sociedade adotará a Denominação Social de “INCORPORADORA FÊNIX 

LTDA” e como nome fantasia “INCORPORADORA FÊNIX”. (Art. 997 II). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE E FORO  

A sociedade tem sua sede e elege foro na cidade de Curitiba - Paraná, para 

dirimir quaisquer dúvidas com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, na  Rua Padre Manoel da Nóbrega, nº 1100, Fanny, Curitiba-PR. A critério 

dos  sócios poderá abrir filiais, sucursais, escritórios, bem como extinguir em 

qualquer parte do país. (Art. 997 II). 

CLÁUSULA TERCEIRA- OBJETIVO DA SOCIEDADE 

A sociedade tem por objetivo social: 
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a)-Comercialização de Imóveis;  

b)-Gestão de Obras; 

CLÁUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL 

Capital Social será de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) divididos em 600 

(Seiscentos) cotas de capital a R$ 1000,00 (Hum mil reais) cada uma, sendo  

integralizado a vista, em moeda corrente no pais, no ato da assinatura do 

contrato,(art. 997, III e 1055, CC/2002) 

Sócios                                        Particip.        Cotas          Valor (R$) 

Eduardo Zaranski            25%               150            150.000,00 

Leonardo Rodrigues Valente               25%                150            150.000,00 

Natanael Lemes da Silva                     25%                150            150.000,00 

Reginaldo Jorge de Aquino                 25%                 150            150.000,00 

  Total                                                    100%                600            600.000,00 

CLÁUSULA QUINTA- DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas cotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, 

CC/2002).  

 CLÁUSULA SEXTA- DA GERÊNCIA E REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS  

A sociedade será gerida e administrada pelos sócios da seguinte maneira, 

Eduardo Zaranski como Diretor Financeiro, Leonardo Valente como Gestor 

Comercial, Natanael Lemes como Gestor de Obras e Reginaldo Aquino como Gestor 

de Recursos. Cada sócio será incumbido de todas as operações, e representará a 

sociedade ativa e passiva, judicial e extra judicialmente, assinando pela firma e 

cabendo-lhes ainda o direito de tudo aquilo que julgar de interesse da sociedade, 

não podendo em hipótese alguma delegar o nome da firma e nem usá-lo em 

negócios alheios ao objetivo, tais como: avais, abonos ou fianças em foro de 

terceiros (art. 997 VI; 1.013,1.015 e 1.064,CC/2.002). 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Pelo exercício da administração, terá o sócio direito de uma retirada mensal a 

título de “Pró- Labore”, cujo valor será fixado em comum acordo entre os sócios. 

CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO DE DURAÇÃO  

A sociedade terá duração por prazo indeterminado iniciará suas atividades 

em 18/12/2015 (art. 997, II CC/2002). 
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CLÁUSULA NONA- DO EXERCÍCIO SOCIAL  

O exercício Social coincidirá com o ano Civil. Anualmente, 31 de dezembro, o 

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 

elaboração do inventário, Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do 

Exercício (DRE). Os Lucros ou Prejuízos apurados serão divididos ou suportados 

pelos sócios na proporção de sua cota de capital, exceto se, havendo lucros, 

deliberarão os sócios e levá-lo ao Patrimônio Líquido da Sociedade para posterior 

utilização. (art. 1065, CC/2.002). 

CLÁSULA DÉCIMA- DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS 

Nos quatro meses subsequentes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as  contas e designarão  administrador(es) quando for o caso (Art. 

1.071, e1.072,CC/2.002). 

DÉCIMA-PRIMEIRA- ABERTURA DE FILIAIS  

A Sociedade poderá abrir filiais, agências, depósitos ou escritórios em 

qualquer parte do território nacional, quando convier aos interesses sociais. 

DÉCIMA SEGUNDA- DA EXTINÇÃO 

a)-Ocorrendo a extinção do estabelecendo  do estabelecimento-Sede. 

b)-As filiais serão extintas nas  seguintes hipóteses: Decisões dos sócios que 

representa a maioria do Capital. 

DÉCIMA TERCEIRA- DA CESSÃO DAS COTAS 

As Cotas do Capital são indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas 

a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado em 

igualdade de condições e preço, com o direito de preferência se posta a venda, 

formalizando a alteração pertinente, em caso de cessão delas. (Art. 1.056, 1.057 do 

CC/2.002). 

DÉCIMA-QUARTA- DO FALECIMENTO 

No caso de morte de um dos sócios, a Sociedade não será dissolvida, 

continuando com os sócios sobrevivente e os herdeiros do “De Cujus”. Caso não 

haja acordo com o sobrevivente e os herdeiros do falecido para continuidade a 

Sociedade com os entes, os haveres do sócio extinto serão apurados com base nos 

valores de um levantado na data do evento, que serão pagas no prazo de 12(doze) 

meses, em parcelas mensais sucessivas, vencendo a primeira 30(trinta) dias após 

evento da morte. (Art. 1028 e 1.031, CC/2.002). 
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DÉCIMA QUINTA- DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica eleito para dirimir dúvidas e resolver conflitos deste instrumento, o foro 

da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, com renúncia a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

DÉCIMA SEXTA – SUPLETIVIDADE 

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de conformidade com 

aplicação supletiva das regras das Sociedades Simples (Art.1053 CC/2.002 ou Lei 

6.404/76 SAS e alterações posteriores). 

DÉCIMA SÉTIMA- DESEMPEDIMENTO 

Em cumprimento do disposto na portaria DNRC n° 04, de julho de 1980, os 
sócios qualificados no preâmbulo deste instrumento declaram expressamente para 
efeito legais do disposto no inciso III, do artigo 38 da Lei 4.726/69, bem como do 
contido no item III, do art. 74 do decreto 57.651, 19 de janeiro de 1966, alterado pelo 
decreto nº 82.482, de 24 de outubro de 1987 e na conformidade do artigo 2° do 
decreto nº 65.400, de 13 de outubro de 1969 e dos Parágrafos 1º e 2º do Art. 147 da 
Lei 6.404/76, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que 
impeçam de exercer atividade mercantil. Firmam a presente declaração para que 
produza efeitos legais, cientes de que, no caso comprovação de sua falsidade, será 
nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta 
declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos. 

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 
03(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

     Curitiba - PR, 18 de Dezembro de 2015. 

Eduardo Zaranski                                                              Natanael Lemes da Silva 

Diretor Administrativo                                                        Gestor de Obras 

C P.F(MF.:)083.629.389-29                                           C.P.F(MF.:)045.578.469-88 
               
__________________________                              __________________________           

Reginaldo Jorge de Aquino                                       Leonardo Rodrigues Valente 

Gestor Financeiro                                                              Gestor  Comercial 

C.P.F(MF.:)037.317-00                                                     C.P.F(MF.:)074.322.769-77 

__________________________                           __________________________ 
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9.4. RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIAS 

 

A sociedade será gerida e administrada pelos sócios da seguinte maneira, 

Eduardo Zaranski como diretor Administrativo, Leonardo Valente como Gestor 

Comercial, Natanael Lemes como Gestor de Obras e Reginaldo Aquino como  

Gestor Financeiro. 

 

9.5. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

O seguinte plano de negócios visa abrir uma empresa na área da 

incorporação imobiliária, mais precisamente, na construção de casas e 

apartamentos. No primeiro empreendimento, será construído o Edifício Afrodite em 

Pinhais PR e o público alvo será pessoas de baixa renda, classes B e C. 

 

10. MARKETING 

 

A matriz de marketing que será utilizada é a de Ciclo de Vida de um produto, 

que pode ser entendido como uma completa história do produto em quatro fases que 

são a Introdução, Crescimento, Maturidade e Declínio. Logo abaixo pode se ver uma 

amostra do ciclo de vida de um edifício. 

Figura 8: Ciclo de vida de um edifício. 

 

Fonte: Unicamp 
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Conforme o ciclo de vida apresentado, pode se ver que na introdução tem a 

preparação do terreno, podemos colocar também a angariação do terreno. Na parte 

de crescimento tem a construção do edifício. Durante a maturidade, é quando se 

está utilizando o imóvel e realizando manutenções. No declínio, terá reformas, 

reciclagem ou a demolição do imóvel. 

Posicionamento de Mercado 

Como o empreendimento, Incorporadora Fênix LTDA, ainda não tem o nome 

consolidado no mercado de construção civil, será optado por entrar no mercado 

utilizando a estratégia de penetração junto com especialização para atingir 

potenciais clientes. 

Optamos por essas duas alternativas, pois a Incorporadora Fênix LTDA será 

uma empresa especializada em construção de imóveis (casas e edifícios) e ira 

oferecer um produto diferenciado com um preço reduzido, menor que o praticado no 

mercado. Com esta estratégia, pretende-se atingir uma participação do mercado, 

maximizar resultados e a quota de mercado a médio ou longo prazo e atingir 

compradores potenciais e ser reconhecido no mercado imobiliário. 

Venda dos apartamentos 

Para a venda dos apartamentos, foram realizadas pesquisas em imobiliárias 

para ver os valores de contratos de exclusividades e o que estava incluso, como 

seriam realizadas as divulgações do empreendimento, qual seria o período de tempo 

e se a parte de documentação do comprador era de responsabilidade da imobiliária. 

Gestão de Vendas 

MP Imóveis ira faze o processo de venda para incorporado Fenix.  

 

 Valor contrato de exclusividade => 4% de comissão sobre as 

vendas  

 Canais de divulgação => anúncios por internet, visitas ao imóvel, 

panfletos, placas, plantão de vendas e através de sua carteira de clientes 

 A imobiliária acompanha o processo de venda desde a primeira 

visita até a entrega das chaves. 
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A Incorporadora Fênix Ltda ira destinar uma verba de 2% da receita bruta 

para potencializar a divulgação do empreendimento Afrodite através de ações como: 

 Flayers com material informativo, despertando o interesse de 

possíveis compradores; 

 Placas com projeto arquitetônico em vias estratégicas da 

Cidade; 

 Site sobre a incorporadora Fênix e o empreendimento Afrodite 

com conteúdo atrativo sobre diferenciais do empreendimento e da Cidade de 

Pinhais; 

 Fan Page no Facebook onde é possível encontrar o público Alvo 

com facilidade através de ferramentas disponibilizada pelo Facebook; 

 Parceria com imóveis da Região: Será feito uma parceria com os 

principais comércios da região com objetivo de coletar dados de possíveis 

clientes em potencial. Investiremos na compra de um brinde, onde todas as 

pessoas que fizerem uma compra acima de R$ 100,00 (Cem reais), preenchera 

um cupom com as seguintes informações: Nome, Telefone, Email e uma 

pergunta se gostaria de comprar um imóvel nesta região. O intuído deste 

cupom será fazer o empreendimento conhecido na região e despertar a 

curiosidade da população local. 

 Após a fundação da obra a incorporadora construirá um Strand 

de Vendas no próprio terreno e disponibilizará a imobiliária para apresentação 

do empreendimento, prospecção de clientes e formalização de propostas. 

. 

A Incorporadora Fênix Ltda. também irá utilizar outras maneiras para realizar 

vendas de apartamentos como pode se ver logo abaixo: 

 Primeira impressão: Segundo base de dados de publicidade imobiliária, a 

primeira coisa que um comprador vê é a aparência externa de uma casa e ou 

apartamento, e também a forma como ele se encaixa na vizinhança. Tenha a 

certeza de que o exterior esteja bem pintado, e que o jardim é bem cuidado. No 

setor imobiliário, as aparências significam muito. Que melhor maneira de definir 

o seu imóvel além de torná-lo atraente à primeira vista. Adote o comportamento 

do comprador e veja se ele terá uma boa impressão do que vai ver, seja 
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honesto consigo mesmo, não é porque o imóvel é de sua propriedade que não 

vai ter nenhum defeito e por isso vai ser perfeito. (Mercado Imobiliário, 2010) 

 Diferenciar-se dos vizinhos: Segundo base de dados de publicidade imobiliária, 

a fim de atrair a atenção e tornar o imóvel mais atrativo, deve considerar 

designs personalizados ou acréscimos no imóvel, tais como paisagismo, 

armários, piso de qualidade. Isso pode ajudar a melhorar a estética do imóvel, 

enquanto que, potencialmente, agrega valor para o imóvel. Todas as melhorias 

devem ser de cores e desenhos práticos e utilização que irá apelar para o 

público mais amplo. Além disso, elas devem complementar o imóvel e suas 

outras comodidades, como churrasqueiras na varanda. (Mercado Imobiliário, 

2010) 

Como já foi definido acima, o produto serão os apartamentos e os serviços 

serão a construção e a gestão de obras que a Incorporadora Fênix irá realizar 

durante toda a obra. O público alvo serão as classes com renda mais baixas como 

classes B e C. 

A Incorporadora Fênix tem uma boa concorrência já no mercado. Podemos 

citar grandes e pequenas empresas concorrentes, que são: 

 Grandes Concorrentes: THÁ, J. Malucelli Construtora, J. A. Baggio 

Construções, Harbor Construções e Construtora CIMA. 

 Pequenos Concorrentes: Casas Kurten, Construtora COBEC, CMB 

Construtora, Construtora Matos, Inova Construções e Serviços. 

A Incorporadora Fênix pode se enquadrar em novos nichos de mercado 

como, por exemplo, a área de agronegócio, onde pode se construir galpões e outras 

construções para armazenagem de safra e outras produções.  

 

11. PLANO OPERACIONAL 

Gestão de Pessoas 

 Gestão Financeira: esse deve ser um profissional chave na empresa, pois a 

ele caberá o primeiro contato com os clientes para levantamento das 

necessidades e identificação do serviço a ser realizado, registrando a demanda 

do cliente e enviando um técnico para fazer o levantamento no local, que 

subsidiara a elaboração do orçamento e proposta. O atendente deve ter 

facilidade de comunicação, boa postura, ser capaz der realizar um atendimento 
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bom ao cliente, gerar confiança e iniciar o processo de vendas. Ira realizar suas 

atividades na sede da empresa. 

 Gestão de Obras: este profissional deve ser capaz de realizar as atividades 

básicas relacionadas a registros sobre o relacionamento com clientes, 

fornecedores, colaboradores, controles financeiros e bancários. Ira realizar 

suas atividades na sede da empresa. 

 Gestão Administrativa: esses profissionais devem ter um bom entendimento 

sobre diversas áreas que envolvem a construção civil. Devem ser capazes de 

identificar soluções possíveis e discutirem com os clientes sobre todos os 

serviços que a empresa presta. Devem ter facilidade de comunicação, 

capacidade de liderar equipes, realizar determinados serviços e acompanhar e 

controlar os serviços de empregados e terceirizados. 

 Gestão Comercial: deve ter conhecimento de serviços de instalações prediais 

relacionadas à energia e força, além de postura e boa comunicação. 

A respeito dos prestadores de serviços (terceirizados), ao serem contratos 

passaram por treinamentos, para se adquarem aos processos da Incorporadora 

Fênix Ltda visando sempre a qualidade na execução e a segurança dos 

colaboradores, obedecendo as normas pré-estabelecidas de acordo com os 

procedimentos da construtora. 

Plano de Qualidade 

Estrutura organizacional 

Como a Incoporadora Fênix LTDA não é uma empresa que oferece produtos 

como varejistas, não precisamos ter estoque ou realizar distribuições de 

mercadorias. Entertanto, a empresa trabalha com serviços como gestão de mão de 

obras. Neste caso, quando a empresa for realizar uma construção, a mesma ira 

contratar fornecedores confiaveis para comprar materiais para a construção como 

brita, ceramica, tijolos, pedras, areia, cimento, concreto usinado, canos entre outros 

materiais necessarios para uma construção. 

A respeito dos fornecedores, visando sempre a satisfação do cliente que ira 

residir no imovél, adotaremos a política de qualidade plena na cosntrução civil, onde 

todos os nosso fornecedores irão obdecer uma cartilha feita pela Incorporadora 

Fênix Ltda, na qual  iremos periciar todos os materias entregue no canteiro de obra e 

consequentemente se os materiais que não estão de acordo serão devolvidos para 

troca ou reposição por um material de acordo. Os processos serão embasados nas 
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“normas de desempenho” da Assosição Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), 

NBR 15557. 

Na questão de processos produtivos de uma empresa de construção civil, 

pode se dividir em seis etapas que são: 

 Atendimento ao Cliente: ocorre na empresa, por telefone, e-mail, site ou no 

próprio local do serviço. 

 Visita Técnica: conhecer a necessidade do cliente e dimensionar a 

necessidade de materiais, ferramentas, equipamentos e pessoas que deverão 

trabalhar no local. 

A Incorporadora Fênix ira utilizar esses processos produtivos para alcançar 

clientes com um serviço de qualidade e fidelizar os mesmos com um bom processo 

de pós-vendas. 

Gestão dos Processos 

A incorporadora Fênix visando um processo construtivo bem alinhado e bem 

enxuto irá gestionar todas a etapa da construção do empreendimento Afrodite, para 

isso vai contratar empresas pontuais para cada etapa da obra, após várias 

pesquisas e orçamentos, conseguimos alinhar todo o modelo construtivo do 

empreendimento. 

Taxas Prefeitura de Pinhais 

Os valores referente a aprovação de projeto junto a Prefeitura de Pinhais - 

Lei Municipal n° 717/2005 são:  

a) análise de projeto - (correção/conferencia) R$ 31,91 /análise 

b) Licença para Execução de Obras - R$ 0,66/m² (aprox.) 

c) Conclusão de Obras (CVCO) - R$ 0,66/m² (aprox.) 

d) Alinhamento Predial - R$ 90,41 

e) Abertura de Protocolo (2 taxas de Expediente) R$ 10,62 

 

Projetos necessários 

Para liberação na Prefeitura de Pinhais e nos órgãos competentes iremos 

contratar um escritório para confeccionar todos os projetos exigidos. Essa empresa 

é a Rafael Mulinari Arquitetura e consultoria (RMAC), ela irá confeccionar os 

seguintes projetos: 
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a) Projeto arquitetônico 

b) Projeto Estrutural 

c) Projeto Hidro sanitário 

d) Projeto Ferragens 

e) Projeto Elétrico  

f) Projeto para liberação dos Bombeiros 

Esses projetos tem o custo de 6% do valor total da obra segundo informações 

do escritório, esses projetos de engenharia será guia de execução da obra. Através 

deles podemos estabelecer, como serão executas todas as etapas da obra, quando 

será feito e por quem os processos serão realizados. A partir de planejamentos, 

cálculos e levantamentos é possível: 

 Evitar as surpresas durante a execução; 

 Desenvolver todos os diferenciais competitivos do nosso projeto; 

 Antecipar situações desfavoráveis e corrigi-las; 

 Antecipar as decisões; 

 Aumentar o controle gerencial. 

 

Limpeza do terreno 

Após todos os projetos pronto e liberados, iniciou-se os processos de 

demolição e limpeza do terreno, em seguida a terraplanagem e aterros, para esta 

etapa para contratar a empresa Piva Terraplanagem, está no ramo desde 1991, 

essa etapa leva cerca de 7 dias para ficar pronto e vai custar entre 2% a 4% do valor 

total da obra. 

Sondagem do Solo 

Para esta etapa vamos contratar os serviços da empresa Fassina Geotecnia, 

localizada no bairro Mercês em Curitiba, o levantamento será segundo informações 

repassadas pela empresa pelos métodos  S.P.T. (Standard Penetration Test), a 

sondagem S.P.T.T. (Standard Penetration Test With Torque) e a sondagem a trado. 

Realizou-se também ensaios de percolação (infiltração), coletas de amostras 

indeformadas e deformadas e a realização de ensaios in situ e de laboratório. 

Sondagem S.P.T. (Standard Penetration Test) 

      Procedimento geotécnico de campo utilizado para amostrar e conhecer o 

subsolo. Essa sondagem fornece parâmetros indispensáveis para projetar ou 
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escolher o melhor tipo de fundação. Os parâmetros fornecidos são: 

- Coleta de amostras, de solo semi-deformadas de metro a metro, através do 

amostrador padrão para uma posterior caracterização táctil-visual; 

- Perfil geotécnico do local investigado; 

- Profundidade de ocorrência do lençol freático (nível d’água do subsolo); 

- Determinação da resistência do solo através do NSPT, ou seja, o número de 

golpes necessários para a cravação dos últimos 30 cm do amostrador por um peso 

de 65 kg, que em queda livre a uma altura de 75 cm; 

- Fornecer informações sobre a consistência e compacidade dos solos investigados; 

 

Fundações Profundas 

Através das informações do escritório que irá confeccionar os projetos, as 

fundações profundas serão estacas cravadas, e a profundidade será dimensionada 

pela empresa que fará a sondagem do solo, vamos contratar a empresa Fastenge 

Fundações localizada no bairro  Hauer em Curitiba, para desenvolver esse trabalho, 

o tempo estimado é de 20 dias, e o valor estimado é de 3% a 7% do valor final da 

obra. 

Informações sobre os procedimentos da empresa. As estacas são elementos 

de fundação profunda, que tem como principais características a ampla faixa de 

capacidade de carga e a rapidez na execução. Podem ser de concreto, aço e até 

mesmo madeira. 

As estacas são cravadas por golpes de martelo de queda livre, hidráulico ou 

diesel e penetram no solo até as camadas mais resistentes. Quando o elemento 

atinge a profundidade para a qual foi projetado, verifica-se a nega da estaca, que é a 

medição do deslocamento da peça durante três séries de dez golpes do 

martelo.Com base nesses dados, o técnico responsável poderá confirmar de 

maneira rápida se a estaca está atende à capacidade de carga de trabalho definida 

no projeto. 

  O equipamento utilizado para a cravação é denominado bate-estacas, o qual 

é constituído por uma base, uma torre metálica e um guincho, que serve para as 

monobras e movimentação do martelo através de cabos de aço. 

Seguem abaixo algumas características técnicas das estacas: 
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Execução da obra 

Também conhecida como superestrutura (parte de uma construção acima da 

linha do solo), e a parte mais extensa e com maior custo do projeto, nesta etapa 

vamos contratar uma construtora da região chamada JMarinho Empreendimentos, 

iremos elaborar um contrato de prestação de serviços, onde a empresa contratada 

ira se responsabilizar pela execução da obra e também pela contratação do 

funcionários e também fornecer todos os equipamentos de proteção individual e 

coletivo, a Fenix Incorporadora se responsabilizara pelos pagamentos com base no 

cronograma de obra, e também pela compra dos matérias utilizados para as tarefas 

determinadas. 

 

Contrato de prestação de serviços 

O contrato de prestação de serviços com a JMarinho Empreendimentos será 

um acordo firmado entre ambas as empresas e tem por objetivo detalhar as 

obrigações das partes. Em termos simples, a Incorporadora Fênix contrata a 

empresa JMarinho para fazer um trabalho isolado, não havendo vínculo 

empregatício.  

A importância de montar esse contrato de prestação de serviços está em 

assegurar tanto o contratante como o contratado em relação às obrigações e direitos 

de cada um durante a transação do processo. O contrato trata então de preços, 

prazos, estabelecimento pelo cronograma de obra, exato do que será o serviço, 

entre outros aspectos. O contrato garante a remuneração combinada, além de 

assegurar a isenção com relação a obrigações e responsabilidades técnicas que não 

tenham sido acertadas previamente. A obrigatoriedade de entregar um serviço à 

altura é o dever determinado para o contratado. Ao contratante, o documento 

garante o cumprimento do serviço de acordo com o que foi pedido, no prazo 

estipulado e da forma combinada. Assim, sua obrigação, assegurada pelo contrato, 

é de pagar os honorários acordados. O contrato deve regular também as obrigações 

tributárias de cada parte. 

O primeiro passo para elaborar um contrato de prestação de serviços é definir 

claramente o objeto em questão, ou seja, o serviço que será realizado, 

regulamentando a remuneração merecida pelo trabalho. Depois é preciso lembrar de 

apresentar o local de execução do serviço e o prazo para entrega, o valor e forma de 
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pagamento, bem como as obrigações do contratante para que a outra parte realize 

os serviços, e as obrigações da empresa ou profissional contratado no sentido de 

garantir a execução.  

Outro fator importante é que o documento contenha o número de vias e ateste 

a presença de duas testemunhas. Encargos de previdência ou trabalhistas, bem 

como regras para rescisão, cláusulas para multa em caso de descumprimento ou 

quebra de contrato também devem constar no documento, para segurança do 

contratante e do contratado.  

Contrato em anexo. 

Cronograma físico financeiro da obra 

Após assinar o contrato de prestação de serviço com a construtora, vamos 

elaborar o cronograma de obra, nele estará descrito todas as etapas com o tempo 

de execução, através desse cronograma será estipulado os pagamentos. 

 

Cadeia de fornecimento 

Como todos os materiais necessários para erguer o empreendimento, será de 

responsabilidade da Incorporadora, vamos adotar os seguintes critérios para que a 

empresas que desejarão fazer parte da cadeia de fornecimento para o 

empreendimento. 

 Qualidade do material  

 Tempo de entrega 

 Prazo para faturamento 

 Profissionais devidamente uniformizados e com os EPI´S 

 

     

Forma de pagamento 

Com base no cronograma físico financeiro da obra, os pagamentos serão 

estipulados antes, e no ato será realizado uma medição e será pago a porcentagem 

da etapa concluída, desta forma não haverá discrepância em nosso financeiro. 

Essas medições e valores estão descriminadas no contrato de prestação de 

serviços, assinado com a construtora. 
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 Pós-venda: acompanhamento e assistência após a realização do serviço, 

buscando fidelização do cliente. 

 

12. PLANO FINANCEIRO 

 

O investimento será de um total de R$600.000,00, sendo que cada sócio 

disponibilizará R$150.000,00.  

O valor disponibilizado por cada sócio advém de venda de imóveis próprios, 

acerto de contas na empresa e venda de um automóvel. 

 O valor do terreno será de R$250.000,00. 

 Abaixo terá uma tabela que será usada como base para ver a porcentagem 

de gasto de cada etapa de uma obra. 

Tabela 9: Percentual gasto em cada etapa da obra 

 ETAPAS  PERCENTUAL 

 Projetos e Aprovações 5 - 12% 

Serviços Preliminares  2 - 4% 

 Fundações 3 - 7% 

 Estrutura 14 - 22% 

 Alvenaria 2 - 5% 

 Cobertura 4 - 8% 

 Instalação Hidráulica 7 - 11% 

Instalação Elétrica 5 - 7% 

Impermeabilização/Isolamento Térmico  2 - 4% 

Esquadrias  4 - 10% 

 Revestimentos/Acabamentos 15 - 32%  

Vidros  1 - 2.5% 

Pintura  4 - 6%  

Serviços Complementares  0,5 - 1% 

Fonte: Monteseuprojeto.com.br 

 Com este percentual citado acima, calculou-se os valores gastos em cada 

etapa da obra. 

Tabela 10: Valores gasto em cada etapa da obra 

 ETAPAS VALORES 

 Projetos e Aprovações 17.310.00 – 41.544.00 

 Serviços Preliminares 6.924,00 – 13.848,00 

Fundações  10.386,00 – 24.234,00 
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Estrutura  48.468,00 – 76.164,00  

Alvenaria  6.924,00 – 17.310,00  

Cobertura  13.848,00 – 27.696,00  

Instalação Hidráulica  24.234,00 – 38.082,00  

Instalação Elétrica  17.310,00 – 24.234,00  

Impermeabilização/Isolamento Térmico  6.924,00 – 13.848,00  

Esquadrias  13.848,00 – 34.620,00  

Revestimentos/Acabamentos 51.930,00 – 110.784,00  

Vidros 3.462,00 – 8.655,00  

Pintura 13.848,00 – 20.772,00  

Serviços Complementares 1.731,00 – 3.462,00  

Fonte: Os Autores 2015 

 Cada valor de etapa da obra foi calculado  tirando a porcentagem do valor 

total do CUB que está logo abaixo. 

Como o empreendimento, o Edifício Afrodite, será de baixo padrão, foi pego 

os custos CUB/m² para o projeto PP – 4 como será mostrado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: CUB/m² 

 

Fonte: Sinduscon 2015 

Com esta tabela pode se calcular o total que ira ser gasto com materiais, 

mão de obra, despesas administrativas e equipamentos por metro quadrado. Abaixo 
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pode se ver uma tabela com o total gasto com cada item considerando que o 

empreendimento tem um total de 300m² de área construída. 

Tabela 11: Total gasto itens do CUB/m² 

  Custo CUB/m² PP-4 Custo Metragem Total 

MATERIAL 530,70 159.210,00 

MÃO DE OBRA 592,55 177.765,00 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 28,33 8.499,00 

EQUIPAMENTOS 2,42 726,00 

TOTAL 1153,99 346.200,00 
Fonte: Os Autores 2015 

A base o CUB (Custo Unitário Básico) é um indicador monetário que mostra 

o custo básico para a construção civil. Seu objetivo básico é disciplinar o mercado 

de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos 

do setor da construção civil. 

 Total gasto nas etapas da obra é entre R$237.353,00 – R$455.253,00. Como 

a tabela CUB é um padrão de gastos de mão de obra, materiais e outros itens, 

fizemos o cálculo de quanto seria gasto para realizar a construção e o resultado foi 

de 346.200,00.  

Abaixo pode se ver uma tabela de despesas gerados pelo escritório sede da 

empresa: 

Tabela 12: Custos Fixos  

CUSTOS FIXOS 

Água R$ 150,00 

Luz R$ 200,00 

Telefone/Internet R$ 160,00 

TOTAL R$ 410,00 

Fonte: Os Autores 2015 

 Água, luz, telefone, internet e segurança são itens necessários para o 

funcionamento do escritório da empresa, ou seja, as despesas administrativas 

 Não serão usadas fontes de recursos financeiros. Cada sócio entrará com 

recursos próprios da quantia de R$ 150.000,00. 

Receitas 

Serão feitas as vendas de seis apartamentos no valor de R$ 150.000,00 

cada chegando ao total de uma receita de R$ 900.000,00, ou seja do serviço 

prestado na venda dos apartamentos.       
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DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAIS

ENTRADAS 825.452.00 825.452.00 825.452.00 825.452.00 825.452.00 825.452.00 825.452.00 825.452.00 825.452.00 825.452.00 825.452.00 825.452.00 9.905.424,00 

Faturamento 1.223.112,00 858.456,33  201.447,21 200.004,23 24.505,00   19.208,00   21.570,00   16.517,10   23.693,17   310.456,11 410.687,00 578.226,23 3.887.882,38 

Venda Serviço 12.113,45     8.530,22     8.115,27    8.015,00    7.240,00     7.110,00    8.530,00    6.214,00    6.012,00    8.145,00    7.465,00     5.224,00    92.713,94     

Juros Recebidos 200,00          180,00        300,00       230,00       220,00        154,00       320,00       235,00       180,00       245,00       370,00        400,00       3.034,00       

Comissão Recebida Nipoflex 3.250,00       2.730,00     2.800,00    2.200,00    1.800,00     1.730,00    3.400,00    1.723,10    2.161,17    1.835,05    1.937,27     2.618,72    28.185,29     

Comissão Recebida por Fornecedores 22.200,00     12.250,00    8.320,00    7.110,00    15.245,00   10.214,00   9.320,00    8.345,00    15.340,00   9.100,00    22.320,00   18.456,00   158.220,00    

Recursos de Terceiros 50.000,00     -             -            -            -             -            -            -            -            -            -             -            50.000,00     

Capital Social 50.000,00     50.000,00     

Emprestimo BNDS -               -               

SAIDAS 312.224,45    223.456,00  210.456,00 301.112,00 285.756,00 104.467,00 98.021,00   90.789,00   88.456,00   278.456,00 245.678,00 278.496,00 2.517.367,45 

Folha de Pgto Bruto Operacional 15.365,00     15.365,00    15.365,00   15.365,00   15.365,00   15.365,00   15.365,00   15.365,00   15.365,00   15.365,00   15.365,00   15.365,00   184.380,00    

Folha de Pgto Bruto Vendas 5.105,76       5.105,76     5.105,76    5.105,76    5.105,76     5.105,76    5.105,76    5.105,76    5.105,76    5.105,76    5.105,76     5.105,76    61.269,12     

Folha de Pgto Bruto Administrativo 3.840,19       3.840,19     3.840,19    3.840,19    3.840,19     3.840,19    3.840,19    3.840,19    3.840,19    3.840,19    3.840,19     3.840,19    46.082,28     

Inss (28,8%) base 17.520,72 Folha de Pgto 10.227,00     10.227,00    10.227,00   10.227,00   10.227,00   10.227,00   10.227,00   10.227,00   10.227,00   10.227,00   10.227,00   10.227,00   122.724,00    

Fgts (8,0%) base 17.520,72 923,16          5.108,16     5.108,16    5.108,16    5.108,16     5.108,16    5.108,16    5.108,16    5.108,16    5.108,16    5.108,16     5.108,16    57.112,92     

13o Salario 5.321,00       5.321,00     5.321,00    5.321,00    5.321,00     5.321,00    5.321,00    5.321,00    5.321,00    5.321,00    5.321,00     5.321,00    63.852,00     

Retirada dos Sócios Diretoria (1) 500,00          500,00        250,00       100,00       100,00        250,00       500,00       500,00       2.000,00    2.500,00    2.500,00     3.500,00    13.200,00     

Retirada dos Sócios Gerencia (4) 2.400,00       2.400,00     4.000,00    4.000,00    6.000,00     6.000,00    8.000,00    8.000,00    8.000,00    10.000,00   10.000,00   14.000,00   82.800,00     

Inss (20,00%) Folha de Pgto 1.320,00       580,00        850,00       820,00       1.220,00     1.250,00    1.700,00    1.700,00    2.000,00    2.500,00    2.500,00     3.500,00    19.940,00     

Emprestimo - Principal -               -             -            -            -             -            -            -            -            -            -             -            -               

Emprestimo  - Juros -               -             -            -            -             -            2.537,22    2.431,98    2.326,69    2.221,37    2.116,01     2.010,60    13.643,87     

Água e Esgoto 250,11          220,41        198,00       135,00       129,00        121,00       123,00       140,00       132,00       144,00       149,00        136,00       1.877,52       

Energia Eletrica 321,00          297,00        280,00       300,00       286,00        274,00       265,00       287,00       279,00       268,00       266,00        254,00       3.377,00       

Telefone 2.016,43       2.016,43     2.016,43    2.016,43    2.016,43     2.016,43    2.016,43    2.016,43    2.016,43    2.016,43    2.016,43     2.016,43    24.197,16     

Contador (1SM) 545,00          545,00        545,00       545,00       545,00        545,00       545,00       545,00       545,00       545,00       545,00        545,00       6.540,00       

Contador Rh (R$15,00/funcionário) 195,00          195,00        195,00       195,00       195,00        195,00       195,00       195,00       195,00       195,00       195,00        195,00       2.340,00       

Contador - Constibuição da Empresa 1.580,00       1.580,00       

Material de Copa, Cozinha e Limpeza -               -             -            -            120,00        -            -            -            -            -            150,00        380,00       650,00          

Material de Expediente e Consumo 150,00          200,00        170,00       100,00       120,00        200,00       260,00       230,00       160,00       280,00       120,00        170,00       2.160,00       

Aluguel 3.800,00       3.800,00     3.800,00    3.800,00    3.800,00     3.800,00    3.800,00    3.800,00    3.800,00    3.800,00    3.800,00     3.800,00    45.600,00     

Seguro Automovel 335,64          335,64        335,64       335,64       335,64        335,64       335,64       335,64       335,64       335,64       335,64        335,64       4.027,69       

Seguro Escritório 71,67            71,67          71,67         71,67         71,67          71,67         71,67         71,67         71,67         71,67         71,67          71,67         860,00          

Propaganda e Publicidade 21.321,00     -             -            -            -             -            -            15.245,00   -            -            -             57.822,62   94.388,62     

Manutenção e Reparos 300,00          -             220,00       -            -             -            -            -            -            -            150,00        200,00       870,00          

Condomínio 185,21          185,21        185,21       185,21       185,21        185,21       185,21       185,21       185,21       185,21       185,21        185,21       2.222,52       

IPTU 273,93          273,93        273,93       273,93       273,93        273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93        273,93       3.287,16       

Gasolina 800,00          700,00        350,00       400,00       350,00        400,00       350,00       350,00       400,00       350,00       400,00        350,00       5.200,00       

Despesas com Veículos -               -             450,00       100,00       200,00        200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00        200,00       2.150,00       

Despesas com Viagens -               -             -            1.600,00    1.000,00     -            -            -            1.800,00    -            1.200,00     -            5.600,00       

Ônibus, Táxis e Selos 150,00          150,00        150,00       150,00       150,00        150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00        150,00       1.800,00       

Emergencias Medicas - Sante Plus 180,00          180,00        180,00       180,00       180,00        180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00        180,00       2.160,00       

Exames Pré-adimissionais 362,70          -             -            362,70       -             -            -            -            -            -            -             -            725,40          

ISS 61.155,60     42.922,82    10.072,36   10.000,21   1.225,25     960,40       1.078,50    825,85       1.184,66    15.522,81   20.534,35   28.911,31   194.394,12    

PIS 7.950,23       5.579,97     1.309,41    1.300,03    159,28        124,85       140,21       107,36       154,01       2.017,96    2.669,47     3.758,47    25.271,24     

CONFINS 36.693,36     25.753,69    6.043,42    6.000,13    735,15        576,24       647,10       495,51       710,80       9.313,68    12.320,61   17.346,79   116.636,47    

CSLL 35.225,63     24.723,54    5.801,68    5.760,12    705,74        553,19       621,22       475,69       682,36       8.941,14    11.827,79   16.652,92   111.971,01    

IRPJ 58.709,38     41.205,90    9.669,47    9.600,20    1.176,24     921,98       1.035,36    792,82       1.137,27    14.901,89   19.712,98   27.754,86   186.618,35    

Assinatura de Revistas Técnicas -               -             -            -            -             -            -               

Treinamento de pessoal 1.523,20       1.523,20     -            1.323,00    -             -            320,00       4.689,40       

Gastos com Implementação 146.743,11    146.743,11    

RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA -             

Depreciação Mensal 1.689,67       1.689,67     1.689,67    1.689,67    1.689,67     1.689,67    1.689,67    1.689,67    1.689,67    1.689,67    1.689,67     1.689,67    20.276,04     

Provisão p/ 13o Salário 5.321,00       5.321,00     5.321,00    5.321,00    5.321,00     5.321,00    5.321,00    5.321,00    5.321,00    5.321,00    5.321,00     5.321,00    63.852,00     

Provisão de Férias 7.094,49       7.094,49     7.094,49    7.094,49    7.094,49     7.094,49    7.094,49    7.094,49    7.094,49    7.094,49    7.094,49     7.094,49    85.133,87     

Outras Provisões de Encargos Trabalhist (2.934,79)      (2.934,79)    (2.934,79)   (2.934,79)   (2.934,79)    (2.934,79)   (2.934,79)   (2.934,79)   (2.934,79)   (2.934,79)   (2.934,79)    (2.934,79)   (35.217,46)    

RESULTADO (14.105,16)    (14.105,16)  (14.105,16) (14.105,16) (14.105,16)  (14.105,16) (14.105,16) (14.105,16) (14.105,16) (14.105,16) (14.105,16)  (14.105,16) (169.261,91)  

FLUXO DE ENTRADAS E SAIDAS
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JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Receita Bruta Operacional 525.113,00 525.113,00 525.113,00 525.113,00 525.113,00 525.113,00 525.113,00 525.113,00 525.113,00 525.113,00 525.113,00 525.113,00 2.657.748,12     

Receita de Serviços Prestados 345.112,00 346.789,00 398.456,00 375.456,00 398.465,00 245.123,00 219.456,00 224.456,00 223.000,00 178.456,00 198.763,00 456.123,00 1.244.018,83     

(-) Tributos Incidentes Sobre a Receita 7.095,28     7.095,28     7.095,28     7.095,28     7.095,28     7.095,28     7.095,28     7.095,28     7.095,28     7.095,28     7.095,28     7.095,28     85.143,36          
Iss 6.745,22     5.196,05     5.196,05     5.196,05     5.196,05     5.196,05     5.196,05     5.196,05     5.196,05     5.196,05     5.196,05     5.196,05     62.352,64          
Pis 675,49       675,49       675,49       675,49       675,49       675,49       675,49       675,49       675,49       675,49       675,49       675,49       8.105,84           
Cofins 1.223,74     1.223,74     1.223,74     1.223,74     1.223,74     1.223,74     1.223,74     1.223,74     1.223,74     1.223,74     1.223,74     1.223,74     14.684,88          

Custo dos Serviços Prestados 222.782,37        
Despesas com Veículos -             -             -             -             180,00       230,00       -             -             -             154,00       100,00       500,00       6.000,00           
Despesas com Viagens -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             77,78         77,78         933,34              
Salário e Ordenados 11.881,22   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   130.577,76        
Previdencia Social 3.226,58     3.226,58     3.226,58     3.226,58     3.226,58     3.226,58     3.226,58     3.226,58     3.226,58     3.226,58     3.226,58     3.226,58     38.718,94          
Fgts 896,27       896,27       896,27       896,27       896,27       896,27       896,27       896,27       896,27       896,27       896,27       896,27       10.755,24          
13o Salario 778,50       778,50       778,50       778,50       778,50       778,50       778,50       778,50       778,50       778,50       778,50       778,50       9.342,00           
Material de Consumo 200,00       700,00       -             -             -             1.200,00     1.320,00     980,00       450,00       1.168,00     1.168,95     1.168,95     14.027,40          
Seguro Automovel 335,64       335,64       335,64       335,64       335,64       335,64       335,64       335,64       335,64       335,64       335,64       335,64       4.027,69           
Combustiveis e Lubrificantes 700,00       700,00       700,00       700,00       700,00       700,00       700,00       700,00       700,00       700,00       700,00       700,00       8.400,00           

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Receita Líquida 91.123,17   91.123,17   91.123,17   91.123,17   91.123,17   91.123,17   91.123,17   91.123,17   91.123,17   91.123,17   91.123,17   91.123,17   1.093.478,00     

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Despesas 30.123,00   30.123,00   30.123,00   30.123,00   30.123,00   30.123,00   30.123,00   30.123,00   30.123,00   30.123,00   30.123,00   30.123,00   361.476,00        

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Despesas Administrativas 55.116,00   55.116,00   55.116,00   55.116,00   55.116,00   55.116,00   55.116,00   55.116,00   55.116,00   55.116,00   55.116,00   55.116,00   661.392,00        
Salarios e Ordenados 3.245,00     3.245,00     3.245,00     3.245,00     3.245,00     3.245,00     3.245,00     3.245,00     3.245,00     3.245,00     3.245,00     3.245,00     38.740,00          
Previdencia Social 623,07       623,07       623,07       623,07       623,07       623,07       623,07       623,07       623,07       623,07       623,07       623,07       7.476,82           
Fgts 173,07       173,07       173,07       173,07       173,07       173,07       173,07       173,07       173,07       173,07       173,07       173,07       2.076,88           
13o Salario 302,00       302,00       302,00       302,00       302,00       302,00       302,00       302,00       302,00       302,00       302,00       302,00       36.240,00          
Água e Esgoto 132,67       132,67       132,67       132,67       132,67       132,67       132,67       132,67       132,67       132,67       132,67       132,67       1.592,00           
Energia Eletrica 278,00       278,00       278,00       278,00       278,00       278,00       278,00       278,00       278,00       278,00       278,00       278,00       3.336,00           

 Telefone  3.450,00     3.450,00     3.450,00     3.450,00     3.450,00     3.450,00     3.450,00     3.450,00     3.450,00     3.450,00     3.450,00     3.450,00     41.400,00          
 Serviços Profissionais Contratados 871,67       871,67       871,67       871,67       871,67       871,67       871,67       871,67       871,67       871,67       871,67       871,67       10.460,00          
 Treinamento de Pessoal 390,78       390,78       390,78       390,78       390,78       390,78       390,78       390,78       390,78       390,78       390,78       390,78       4.689,40           
Serviços Médicos 180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       2.160,00           

 Material de Copa, Cozinha e Limpeza 100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       1.200,00           
Material de Expediente e Consumo 180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       2.160,00           
Aluguel 3.800,00     3.800,00     3.800,00     3.800,00     3.800,00     3.800,00     3.800,00     3.800,00     3.800,00     3.800,00     3.800,00     3.800,00     45.600,00          
Exames Pré-adimissionais -             -             -             -             -             -             -             30,23         30,23         30,23         30,23         30,23         362,70              
Seguro Escritório 71,67         71,67         71,67         71,67         71,67         71,67         71,67         71,67         71,67         71,67         71,67         71,67         860,00              
Onibus, Taxi e Selos 150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       1.800,00           
Manutenção e Reparos 99,17         99,17         99,17         99,17         99,17         99,17         99,17         99,17         99,17         99,17         99,17         99,17         1.190,00           
Condomínio 185,21       185,21       185,21       185,21       185,21       185,21       185,21       185,21       185,21       185,21       185,21       185,21       2.222,52           
Reforma do Imovel Locado -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                   
Depreciações 1.689,67     1.689,67     1.689,67     1.689,67     1.689,67     1.689,67     1.689,67     1.689,67     1.689,67     1.689,67     1.689,67     1.689,67     20.276,04          

Pro Labore 8.625,00     8.625,00     8.625,00     8.625,00     8.625,00     8.625,00     8.625,00     8.625,00     8.625,00     8.625,00     8.625,00     8.625,00     103.500,00        

Previdencia Social s/ Pro Labore 1.725,00     1.725,00     1.725,00     1.725,00     1.725,00     1.725,00     1.725,00     1.725,00     1.725,00     1.725,00     1.725,00     1.725,00     20.700,00          

Provisões de Encargos Trabalhistas 16.794,50   16.794,50   16.794,50   16.794,50   16.794,50   16.794,50   16.794,50   16.794,50   16.794,50   16.794,50   16.794,50   16.794,50   201.534,01        

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Despesas com Vendas 54.116,23   19.635,34   19.635,34   19.635,34   19.635,34   19.635,34   19.635,34   19.635,34   19.635,34   19.635,34   19.635,34   19.635,34   235.624,05        

Salarios e Ordenados 7.116,00     7.116,00     7.116,00     7.116,00     7.116,00     7.116,00     7.116,00     7.116,00     7.116,00     7.116,00     7.116,00     7.116,00     85.392,00          

Previdencia Social 1.377,55     1.377,55     1.377,55     1.377,55     1.377,55     1.377,55     1.377,55     1.377,55     1.377,55     1.377,55     1.377,55     1.377,55     16.530,55          

Fgts 382,66       382,66       382,66       382,66       382,66       382,66       382,66       382,66       382,66       382,66       382,66       382,66       4.591,88           

13o Salario 300,33       300,33       300,33       300,33       300,33       300,33       300,33       300,33       300,33       300,33       300,33       300,33       3.604,00           

Assinatura de Revistas Técnicas 66,70         66,70         66,70         66,70         66,70         66,70         66,70         66,70         66,70         66,70         66,70         66,70         800,34              

Propaganda e Publicidade 10.392,11   10.392,11   10.392,11   10.392,11   10.392,11   10.392,11   10.392,11   10.392,11   10.392,11   10.392,11   10.392,11   10.392,11   124.705,28        

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Despesas e Receitas Financeiras 2.163,20     2.163,20     2.163,20     2.163,20     2.163,20     2.163,20     2.163,20     2.163,20     2.163,20     2.163,20     2.163,20     2.163,20     25.958,45          

Juros Recebidos 252,83-       252,83-       252,83-       252,83-       252,83-       252,83-       252,83-       252,83-       252,83-       252,83-       252,83-       252,83-       3.034,00-           

Juros Pagos 2.416,04     2.416,04     2.416,04     2.416,04     2.416,04     2.416,04     2.416,04     2.416,04     2.416,04     2.416,04     2.416,04     2.416,04     28.992,45          

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Despesas Tributárias 273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       3.287,16           

Iptu 273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       3.287,16           

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Resultado Antes da CSLL e IRPJ 85.224,00   85.224,00   85.224,00   85.224,00   85.224,00   85.224,00   85.224,00   85.224,00   85.224,00   85.224,00   85.224,00   85.224,00   1.022.680,00     

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 2.992,93     2.992,93     2.992,93     2.992,93     2.992,93     2.992,93     2.992,93     2.992,93     2.992,93     2.992,93     2.992,93     2.992,93     35.915,12          

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Imposto de Renda Pessoa Jurídica 3.115,00     3.115,00     3.115,00     3.115,00     3.115,00     3.115,00     3.115,00     3.115,00     3.115,00     3.115,00     3.115,00     3.115,00     37.380,00          

RESULTADO DO EXERCICIO 949.384,88        

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO ano 5

CNPJ 00.000.000/0001-00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO 
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Balanço Patrimonial  

Tabela 13- Balanço Patrimonial 

 

 

Fonte: Os Autores 2015 

     BALANÇO PATRIMONIAL ANO 1

ATIVO CIRCULANTE 98.324,12

DISPONÍVEL 154.789,25

Caixa geral 245.146,00

Banco c/movimento 321.456,00

ATIVO PERMANENTE 226.789,00

IMOBILIZADO TÉCNICO 213.478,00

Imobilizado Técnico 126.215,71

Veículos 45.114,00

Móveis e utensílios 49.670,71

Computadores 29.075,00

Sistemas e aplicativos 9.680,00

Depreciações 20.276,04

TOTAL DO ATIVO 163.008,53

          BALANÇO PATRIMONIAL   

PASSIVO CIRCULANTE 50.136,45

Fornecedores 0

Obrigações tributárias 21.088,98

Obrigações sociais 9.720,94

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos 205.998,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio líquido 132.198,61

Capital social 50.000,00

Reservas de lucros 82.199

Lucros acumulados 0,00

Resultado do exercício 82.198,61

TOTAL DO PASSIVO 163.008,53

Fonte: Éternelle Assessoria e Organizações de Eventos Ltda.

ESTRUTURA DE CAPITAL

107.092,12; 85%

19.123,59; 15%

PASSIVO (capital de terceiros)
PERMANENTE - PL

PATRIMÔNIO LIQUIDO
(capital próprio)
PERMANENTE / 6,60

Fonte: Éternelle Assessoria e Organizações de Eventos Ltda.

ESTRUTURA DE CAPITAL

107.092,12; 85%

19.123,59; 15%

PASSIVO (capital de terceiros)
PERMANENTE - PL

PATRIMÔNIO LIQUIDO
(capital próprio)
PERMANENTE / 6,60
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Tabela 14- Tributos 

                                     COMPARATIVO DOS TRIBUTOS 

      Presumido real 

Receita Bruta Operacional 2.225.789,16 1.066,594,45 

Receita dos serviços prestados 1.244.018.83 1.244.018.83 

Tributos Incidentes sobre a receita 107.870.06 177.424,38 

ISS     62.352,64 62.352,64 

PIS     8.105,84 20.526,31 

cofins     37.411,58 94.545,43 

Custo dos serviços prestados 219.749,03 219.749,03 

Receita líquida   916.399,74 845.845,42 

Despesas     738.427,47 738.427,47 

Despesas administrativas 497.680,69 497.680,69 

Despesas com vendas   211.501,17 211.501,17 

Despesas e receitas financeiras 25.958,45 25.958,46 

Despesas tributárias   3.287,16 3.287,16 

Resultados antes da CSLL e IRPJ 177.972,27 108.417,95 

Contribuição social e lucro líquido 35.915,12 9.757,62 

Imposto de renda da pessoa 
jurídica 59.858,54 18.481,05 

          

RESULTADO DO EXERCÍCIO 82.198,61 80.229,28 

Tabela 13- Balanço Patrimonial 

Gráfico de risco 

 

  ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

receita 0,00 217.458,71 230.397,69 237.109,07 

custo var 35.116,23 55.245,12 46.681,73 47.968,46 

despesa var 0,00 0,00 0,00 0,00 

custo fixo 1.222,47 1.222,47 1.222,47 1.222,47 

despesa fixa 68.527,88 68.527,88 68.527,88 68.527,88 

          

Receita de Equilíbrio 175.198,57 93.505,25 87.473,73 87.439,93 

 

TMA / TIR

P. BACK / N

GCRR. GESTÃO

R. NEGÓCIOS
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Tabela 15- Balanço Patrimonial 

WACC 

                                         WACC ANUAL     

            

Taxa de desconto 
Fluxos de caixa 
livre              % 

WACC   46   91%   

NÃO EVIDENCIADO 3   5%   

OUTRAS   2   4%   

TOTAL   51   100%   

AVALIAÇÃO DE DÍVIDAS E PATRIMÔNIO DA EMPRESA 

 AVALIAÇÃO - WACC              
Fluxo de 
caixa              % 

Valor patrimonial 2   8%   

Valor de mercado 15   33%   

Não mencionado 17   38%   

Estimada   4   9%   

Outros   3   8%   

TOTAL   41   102%   

 

DIFERENCIAÇÃO DA TAXA DE DESCONTO PARA PERÍODO FUTUROS PROJETADOS 

Taxa de desconto       Quantidade           %   

única para todos os períodos projetados   16 35%   

Variável segundo a estrutura de capiltal 
projetado 7 15%   

Não evidenciado       23 50%   

TOTAL         46 100%   

Tabela 13- Balanço Patrimonial 

Tabela 16- EVA 

MEDIDA EVA OBJETIVOS INDICADORES %OU VALOR   

      Real Esperado 

EVA Agregar valor ao resultado LOA- (I.O WACC 2.040,00 32% 

Margem contribuição 
Margem para gerar 
resultado %margem sob vendas 30,00% 32,00% 

Aumento faturamento Aumento de participação faturamento/investimento 182% 204% 

Administração eficaz Conter despesas % das despesas/vendas 20,00% 21,74% 

Bonificação 
fornecedor Maximizar resultados 

%das 
bonificações/compra 0,50% 1,00% 

 

                              TABELA ROI - Retorno sobre investimento em %     

2015 2016 2017 2018 2019 

141,97 148,35 162,3 176,91 186,23 

                             TABELA  ROE - Retorno sobre o ativo em %     

2015 2016 2017 2018 2019 

173,71 181,53 198,23 216,47 226,21 
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Fluxo de caixa 

DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAIS

ENTRADAS 712.324,00    712.324,00  712.324,00 712.324,00   712.324,00 712.324,00 712.324,00 712.324,00 712.324,00 712.324,00 712.324,00 712.324,00 8.547.888,00 

Faturamento 1.225.354,00 1.452,00     86.892,17   86.342,43    151.336,53 83.867,76   83.620,00   85.148,10   106.681,17 90.675,05   95.837,27   129.448,72 2.226.655,18 

Venda Serviço 80.550,00     73.800,00    54.150,00   53.850,00    94.500,00   52.350,00   51.000,00   53.100,00   66.600,00   56.550,00   59.700,00   80.700,00   776.850,00    

Juros Recebidos 200,00          180,00        300,00       230,00         220,00        154,00       320,00       235,00       180,00       245,00       370,00        400,00       3.034,00       

Comissão Recebida Nipoflex 2.613,85       2.394,81     1.757,17    1.747,43      3.066,53     1.698,76    3.400,00    1.723,10    2.161,17    1.835,05    1.937,27     2.618,72    26.953,83     

Comissão Recebida por Fornecedores 45.645,00     41.820,00    30.685,00   30.515,00    53.550,00   29.665,00   28.900,00   30.090,00   37.740,00   32.045,00   33.830,00   45.730,00   440.215,00    

Recursos de Terceiros 50.000,00     -             -            -              -             -            -            -            -            -            -             -            50.000,00     

Capital Social 50.000,00     50.000,00     

Emprestimo BNDS -               -               

SAIDAS 510.651,94    39.582,74    70.668,23   65.979,19    83.809,13   72.911,43   82.999,49   83.027,97   90.308,72   87.252,36   98.243,95   111.955,81 1.397.390,95 

Folha de Pgto Bruto Operacional 10.881,48     10.881,48    10.881,48   10.881,48    10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   10.881,48   130.577,76    

Folha de Pgto Bruto Vendas 5.105,76       5.105,76     5.105,76    5.105,76      5.105,76     5.105,76    5.105,76    5.105,76    5.105,76    5.105,76    5.105,76     5.105,76    61.269,12     

Folha de Pgto Bruto Administrativo 2.489,18       2.489,18     2.489,18    2.489,18      2.489,18     2.489,18    2.489,18    2.489,18    2.489,18    2.489,18    2.489,18     2.489,18    29.870,16     

Inss (28,8%) base 17.520,72 Folha de Pgto 4.926,16       4.926,16     4.926,16    4.926,16      4.926,16     4.926,16    4.926,16    4.926,16    4.926,16    4.926,16    4.926,16     4.926,16    59.113,91     

Fgts (8,0%) base 17.520,72 1.368,38       1.368,38     1.368,38    1.368,38      1.368,38     1.368,38    1.368,38    1.368,38    1.368,38    1.368,38    1.368,38     1.368,38    16.420,53     

13o Salario 8.552,36     8.552,36    17.104,72     

Retirada dos Sócios Diretoria (1) 600,00          600,00        1.000,00    1.000,00      1.500,00     1.500,00    2.000,00    2.000,00    2.000,00    2.500,00    2.500,00     3.500,00    20.700,00     

Retirada dos Sócios Gerencia (4) 2.400,00       2.400,00     4.000,00    4.000,00      6.000,00     6.000,00    8.000,00    8.000,00    8.000,00    10.000,00   10.000,00   14.000,00   82.800,00     

Inss (20,00%) Folha de Pgto 600,00          600,00        1.000,00    1.000,00      1.500,00     1.500,00    2.000,00    2.000,00    2.000,00    2.500,00    2.500,00     3.500,00    20.700,00     

Emprestimo BNDS - Principal -               -             7.672,30    -              -             7.676,82    12.103,29   12.105,66   12.108,04   12.110,42   12.112,79   12.115,17   88.004,49     

Emprestimo BNDS - Juros -               -             -            -              -             -            2.537,22    2.431,98    2.326,69    2.221,37    2.116,01     2.010,60    13.643,87     

Água e Esgoto 120,00          123,00        140,00       135,00         129,00        121,00       123,00       140,00       132,00       144,00       149,00        136,00       1.592,00       

Energia Eletrica 280,00          297,00        280,00       300,00         286,00        274,00       265,00       287,00       279,00       268,00       266,00        254,00       3.336,00       

Telefone 2.016,43       2.016,43     2.016,43    2.016,43      2.016,43     2.016,43    2.016,43    2.016,43    2.016,43    2.016,43    2.016,43     2.016,43    24.197,16     

Contador (1SM) 545,00          545,00        545,00       545,00         545,00        545,00       545,00       545,00       545,00       545,00       545,00        545,00       6.540,00       

Contador Rh (R$15,00/funcionário) 195,00          195,00        195,00       195,00         195,00        195,00       195,00       195,00       195,00       195,00       195,00        195,00       2.340,00       

Contador - Constibuição da Empresa 1.580,00       1.580,00       

Material de Copa, Cozinha e Limpeza 300,00          300,00        200,00       350,00         220,00        200,00       300,00       120,00       150,00       280,00       320,00        380,00       3.120,00       

Material de Expediente e Consumo 150,00          200,00        170,00       100,00         120,00        200,00       260,00       230,00       160,00       280,00       120,00        170,00       2.160,00       

Aluguel 3.800,00       3.800,00     3.800,00    3.800,00      3.800,00     3.800,00    3.800,00    3.800,00    3.800,00    3.800,00    3.800,00     3.800,00    45.600,00     

Seguro Automovel 335,64          335,64        335,64       335,64         335,64        335,64       335,64       335,64       335,64       335,64       335,64        335,64       4.027,69       

Seguro Escritório 71,67            71,67          71,67         71,67           71,67          71,67         71,67         71,67         71,67         71,67         71,67          71,67         860,00          

Propaganda e Publicidade 122.535,40    145,20        8.689,22    8.634,24      15.133,65   8.386,78    8.362,00    8.514,81    10.668,12   9.067,50    9.583,73     12.944,87   222.665,52    

Manutenção e Reparos 200,00          -             120,00       180,00         -             100,00       -            220,00       140,00       -            50,00          180,00       1.190,00       

Condomínio 185,21          185,21        185,21       185,21         185,21        185,21       185,21       185,21       185,21       185,21       185,21        185,21       2.222,52       

IPTU 273,93          273,93        273,93       273,93         273,93        273,93       273,93       273,93       273,93       273,93       273,93        273,93       3.287,16       

Gasolina 300,00          300,00        350,00       400,00         350,00        400,00       350,00       350,00       400,00       350,00       400,00        350,00       4.300,00       

Despesas com Veículos 200,00          200,00        200,00       200,00         200,00        200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00        200,00       2.400,00       

Despesas com Viagens -               -             -            1.600,00      1.000,00     -            -            -            1.800,00    -            1.200,00     -            5.600,00       

Ônibus, Táxis e Selos 150,00          150,00        150,00       150,00         150,00        150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00        150,00       1.800,00       

Emergencias Medicas - Sante Plus 180,00          180,00        180,00       180,00         180,00        180,00       180,00       180,00       180,00       180,00       180,00        180,00       2.160,00       

Exames Pré-adimissionais 362,70          -             -            -              -             -            -            -            -            -            -             -            362,70          

ISS 61.267,70     72,60          4.344,61    4.317,12      7.566,83     4.193,39    4.181,00    4.257,40    5.334,06    4.533,75    4.791,86     6.472,44    111.332,76    

PIS 7.964,80       9,44            564,80       561,23         983,69        545,14       543,53       553,46       693,43       589,39       622,94        841,42       14.473,26     

CONFINS 36.760,62     43,56          2.606,77    2.590,27      4.540,10     2.516,03    2.508,60    2.554,44    3.200,44    2.720,25    2.875,12     3.883,46    66.799,66     

CSLL 35.290,20     41,82          2.502,49    2.486,66      4.358,49     2.415,39    2.408,26    2.452,27    3.072,42    2.611,44    2.760,11     3.728,12    64.127,67     

IRPJ 58.816,99     69,70          4.170,82    4.144,44      7.264,15     4.025,65    4.013,76    4.087,11    5.120,70    4.352,40    4.600,19     6.213,54    106.879,45    

Assinatura de Revistas Técnicas 133,39          133,39        133,39       133,39         133,39        133,39       800,34          

Treinamento de pessoal 1.523,20       1.523,20     -            1.323,00      -             -            320,00       4.689,40       

Gastos com Implementação 146.743,11    146.743,11    

RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA 201.672,06    672.741,26  641.655,77 646.344,81   628.514,87 639.412,57 629.324,51 629.296,03 622.015,28 625.071,64 614.080,05 600.368,19 829.264,22    

FLUXO DE CAIXA
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CONCLUSÃO 

 

O setor imobiliário brasileiro vive a maior queda dos últimos anos. Este fato é 

provado pela crise econômica que o país vem vivenciando atualmente, e é 

impulsionado pela diminuição das linhas de crédito destinadas à aquisição de 

imóveis. Porém é algo momentâneo e a tendência que em curto prazo esta situação 

se reverta e o aumento de demanda acaba por criar espaço para o surgimento de 

novas empresas e expansão das já existentes no mercado. 

Porém, além da vasta oferta de material teórico referente à administração, 

economia, engenharia, é raro encontrar literatura referenciando esse assunto 

direcionado a incorporação imobiliária. 

A pesquisa aqui apresentada neste projeto objetiva reunir informações 

relacionadas a incorporação imobiliária e construção civil, na forma de guia para o 

Plano de Negócios da Incorporadora Fênix, expondo os pontos de importância neste 

assunto. 

Pretende-se explorar e deliberar sobre os vários aspectos da incorporação 

imobiliária e orientar, alternando teoria e prática, o planejamento do 

empreendimento. 

A estrutura da apresentação inicia por orientar o leitor sobre os temas que 

serão discutidos. Em seguida, são colocados os aspectos e estudos sobre 

planejamento e análise de mercado, com base no marketing e foco na incorporação 

imobiliária. O próximo passo trata da construção imobiliária e sua comercialização, 

na forma de planejamento e ação.  

Com esse projeto conseguimos colocar em pratica todo o conteúdo teórico 

repassado em sala de aula pelos docentes, e comprovar o quão importante é essa 

ferramenta comercial para obter sucesso empresarial, e atingir os objetivos traçados, 

através da estratégia e do planejamento definindo os objetivos da empresa ao longo 

do tempo, pois sem planejamento qualquer empresa está fadada ao fracasso.   
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