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RESUMO 
 

 
Esse trabalho tem como objetivo determinar a viabilidade econômica de um 

empreendimento imobiliário na cidade de Santa Cecília – SC, sendo determinado 

um perfil de investidor através da aplicação de um projeto de pesquisa. Serão 

abordadas ferramentas necessárias para a quantificação dos dados necessários 

como, investimento inicial, taxa mínima de atratividade, payback, valor presente 

líquido, fluxo de caixa e outros. Será apresentado as diferentes possibilidades de 

retorno do capital aplicado no empreendimento, sendo por fim, selecionada a opção 

que seja possível trazer um retorno mais rápido da aplicação do investimento 

inicial, sendo assim elaborado um fluxo de caixa para o controle durante a 

execução do empreendimento. 

 

Palavras-chave: Viabilidade Econômica, Empreendimento imobiliário, 

investimento inicial, payback. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This study aims to determine the economic feasibility of hum real estate 

development in the city of Santa Cecilia - SC, being determined hum investor 

profile through the application of hum research project. will be addressed required 

tools required for a quantification of data as initial investment, minimum rate 

attractiveness, return, net present value, cash flow and other. it will be presented 

as a different return opportunities of the capital applied in enterprise, being finally, 

selected an option it be possible to bring hum return faster initial investment 

application, being so prepared cash flow hum to control during the execution of 

venture. 

 

Key words: Economic Viability , Real Estate Development , Initial Investment  
, 

return. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 
 

A capacidade de construir e criar coisas é uma das mais antigas habilidades 

da humanidade (HALPIN, 2015). 

As avaliações das necessidades físicas, ambiental e de segurança 

permitiram ao homem buscar soluções e emprego de técnicas rudimentarmente 

construtivas as quais serviram para a elaboração de locais os quais 

proporcionavam abrigo para suas famílias de predadores e intemperes climáticas. 

Determinados monumentos, como as pirâmides, tinham como finalidade a 

demonstração e exuberância de poder, sem se fazer necessária uma análise de 

viabilidade e de custos. Em resumo a Limmer (2015) recursos não eram 

controlados, embora o cronograma sim, a não conclusão do empreendimento em 

tempo hábil, incidiria na morte do arquiteto do faraó. Segundo Marcus Vitruvius 

Pollio em seu “De Architectura”, escrito entre 33 e 14 a.C., o arquiteto e o mestre-

de-obras eram responsáveis pelo cumprimento do orçamento que estimavam a 

cada obra. 

Nos dias de hoje, muitas obras habitacionais ainda são executadas dessa 

forma: artesanalmente, ou com um planejamento informal, sem garantia do 

cumprimento do prazo previamente estabelecido e, muito menos, do orçamento 

(LIMMER, 2015). 

 
1.2 PROBLEMA 

 

A elaboração de um estudo de viabilidade econômica demonstra as reais 

características de mercado presentes no instante do estudo, o que pode impactar 

consideravelmente na elaboração de um projeto. O atual trabalho tem como 

problema determinar a real situação mercadológica para a elaboração de um 

projeto adequado ao mercado do município de Santa Cecília – SC. Sendo que o 

empreendimento em questão é considerado de médio porte e tendo um elevado 

custo de implantação. Como a realidade do município e juntamente com a situação 

do mercado nacional gera uma certa incerteza quando se trata da aplicação de 

investimento no setor. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Devido as dificuldades do setor imobiliário na atualidade, se faz necessária 

a análise criteriosa de empreendimentos. A Análise de viabilidade tem como 

objetivo demonstrar quantitativamente seus indicadores demonstrando se o 

empreendimento possui ou não viabilidade de execução. 

Deve ser analisando as possíveis mudanças sociais, econômicas, 

ambientais, geográficas e culturais cujo o empreendimento a ser analisado pode 

trazer ou impactar desde a elaboração de seu anteprojeto, projeto, planejamento, 

execução, entrega e desmobilização se necessária. 

Sendo assim, partindo desse pressuposto, parte-se a necessidade da 

determinação da viabilidade econômica de um empreendimento residencial 

multifamiliar na cidade de Santa Cecília – SC. Tendo em mente a crise econômica 

atual as e os altos tributos incidem em análises mais criteriosas antes da aplicação 

do crédito em empreendimentos. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo Geral 

 
 

Determinar e quantificar a viabilidade física e econômica para a implantação 

de empreendimento imobiliário na cidade de Santa Cecília, localizado no centro da 

cidade, na Rua Pedro Grimes. Considerando como parâmetros a determinação do 

custo global de obra, CUB/m² e indicadores necessários para a viabilização do 

projeto. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

a) Determinar o mercado de Santa Cecília. 

b) Determinar o valor de investimento inicial. 

c) Realizar o orçamento de receitas. 

d) Prever o fluxo de despesas. 

e) Determinar a viabilidade através do VPL, TIR, Payback e indicadores. 
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1.5 METODOLOGIA 
 

O presente trabalho se iniciará na elaboração de um projeto de pesquisa 

condizente com as realidades de um projeto básico adequado ao mercado 

imobiliário do setor, sendo nele descrito as características do público-alvo do 

imóvel. 

No projeto de pesquisa será coletado os dados necessários para a 

elaboração de projetos básicos os quais sejam condizentes com as amostras de 

dados coletadas, isto é, projetos adequados ao público-alvo em questão. 

Os dados a serem coletados no projeto de pesquisa são: 

• A demanda de apartamentos e salas comerciais na cidade; 

• A área quadrada ideal para o público-alvo em questão; 

• Opções de preços pertinentes a venda de apartamentos; 

• Caraterísticas físicas de um apartamento; 

• Qualidade dos materiais do imóvel; 

• Entre outros (se necessário). 
 
 

A pesquisa de mercado será feita através de entrevista pessoal sendo 

traçado um perfil aleatório para a determinação de um parâmetro social mais amplo 

no município. O projeto será limitado a população de Santa Cecília – SC, a qual 

será realizada no segundo semestre do ano de 2016. Após a coleta dos dados os 

mesmos serão transformados em gráficos para a determinação do perfil dos 

investidores, seguindo então para elaboração do projeto básico.
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2. DESENVOLVIMENTO 
 
 
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Engenharia Civil e Grandes Obras 
 
 

A engenharia tem sido definida como a arte de transformar recursos 

naturais em formas adequadas de produtos ao atendimento das necessidades 

humanas (TISAKA, 2011). 

De acordo com Tisaka (2011) o porquê do nome Engenharia Civil está no 

fato de que, até o século XVII, a Engenharia, como atividade organizada, era 

exercida somente para fins militares. A partir daí, com o surgimento de obras sem a 

participação de militares, principalmente na construção de estradas, originaram-se 

as denominações de “Engenharia Civil” e “Construção Civil”. 

De acordo com Halpin (2015) com a acessão de Theodore Roosevelt a 

presidência dos Estados Unidos no período, decidiu-se levar adiante o projeto, 

sendo escalado para chefe de construção do canal John Stevens, o qual inovou na 

área utilizando se de princípios os quais permitiam uma melhor qualidade de vida 

ao trabalhador fornecendo acampamentos amplos e funcionais, e fornecimento de 

alimentação adequada aos operários. Stevens procurou solucionar o problema 

relacionado a febre amarela eliminando os locais de reprodução, com tais fatores 

foi possível então dar continuidade a construção do canal do Panamá. 

Halpin (2015) cita que no final do século XIX foi o tempo de visionários, os 

quais conceberam projetos que iriam mudar a história da humanidade. 

Em projetos devem ser considerados parâmetros sociais e regionais os 

quais podem apresentar dificuldades na execução do mesmo. Halpin (2015), 

salienta em seu texto que, durante a construção do canal do Panamá as condições 

ambientais promoveram dificuldades na execução do mesmo, aliada a uma 

epidemia de febre amarela, os franceses os quais trabalharam ao longo de 09 

anos na execução preliminar do Canal do Panamá, que se refere a ligação do 

Oceano Atlântico ao Pacifico, acabaram por sua vez se viram derrotados pelas 

imensas dificuldades técnicas. 
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Figura 1: Trabalho em execução nos portões de fechamento do Grande 
Gatun 

 

 

Fonte: (GOOGLE, 2016). 
 
 

Segundo Halpin (2015) a ponte do Brooklyn durante seu projeto de 

execução foi um dos maiores projetos de sua época, o qual utilizou o conceito de 

pontes suspensas por cabos, o engenheiro responsável John A. Roebling, por sua 

vez demonstrou o conceito de ponte suspensa em um projeto anterior o qual leva 

seu nome e está em uso até os dias atuais. O projeto da ponte do Brooklyn foi 

necessário o uso de tecnologia em uma escala nunca antes vista. 

Halpin (2015) relata que a ponte do Brooklyn, após sua conclusão permitiu a 

ligação do distrito de Manhattan ao do Brooklyn, que teve como principal premissa 

a promoção do desenvolvimento social, o East Side River, o Brooklyn de certa 

maneira estava superpovoado, e a movimentação de mercadorias e pessoas os 

dois distritos eram feitos somente de embarcações, com o congelamento do rio no 

inverno 1867 o qual impossibilitou a travessia de pessoas e mercadorias. 

Demonstrando a necessidade da construção de uma ponte como uma forma de 

empreendimento social e econômico. 

Tais projetos antes de sua execução ou orçamentação se fez necessário 

uma análise criteriosa sobre a viabilidade técnica de sua implementação bem 

como, o levantamento de informações que se faz necessária para demonstrar a 
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necessidade do empreendimento a sua utilização ao longo de sua vida útil e sua 

capacidade de desenvolvimento não somente das necessidades físicas e sim 

globais. 

Na atualidade, com o desenvolvimento e o progresso da Engenharia em 

todos os campos das atividades humanas, as abrangências dos conceitos acima 

se ampliaram muito e não mais restringem apenas aos aspectos aqui definidos, 

podendo- se incluir também as atividades de conservação e operação dos bens 

criados, bem como aqueles que conduzem a eliminação ou destruição dos 

mesmos bens, quando necessário (TISAKA, 2011). 

Tem-se dito que a indústria da construção é o motor que move a economia. 

Ela representa um dos maiores setores da economia dos Estados Unidos, até o 

início dos anos 1980, a indústria da construção era responsável pela maior parte 

do produto interno bruto (PIB) e tinha o maior retorno financeiro entre todas as 

industrias dos Estados Unidos (HALPIN, 2015). 

Ainda de acordo com Halpin (2015), a indústria da construção é responsável 

por aproximadamente 8% do PIB americano, e projetos de apoio contribuem com 

mais 5% do PIB americano. O volume anual total das atividades do setor é 

estimado como sendo bem acima de 500 bilhões de dólares. Mais de um milhão de 

empresas atuam no setor da construção, e o número de pessoas empregas na 

construção é estimado em 10 milhões. 

 

2.1.2 O Projeto como Empreendimento Imobiliário 
 
 

Se faz jus a necessidade do entendimento sobre o que é 

empreendedorismo, antes de tratar o empreendimento como um todo, devido que 

entender a natureza e a concepção do contexto permite uma visão mais ampla 

sobre o assunto, gerando assim um melhor embasamento partindo-se de um 

pressuposto 

Visando que o empreendedorismo é algo constante, que sofre mudanças 

diárias no decorrer de horas, é necessária a aplicação de métodos e sistemas os 

quais permitam auxiliar no processo de crescimento e inovação. 

O progresso não para, e aquele que não antecipa suas próprias mudanças 

está condenado a ser um perdedor. O sucesso aparece apenas para aquele que 

embarca em um processo de aprimoramento continuo (GOLDRATT, 1993). 
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Sendo assim no empreendedorismo, na vida, ou em qualquer ramo que 

seja, se faz necessário o aprimoramento constante visando sempre o 

estabelecimento de metas, bem como seu planejamento e monitoramento 

constante para que seja feita analises críticas sobre a produtividade e rendimento 

da mesma. 

Um projeto pode ser definido como empreendimento singular, com objetivo 

ou objetivos bem definidos, a ser materializado segundo um plano preestabelecido 

e dentro de condições de prazo, custo, qualidade e risco previamente definidas 

(LIMMER, 2015). 

De acordo com Limmer (2015) outra definição diz que projeto é um conjunto 

de atividades necessárias, ordenadas logicamente e inter-relacionadas, que 

conduzem a um objetivo predeterminado, atendendo-se a condições definidas de 

prazo, custo qualidade e risco. 

De acordo com Halpin (2015), os projetos de construção são desenvolvidos 

de uma forma sequencial ou linear, sendo primeiramente a identificação da 

necessidade de um empreendimento com o proprietário, posteriormente 

desenvolvidos os estudos de viabilidade iniciais e as projeções de custo. Tendo 

sido aceito os períodos de recuperação de crédito investido e analisados os 

indicadores, parte-se para a elaboração de projetos e definição de um orçamento 

estimativo decide-se continuar com o desenvolvimento do projeto ou retornar as 

fases de preconcepção do mesmo. 

Na Figura 2, demonstra o ciclo de vida de um projeto, tendo como 

referência o texto acima citado. 

 

Figura 2: Natureza Linear do Ciclo de Vida do Projeto 
 

 

Fonte: (HALPIN, 2015). 
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Sempre que determinada etapa cronológica do ciclo de concepção inicial 

projeto representa baixos índices de atratividade econômica, é concebido um    

novo projeto com o proprietário. Desta forma na Figura 3, podemos observar que 

os principiais participantes nessas sequencia são: 

 

Figura 3: Relações entre Proprietário, Projetista e Construtor 
 

 

Fonte: (HALPIN, 2015). 
 
 

Embora outras entidades, como os fiscais, subempreiteiros, fornecedores 

de materiais e outros sejam coadjuvantes importantes na sequência, o 

desenvolvimento principal do projeto envolve apenas esses três participantes. A 

definição legal dessa interação é estabelecida nas condições gerais do contrato 

(HALPIN, 2015). 

Segundo Tisaka (2011) a parte de determinação de custos para uma obra 

de engenharia deve ser considerada as peculiaridades inerentes a execução, grau 

de especialização, suas características próprias, como a localização geográfica, 

logística, condições do terreno, fatores climáticos, condições de acesso, possíveis 

interferências, dependendo do tipo de construção. 
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O inter-relacionamento, a interação e a interdependência são 
resultantes de um mecanismo de retroalimentação existente ao 
longa de toda a execução do projeto e que promove o seu 
equilíbrio a cada instante. Este conceito é importante, uma vez que 
o objetivo é mostrar que o todo, neste caso o projeto, pode ser 
considerado como um sistema decomponível em partes ou 
subsistemas, e assim por diante, evidenciando-se a sua estrutura 
analítica, e que um sistema é parte de um supersistema e se 
compõe de subsistemas e estes, por sua vez, de microssistemas, 
conforme a Figura 4 LIMMER (2015,). 

 
Figura 4: O Projeto como Sistema 

 

 

Fonte: (LIMMER, 2015). 

 

2.1.3 Planejamento de Projetos e Empreendimentos 
 

De acordo com Goldman (2004), planejamento é um dos principais fatores 

para o sucesso de qualquer projeto ou empreendimento. No setor predial, é 

necessária a elaboração de sistemas de controle o qual é possível determinar a 

coleta de informações e conhecimentos dos mais diversos setores, posteriormente 

encaminha-las para a interpretação por responsáveis os quais determinam as 

melhores características de acordo com o caso analisado em questão. 

No setor financeiro o planejamento geralmente fornece informações quanto 

á viabilidade econômica do empreendimento referente ao custo de construção 

obtido pelo orçamento detalhado da obra, pelo cronograma físico-financeiro e pelo 

custo de construção de cada unidade do empreendimento obtido da execução da 

NBR 12721 (ABNT, 2006(, antiga NB 140 (PNB, 1965), (GOLDMAN, 2004). 
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O moderno desenvolvimento industrial o pais, deflagrado com a criação de 

indústrias de base como a Companhia Siderúrgica Nacional, inaugurada em 1942m 

e a Petrobras, em 1953, fez com que o planejamento e o controle de projetos 

passassem a ser adotados no Brasil para o gerenciamento da execução de obras 

de porte, como as grandes usinas hidroelétricas, a interiorização da capital federal, 

a expansão e a pavimentação da rede rodoviária (LIMMER, 2015). 

O setor de planejamento na construção civil surge para solucionar 

problemas os quais surgem diariamente em canteiros de obras, escritórios e etc. O 

setor de planejamento é o setor que permeia toda a estrutura organizacional de 

uma empresa sendo ela a responsável por estimar todas as etapas, custos, 

incentivos, normas e assim por diante. 

Um certo número de níveis hierárquicos pode ser identificado na construção 

com base em considerações organizacionais. Isso é derivado de um formato de 

projeto. Decisões tomadas em níveis acima do de projeto são relativas a 

considerações de gerenciamento (HALPIN, 2015). 

Organizacional: O nível organizacional é relacionado com a estrutura legal e 

de negócios de uma empresa, as várias áreas funcionais de gerenciamento e a 

interação entre chefes de escritório e gerentes de campo que executam as 

funções de gerenciamento (HALPIN, 2015). 

Projeto: O vocabulário dos níveis de projeto é dominado por termos 

relacionados a divisão do projeto com o propósito de controle de tempo e de custo. 

Além disso, o conceito de recursos é definido e relacionado a atividade como um 

atributo descritivo adicional da atividade ou para esquematização dos recursos 

(HALPIN, 2015). 

Tendo como base um empreendimento novo a ser executado, abre-se a 

oportunidade de se fazer a análise de viabilidade econômica do mesmo, sendo 

essa rejeitada parte-se para a elaboração de um novo projeto básico, cuja atenda 

às necessidades condizentes com a realidade imposta pelo mercado local, global 

ou cultural. Analisando a figura, podemos o quão crucial se faz a viabilidade 

técnica de um empreendimento, seja ele uma edificação, um conjunto habitacional, 

uma ponte, uma rodovia. 

De acordo com Goldman (2004) uma vez caracterizada a viabilidade 

técnico- econômica do empreendimento, parte-se para o planejamento 

propriamente dito. É nesta fase que toda a programação físico-financeira do 
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empreendimento deve ser elaborada e não se deve considerar etapa como perda 

de tempo. Ao contrário, em geral um empreendimento bem planejado levo menos 

tempo de execução do que quando não o é. 

Na Figura 5, é demonstrado no fluxograma estrutural de um setor de 

planejamento técnico. 

 

Figura 5: A Estrutura de um Setor de Planejamento Técnico 

 

 

Fonte: (GOLDMAN, 2004). 
 

2.1.4 O Orçamento de Obras e Empreendimentos 
 

A construção civil é classificada na categoria de prestação de serviços, 

muito embora seu papel principal seja a execução de obras e serviços e a maior 

parte dos seus insumos e fornecimentos provenham do setor extrativo e das 

industrias (TISAKA, 2011). 

“Diferentemente dos serviços de elaboração de projetos e de consultoria na 

Engenharia Civil, o cálculo da remuneração está associado ao levantamento dos 

custos [...]” (TISAKA, 2011). 

Um orçamento pode ser definido como a determinação dos gastos 

necessários para a realização de um projeto, de acordo com um plano de 

execução previamente estabelecido, gastos esses traduzidos em termos 

quantitativos. (LIMMER, 2015) 
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Segundo Limmer (2015), um orçamento de um projeto deve satisfazer os 

seguintes objetivos: 

• Definir o custo de execução de cada atividade ou serviço; 

• Servir como referência de análise dos rendimentos obtidos dos recursos 

empregados na execução do projeto; 

• Fornecer, como instrumento de controle da execução do projeto, 

informações para o desenvolvimento de coeficientes técnicos confiáveis, 

visando ao aperfeiçoamento da capacidade técnica e da competitividade da 

empresa executora do projeto no mercado. 

 
2.1.4.1 Investimentos em empreendimentos 

 
Segundo Souza (1995) a decisão de investir é de natureza complexa, 

porque muitos fatores, inclusive de ordem pessoal, entram em cena. Entretanto, é 

necessário que se desenvolva um modelo teórico mínimo para explicar e prever 

essas decisões. Deixa-se de lado, portanto a pretensão de desenvolver um 

modelo completo para a decisão de investir. 

Segundo Hirschfeld (2002, grifo nosso). “[...] consiste em definir, tão 

precisamente quanto possível, alternativas de investimentos e prever suas 

consequências, reduzidas a termos monetários, elegendo-se um instante de 

referência temporal e considerando o valor do dinheiro no tempo. ” 

De acordo com Samanez (2002) são cinco as principais etapas do processo 

de avaliação de um projeto de investimento ou valoração de um ativo real, a saber: 

• Estimativa dos fluxos de caixa incrementais, depois de impostos, esperados 

para o projeto. 

• Avaliação do risco do projeto e determinação da taxa de desconto (custo de 

oportunidade do capital) para o desconto dos fluxos de caixa incrementais 

futuros esperados. 

• Calculo dos indicadores econômicos, especialmente o Valor Presente 

Líquido (VPL). 

• Reconhecimento das limitações do modelo, estimativa, valoração e 

incorporação na análise dos intangíveis associados ao projeto. 

• Tomada de decisões. 
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Os projetos de investimento podem ser classificados, segundo Samanez 

(2002), de acordo com: 

• Seu horizonte econômico (projetos de curto e longo prazo). 

• Sua natureza (projetos táticos – substituição de equipamentos – e projetos 

estratégicos – projetos de expansão). 

• Os tipos de incertezas envolvidos (incerteza técnica econômica/de 

mercado, incerteza estratégica) e onde ocorrem principalmente (no custo, na 

receita, nos impostos). 

• Sua dependência em relação a outros projetos (projetos independentes e 

projetos mutuamente exclusivos). 

 

Em resumo a Hirschfeld (2000) “Investimento é [...] aplicação financeira de 

um empreendimento ou bem, tendo como característica primordial o recebimento 

de uma quantia de dinheiro que corresponda a aplicação de tempo, esforço e 

capital que supere a taxa mínima de atratividade. O ganho recebido em devolução, 

comparado com a quantia investida, é composta por uma parcela porcentual 

chamada de taxa de retorno ou taxa interna de retorno. “ 

Segundo Souza (1995) a primeira ideia que surge quando se decide investir 

é a quantificação do retorno esperado: Sendo que quanto maiores os ganhos 

futuros obtidos com um determinado empreendimento, mais atraente parecem ser 

os investimentos no mesmo, tais ganhos divididos a curtos períodos tendem a 

contribuir significativamente na tomada de uma decisão. 

Um investimento, para a empresa, é um desembolso que é feito 
visando gerar um fluxo de benefícios futuros, usualmente superior 
a um ano. Hoje, em função da própria dinâmica dos negócios, as 
técnicas de análise de investimento estão sendo usada para 
investimentos de porte, associados a longos horizontes de 
planejamento, como também para operações de curto prazo, como 
por exemplo nas decisões rotineiras sobre compras à vista versus 
compras a prazo (SOUZA, 1995). 

 

2.1.4.2 Métodos de seleção de alternativas 
 

O valor de um empreendimento ou projeto é baseado em sua 
capacidade de gerar fluxos futuros, ou seja, na capacidade de 
gerar renda econômica. Assim sendo, as alternativas de 
investimento podem ser comparadas somente se as 
consequências monetárias forem medidas em um ponto comum no 
tempo e, como as operações de investimento ou financiamento 
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tem como característica um espaçamento dos fluxos de caixa ao 
longo do tempo, os critérios de avaliação econômica devem 
considerar a atualização ou desconto dos fluxos (SAMANEZ, 2002). 

 

Ainda de acordo com Samanez (2002) os métodos que descontam fluxos de 

caixa, dois são mais conhecidos e utilizados: o do Valor Presente Líquido (VPL) e 

o da Taxa Interna de Retorno (TIR). Se faz necessária o estudo do tempo para 

aplicação nas formulas para obtenção dos indicadores de recuperação do 

investimento. Neste caso o método do payback descontado nos auxilia. 

 
2.1.4.3 Viabilidade técnica-econômica 

 

Segundo Hirschfeld (2002) O valor de um projeto é baseado na sua 

capacidade e gerar fluxos de caixas futuros, isto é, na capacidade de gerar renda 

econômica. As alternativas de um investimento apenas podem ser comparadas se 

as consequências monetárias forem medidas em um ponto comum no tempo e, 

como as operações de investimento ou financiamento tem como característica um 

espaçamento dos fluxos de caixa ao longo do tempo. 

A viabilidade financeira de um empreendimento é examinada dentro de um 

prazo de interesse no qual desejamos saber se o esforço produtivo a ser realizado 

vale mais do que a simples aplicação dos valores envolvidos a taxas mínimas de 

atratividade (HIRSCHFELD, 2002). 

Sendo assim com intuito de ilustrar na Figura 6, a premissa básica de um 

projeto é a elaboração de seu estudo de viabilidade Técnico-Econômica, o qual 

sendo aprovada parte-se para a elaboração dos projetos remanescentes, e etapas 

construtivas até a finalização do empreendimento. 

Figura 6: Fases de um Projeto (empreendimento) 
 

 

Fonte: (LIMMER, 2015). 
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Antes da delimitação e explanação sobre viabilidade técnica-econômica 

devemos partir de um pressuposto onde são atribuídos dois parâmetros 

preliminares os quais definem os cursos das ações que podem ser alcançados. Os 

quais segundo Hirschfeld seria os benefícios tangíveis e intangíveis. 

Os benefícios tangíveis são aqueles que podem ser expressos em valores 

econômicos com relativa facilidade, visto seguirem um raciocínio simples e logico 

em que todas as variáveis são determinadas com simplicidade (HIRSCHFELD, 

2002, grifo nosso). 

De forma a exemplificar o contexto de benefício tangível segundo Hirschfeld 

(2002) aplicação no presente trabalho determinaremos a construção de uma 

edificação que constituirá de um empreendimento imobiliário. De acordo com as 

técnicas empregadas, pode-se obter diferentes alternativas econômicas as quais 

demonstrarão diferentes possibilidades de discussão com a finalidade de 

escolhida a alternativa seja mais conveniente. 

Os Benefícios intangíveis segundo Hirschfeld (2002), são aqueles que 

não podem ser expressos em termos econômicos com relativa facilidade, visto 

suas determinações serem objetos de apreciações subjetivas que necessitam 

embasamentos bem estruturados para não serem refutados. 

Tais benefícios podem ser citados os interesses sociais, culturais, políticos 

ou de segurança, considerados por ocasião dos exames de alternativas, que tem, 

por escopo, o objetivo desejado. 

Seguindo a ideologia de Hirschfeld (2002) tendo em mente o objetivo 

desejado como já citado no trabalho a união de dos distritos, que foi o caso da 

ponte do Brooklyn, os quais por motivos sociais, desenvolvimento e segurança. 

Tais elementos são intangíveis de forma que eventuais exames cabíveis, nestes 

benefícios, são resultados de pesquisas e de estudos que demonstram a eventual 

economia a ser obtida, após ser alcançado o objetivo almejado. 

Hirschfeld (2002) cita que estudo de viabilidade de um empreendimento é o 

exame de um projeto a ser executado a fim de verificar sua justificativa, tomando-

se em consideração os aspectos jurídicos, administrativos, comerciais, técnicos e 

financeiros. 

De acordo com Tisaka (2011) deve se assegurar a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e possibilitar a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazos de execução. 
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Precisa ser aprovado pela autoridade competente (gestor do órgão contratante) ou 

por quem tenha recebido delegação para isso pela autoridade. 

 
A viabilidade técnico-econômica é a fase de avaliação de 
exequibilidade do projeto, considerando recursos tecnológicos 
disponíveis e a relação custo-benefício a ser obtida quando da 
utilização do produto resultante do projeto. Nesta fase desenvolve-
se um modelo preliminar do projeto a ser executado. Este modelo 
é necessário para que se possa conhecer o projeto como um todo, 
as suas partes componentes, e as principais características de sua 
execução. Tal modelo tanto pode ser gráfico, representado por um 
conjunto de desenhos (arquitetônicos, estruturais, de instalações), 
como descritivo, representado por um conjunto de textos que 
definam os elementos componentes do projeto (LIMMER, 2015). 

 
Dentro do modelo pressuposto a alternativa econômica é a avaliação em 

termos econômicos de uma das concepções planejadas. Se existirem várias 

alternativas econômicas é necessário haver uma classificação destas de acordo 

com algum critério econômico (HISCHFELD, 2002). 

 

2.1.4.4 Taxa mínima de atratividade – TMA 
 

Ao desejarmos investir uma quantia, comparamos, geralmente, os 

prováveis dividendos que serão proporcionados por este investimento com os de 

outros investimentos disponíveis (HISRCHFELD, 2002). 

A taxa de juros que o dinheiro investido irá proporcionar, via de regra, 

deverá ser superior a uma taxa prefixada a qual, mentalmente, fazemos a 

comparação. Tal taxa de juros comparativa prefixada é chamada de Taxa mínima 

de atratividade, comumente expressa por “ie” (HIRSCHFELD, 2002). 

Sendo assim para a AVTE, se faz necessário o cálculo da TMA a qual 

estabelece a taxa de juros vigente no momento da avaliação, tais dados podem 

ser obtidos 

A taxa mínima de retorno é a taxa de desvalorização imposta a qualquer 

ganho futuro por não estar disponível imediatamente. Sua importância não pode 

ser exagerada, pois é evidente que a mesma oportunidade de investimento, 

avaliada sob certo horizonte de planejamento, pode mostra-se viável ou inviável 

depende da taxa mínima de retorno a qual são descontados os ganhos futuros 

líquidos. Método do valor presente líquido – VPL 
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2.1.4.5 Valor presente líquido - VPL 
 

O Método do Valor Presente Líquido também chamado Método do Valor 

Atual Liquido, tem como finalidade determinar um valor no instante considerado 

inicial, a partir de um fluxo de caixa formado de uma série de receitas e 

dispêndios. (HIRSCHFELD, 2002, grifo nosso) 

Em virtude de se usar frequentemente a expressão desconto ou valor 

descontado em uma operação onde se determina o valor presente líquido, a taxa 

mínima de atratividade ou a taxa de juros envolvida recebe, muitas vezes, o nome 

de taxa de desconto. (HIRSCHFELD, 2002, grifo nosso) 

Segundo “[...] VPL tem como finalidade valorar em termos de valor presente 

o impacto dos eventos futuros associados a um projeto ou alternativa de 

investimento, sendo assim medido os valores presentes dos fluxos de caixa 

gerados pelo projeto ao longo de sua vida útil. De certa forma não é implícita uma 

restrição de capital, tal método leva uma ótima escolha, pois maximiza o valor da 

empresa. SAMANEZ (2002) ” 

O método do Valor Presente Líquido (VPL), com certeza, é a técnica 

robusta de análise de investimento mais conhecida e utilizada. O Valor Presente 

Líquido, como o próprio nome indica, nada mais é do que a concentração de todos 

os valores esperados de um fluxo caixa na data zero. (SOUZA, 1995) 

O objetivo do VPL é encontrar projetos ou alternativas de 
investimento que valham mais para os patrocinadores do que 
custam – projetos que tenham um VPL positivo. Seu cálculo reflete 
as preferencias entre consumo presente e consumo futuro e a 
incerteza associada aos fluxos de caixas futuros. O processo por 
meio do qual os fluxos de caixas são ajustados a esses fatores 
chama-se desconto, e a magnitude desses fatores é refletida na 
taxa de desconto usada (custo do capital). O processo de desconto 
converte os fluxos de caixa futuros em valores presentes, pois 
fluxos de épocas diferentes não podem ser comparados nem 
agregados enquanto não forem colocados em uma mesma época 
(SAMANEZ, 2002). 

Para a determinação do VPL, pode variar de autor para autor, embora a 

denominação seja a mesma sendo o mesmo descrito por Hirschfeld (2002): 

��� = ∑ ��	 × 
1 +
�

���																																																																															(1) 

Onde: VPL = Valor presente líquido de um fluxo de caixa. 
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n = Número de períodos envolvidos em cada elemento da série de receitas 

e dispêndios do fluxo de caixa. “Costuma-se denominar n ao número de 

períodos do horizonte”. 

Fn = Cada um dos diversos valores envolvidos no fluxo de caixa e que 

ocorrem em n. 

i = taxa de juros comparativa ou taxa mínima de atratividade, também 

chamada taxa de equivalência, taxa de expectativa, ou ainda, neste caso, 

taxa de desconto. 

 

Passando a taxa em função do tempo como divisor a fórmula fica: 
 

��� = ∑ 	
�


�����

� 																																																																																																	(2) 

Decompondo a fórmula para aplicação manual: 

 

��� = 	
���


�����
+

���


�����
+

���


�����
+

���


�����
+ ⋯+

��


�����
																																(3) 

 
Onde: 

FCo, FC1, FC2, FC3, FCn: Representam os retornos gerados ao longo de n 

entradas ao fluxo de caixa. 

Embora a formula descrita por Samanez (2002) apresente um denominador 

a mais que seria o Investimento inicial, sendo assim como pressuposto o 

empreendimento em questão necessita de um fluxo de caixa inicial para sua 

operação. A fórmula em questão é expressa por: 

��� = 	− +	∑
��!


��"�#

!$� 																																																																																(4) 

Onde: 

Fct =Fluxo de caixa no t-ésimo 

período. I = é o investimento inicial. 

K = é o custo do Capital 

∑ = Somatório, cujo deve ser realizada a soma da data 1 até data n dos 

fluxos de caixa descontados no período inicial. 

De acordo com Mendonça (2008) Valor Presente Líquido em termo inglês 

(Net Present Value – NPV) e o método da taxa interna de retorno – TIR (ou 

Internal Rate of Return - IRR). Por questões práticas o método de aplicação da 
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fórmula por Mendonça, utiliza-se o regime de capitalização a juros compostos. 

Pois os fluxos de caixa normalmente caracterizam uma situação de investimento 

ou pagamento (empréstimo ou financiamento). 

Segundo Mendonça et al. (2008) seja qual for a situação, é necessário 

estabelecer uma taxa de juros para descontar (descapitalizar) os fluxos de caixa 

denominada taxa mínima de atratividade ou custo de oportunidade do capital 

(imin). Trata-se da taxa que poderia ser obtido alternativamente, caso está não 

estivesse considerando o investimento sob avaliação. 

Tabela 1: Fluxos de caixas convencionais e não-convencionais 
 

Investimento Pagamento 

Estabelece imin e 

compara 
Avaliação 

Estabelece imax e 

compara 
Avaliação 

VPL > 0 Aceita VPL > 0 Aceita 

 
VPL = 0 

 
Aceita 

 
VPL = 0 

 
Aceita 

 
VPL < 0 

 
Rejeita 

 
VPL < 0 

 
Rejeita 

Fonte: (MENDONÇA, 2007). 
 

O VPL de um fluxo de caixa de um investimento ou de pagamento não 

permite medir diretamente a taxa de retorno do investimento ou a taxa de juros do 

pagamento, e sim o seu resultado em termos de valor monetário na data de origem 

(MENDONÇA, 2007). 

Segundo Motta (2002) o VPL é dado em Valor Absoluto, na unidade 

considerada, tendo como parâmetro para a tomada de decisão, sejam 

determinadas duas alternativas, A e B. 

 
2.1.4.6 Taxa interna de retorno – TIR 

 
Segundo Hirschfeld (2000) A taxa de retorno é “[...] comumente expressa 

pelo símbolo i*, ir, ou simplesmente i, para não sobrecarregar demasiadamente a 

simbologia. “ 

De acordo com Hirschfeld (2000) a taxa de juros torna nulo o valor presente 

líquido é a taxa de retorno. É nesta taxa que o somatório das receitas é 
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proporcionalmente igual ao somatório dos dispêndios, [...] pois o VPL é a soma 

algébrica no instante inicial dos benefícios e dos custos. 

Dessa forma: 

 

��� = % − & = 	0																																																																																																								(5) 

Logo, 

 

% = &																																																																																																																															(6) 

Em resumo a formula de Hirschfeld (2000) utilizando-se da formula do VPL 

sabendo-se que Fn representa vários dispêndios ou receitas que ocorrem, 

respectivamente nos instantes de zero a n. Determinando que o VPL = 0, obtém-

se a taxa de retorno, a qual seria ideal se fosse superior ou no mínimo igual a taxa 

mínima de atratividade, seja: 

 

0 = ∑ 	
�


�����

� 				�()(	�∗ ≥ �,					ou				�∗ − �, ≥ 0																																																(7) 

2.1.4.7 Tempo de recuperação do capital – “PAYBACK” 
 

Payback em tradução literal significa retorno, segundo Motta (2002) quanto 

maior o prazo de pagamento do empréstimo, menos interessante ele se torna para 

o emprestador. 

O payback ou payout, é utilizado como referência para julgar a atratividade 

relativa das opções de investimento. Deve ser encarado como reservas, apenas 

como um indicador, não servindo para seleção entre alternativas de investimento 

(MOTTA, 2002). 

De acordo com Samanez (2002) “[...] Se I representa o investimento, FCt o 

fluxo de caixa no período t e K o custo do capital, o método do payback 

descontado basicamente consiste em determinar o valor de T na seguinte 

equação”: 

	 = 	∑
��!


��"�#

!$� 																																																																																								(8) 

Filho (2008) descreve dois tipos de payback, payback simples e payback 

descontado. Payback simples (Ps) é o critério que consiste em somar os valores 

dos benefícios obtidos pela operação do projeto. O período payback é o tempo 
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necessário para que esses benefícios totalizem o valor do investimento feito. 

 

O período de payback simples é quanto tempo um projeto demorar 
se pagar. Obtém-se essa medida simplesmente contando quantos 
períodos o projeto necessita para acumular um retorno igual ao do 
investimento realizado. Assim sendo, o investidor deve comprar 
payback simples com a vida econômica útil dos ativos sob análise. 
Quando se comparam investimentos semelhantes, o critério é 
optar pelo que oferece menor período de payback (FILHO, 2008). 

 
O payback descontado visa promover a correção das desvantagens do 

payback simples no que se refere a consideração do valor do dinheiro no tempo. 

Tal objetivo tem por menores pelo desconto do valor presente dos fluxos de caixa 

do projeto sob análise (FILHO, 2008). 

Segundo Filho (2008), para o período do payback descontado, a primeira 

coisa a ser feita é determinar a taxa de remuneração do dinheiro no tempo 

considerada pelo investidor. Em seguida devem-se calcular todos os valores 

presentes. Logo então tudo se passa como no critério de payback simples, só que 

o tempo necessário para o pagamento do investimento inicial é calculado com 

base não nos valores dos fluxos, e sim nos seus valores presentes. 

 

Em resumo a tal método determinado por Filho (2008). Os critérios 

apresentados são análogos, a diferença entre eles é a soma aritmética dos fluxos 

de caixa no primeiro método e no segundo, na soma dos valores presentes dos 

fluxos de caixa. De tal maneira que o investidor deve comparar o período 

analisado com a vida útil do projeto sob análise. 

 

2.1.4.8 Índice de lucratividade 
 

Índice de lucratividade é a relação entre o valor presente das receitas 

liquidas e os investimentos NBR 14653-4 (ABNT, 2002). 

O empreendimento será considerado viável quando o seu índice de 

lucratividade for igual ou superior à unidade, para uma taxa de desconto 

equivalente ao custo de oportunidade de igual risco (NBR 14653-4, ABNT, 2002). 

O índice de lucratividade liquida (ILL) é uma medida relativa. Mede a 

relação entre o valor recebido e o custo do investimento. ILL é medida relativa de 

benefício/custo (FILHO, 2008). 
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Ao empregar o ILL para análises de projetos, deve-se decidir de tal 
maneira: se o ILL for menor que 1, o projeto não deve ser 
executado. O IR costuma ser usado da seguinte maneira: Devem 
ser selecionados projetos que tenha VPL não-negativo; em 
seguida, relacione por ordem decrescente de índice de rentabilidade 
liquida; por fim selecionado os projetos com maior ILL até o ponto 
em que o total de investimento inicial tenha atingido o limite 
imposto pelo racionamento de capital (FILHO, 2008). 

 
2.1.4.9 Fluxo de caixa 

 
De acordo com a NBR 14653-4 (ABNT, 2002), “fluxo de caixa é a série de 

receitas, custos e despesas de um empreendimento ao longo de um determinado 

período. ” 

O fluxo de caixa resume as entradas efetivas de dinheiro ao longo 
de horizonte de planejamento do projeto, permitindo, dessa 
maneira, conhecer a sua rentabilidade e viabilidade econômica. 
Nesse sentido, os fluxos de caixa representam a renda econômica 
gerada pelo projeto ao logo de sua vida útil, ou seja, os ganhos que 
sejam superiores aos obtidos em qualquer outro investimento 
alternativo de igual risco. Fluxos de caixa não são sinônimo de 
lucros contábeis, pois podem ocorrer mudanças no lucro sem que 
haja qualquer mudança correspondente nos fluxos de caixa. 
(SEMANEZ, 2002) 

 
Em resumo a Hirschfeld (2000) “[...] fluxo de caixa referente a um 

empreendimento ser composto de contribuições que refletem, com grande 

probabilidade de acerto, as entradas e as saídas de dinheiro que realmente vão 

atuar ao longo do prazo analisado. ” 

Qualquer projeto individual que venha a ser proposto, hoje em dia, quer seja 

uma empresa potencialmente interessada no mesmo, quer seja a um órgão 

possivelmente financiador do projeto, terá um Estudo de Viabilidade Técnico- 

Econômica (EVTE) a respaldá-lo Motta (2002). 

“O fluxo de caixa é construído para um determinado número de períodos 

que dependem da capacidade de o projeto gerar renda econômica, ou seja, gerar 

ganhos que sejam superiores aos obtidos em qualquer outro investimento 

alternativo de igual risco [...]” (SAMANEZ, 2002). 

A projeção de entradas e despesas durante a vida de um projeto pode ser 

desenvolvida através de várias ferramentas de planejamento de tempo utilizadas 

pelo empreendedor. A sofisticação do método adotado depende da complexidade 

do projeto (HALPIN, 2015). 

De acordo Hirschfeld (2002) com fluxo de caixa é a apreciação das 
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contribuições monetárias (entradas e saídas de dinheiro) ao longo do tempo a uma 

caixa simbólica já constituída. A qual pode ser representada de forma analítica ou 

gráfica. 

 
2.1.4.10 Teoria da decisão 

 
De acordo com Hirschfeld (2002, grifo nosso) decisão é a alocação de 

recursos a uma das alternativas econômicas, possibilitando sua execução. É 

necessário tomar- se muito cuidado no julgamento das alternativas econômicas, 

pois a alocação de recursos inicia um processo de execução, o qual, na maior 

parte das vezes, é irreversível. A alternativa julgada mais conveniente 

necessita estar lastreada em bases seguras para não se incorrer em erros 

irreparáveis que o tempo se encarregará de demonstrar. 

Se apresentadas várias alternativas, deve ser selecionada aquela cuja 

tenha condições de apresentar o valor mais conveniente para o problema em 

questão. No caso de um empreendimento deve sempre ser escolhido o que 

oferecer a maior rentabilidade. Embora neste âmbito rentabilidade pode ser 

estimada variável devido que são adotados limites ou uma rentabilidade mínima. 

Em resumo a Filho (2008) “[...] Decisões são importantes para o dia-a-dia 

de qualquer empresa ou pessoa, pois decisões relacionadas a investimentos 

podem ser medidos, determinados e avaliados. Cabe-se concluir que estudos 

financeiros permitem analisar profunda e detalhadamente projetos de 

investimentos que apresentem maiores riscos por envolver recursos mais vultosos. 

“ 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 
 

Será tratado neste capitulo em questão, os métodos os quais serão 

empregados para obtenção de dados necessários para determinar as possíveis 

viabilidades econômicas da implantação de um empreendimento a ser definido, na 

cidade de Santa Cecília – SC. 

 

2.2.1   Métodos e Técnicas Utilizadas 
 
 

O projeto de viabilidade se faz necessário para a determinação e 

quantificação de forma descritiva as possíveis aplicações de fluxos de caixa, 

dispêndios e remunerações relacionados a um empreendimento. 

Em resumo a Pádua (2000). Tomada num sentido amplo pesquisa é toda 

atividade voltada para a solução de problemas; como atividade de busca, 

indagação, investigação, inquirição da realidade, é a atividade que vai nos permitir, 

no âmbito da ciência, elaborar um conhecimento [...], que nos auxilie na 

compreensão desta realidade e nos permita orientar nossas ações. 

Os critérios para a classificação dos tipos de pesquisa variam de acordo com 

o enfoque dado pelo autor. A divisão obedece a interesses, condições campos, 

metodologia, situações e, especificamente as medidas de opinião e atitudes 

(MARCONI, 1996). 

O método pode ser entendido como o roteiro, procedimento e técnicas 

utilizados para se alcançar um fim ou pelo qual se atinge um objetivo. O método 

cientifico é o conjunto de procedimentos e técnicas utilizadas de forma regular, 

passível de ser repetido, par alcançar um objetivo material ou conceitual e 

compreender o processo de investigação (PEREIRA, 2002). 

A revisão bibliográfica teve como primordial função fornecer o 

embasamento teórico necessário para dar continuidade de forma sucinta a 

elaboração e interpretação dos dados obtidos bem como sua devida aplicação nas 

formulas para elaboração dos resultados. 

O empreendimento a ser analisado demonstra ser atrativamente 

econômico, devido que os custos iniciais relacionados a aquisição do terreno não 

se fazem necessários pois, o lote em questão se encontra quitado pela empresa 

embora tal elemento deve ser calculado o valor presente do lote trazendo o valor 
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investido no período de aquisição até o presente momento. 

Para o desenvolvimento da pesquisa de mercado e coleta de dados, será 

utilizado um questionário tendo como parâmetros a coleta de dados do público-

alvo. O questionário trará opções de valores monetários, possíveis interesses do 

entrevistado em relação a padrões de qualidade do empreendimento sendo estes 

categorizados em A, B e C, possíveis formas de pagamento entre outras 

perguntas a serem definidas as quais se destinarão a estipular as características 

físicas e funcionais do empreendimento. 

Serão adotados os critérios presentes no plano diretor do município para a 

confecção das plantas baixa do empreendimento. 

O imóvel está situado na Rua Pedro Grimes, no centro da cidade de Santa 

Cecília – SC. Sendo o terreno em questão um ótimo local para a construção de um 

empreendimento residencial multifamiliar. No terreno encontra-se executado a 

parte de fundação e vigas baldrames referentes a um projeto anterior de longa 

data, embora tais elementos foram adquiridos junto ao imóvel. 

 
2.2.2 Materiais e Equipamentos 

 
 

Para elaboração de planilhas e confecção de elementos textuais, serão 

utilizados os programas do pacote Microsoft Office, Word 2016, Excel 2016. 

Para elaboração dos projetos básicos será utilizado o software Autocad 

2016 da empresa Autodesk. 

Para determinação de índices e valores de juros, bem como valores de CUB 

serão obtidos através de elementos descritos em livros, sites, bancos de dados e 

outros a serem estipulados. 

Para a confecção do trabalho será utilizado as pesquisas bibliográficas 

citadas e sendo necessária a aquisição de novos materiais que se disponham 

necessários para a conclusão dos dados, sendo estes obtidos por meios 

eletrônicos, sites, fóruns e etc. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 PESQUISA DE MERCADO 

 

A pesquisa teve como âmbito a busca por informações relevantes para a 

determinação de projetos básicos os quais atendam o segmento do mercado da 

construção civil. O formulário aplicado para a realização da pesquisa encontra-se 

disponível nos anexos 5 e 6. 

A pesquisa foi aplicada no município de Santa Cecília – SC, no período de 15 

de agosto de 2016 até 30 de agosto de 2016, sendo entrevistadas 16 pessoas, as 

quais atuam em diversos segmentos, construtores, corretores de imóveis, operários 

e outros. A pesquisa teve como principal característica a determinação do público-

alvo. 

A variação dos dados coletados auxilia na formulação de projetos com 

características mais condizentes com o mercado, devido à variedade de opiniões foi 

possível estimar dois projetos básicos. 

Sendo concluída a pesquisa de mercado foi possível determinar que existe 

um interesse por parte dos entrevistados em adquirir um apartamento na cidade de 

Santa Cecília. De acordo com 69% (sessenta e nove por cento), onze dos dezesseis 

entrevistados há uma demanda razoável de apartamentos no centro da cidade. 

Como ilustrado no gráfico abaixo: 

Gráfico 1: Demanda de Apartamentos para venda em Santa Cecília - SC 
 

 
Fonte: Autor, (2016). 
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Demanda de apartamentos para venda em 
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Pouca Razoavel Suficiente
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Com relação as partes técnicas do projeto, 63% (sessenta e três por cento), 

10 dos 16 entrevistados, optou por apartamentos possuindo entre 70 a 100 m² 

(setenta e cem metros quadrados). Sendo adotado então uma média de 85 m² por 

apartamento. No gráfico 2 representa os dados obtidos na pesquisa em campo, 

visando a determinação do público-alvo e posteriormente a elaboração do projeto 

básico relacionado aos entrevistados em questão. 

 

Gráfico 2: Metragem quadrada média ideal para apartamentos em Santa Cecília 

– SC. 

 
Fonte: Autor, (2016). 

 

E com relação a faixa de preço a pesquisa não pode determinar o preço ideal 

devido a dispersão dos dados obtidos, sendo assim adotado um valor intermediário 

o qual seja suficiente para suprir as necessidades do estudo em questão.  

Em relação a forma de pagamento e obtenção dos imóveis os entrevistados 

optaram por adquirir o imóvel pronto, e optaram pelo financiamento do imóvel, o que 

demonstra que o empreendimento em questão deve procurar parcerias com 

instituições financeiras. Sendo assim, para aproximar-se da pesquisa em questão as 

simulações de vendas dos apartamentos se dará nas etapas finais da obra.  
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3.2 PROJETOS ARQUITETÔNICOS – PLANTAS BAIXAS 

 

Para o determinado estudo de viabilidade será analisado a viabilidade 

econômica de dois projetos, sendo um composto de dois apartamentos de 

aproximadamente 85 m², e outro projeto composto de oito apartamentos com média 

de 88 m² e uma sala comercial com 72 m². 

Os projetos foram elaborados respeitando o Código de Edificações vigente no 

Plano Diretor da cidade de Santa Cecília, sendo adotado todos os parâmetros 

necessários para a elaboração do projeto básico. O qual não compõe de projetos 

estruturais, orçamentos, quantitativos, executivos, hidráulicos e elétricos, sendo 

estes segmentos posteriores quando realizada a escolha do projeto mais viável. 

 

3.2.1 Projeto A 
 

O Projeto A é constituído de dois apartamentos com área de 88,22 m² (oitenta 

e oito virgula vinte e dois metros quadrados) para o apartamento nº 1 e área de 

85,86 m² (oitenta e cinco virgula oitenta e seis metros quadrados) para o 

apartamento nº 2. Tendo uma área comum (escadas mais circulação para 

apartamentos) de 18,90 m² (dezoito virgula noventa metros quadrados). Sendo este 

dividido proporcionalmente para os respectivos apartamentos em questão.  

O empreendimento imobiliário é localizado na Rua Pedro Grimes, nº 33, 

sendo este edificado sobre uma sala comercial já existente. O imóvel em questão 

devido a existência de um pavimento já edificado e em uso, impossibilitou a 

implementação de garagem no mesmo. O que implica em dificuldades nas vendas 

relacionadas a tais apartamentos. 

A área total de projeção do terreno é de 210,70 m², a edificação existente 

possui um recuo nas laterais esquerda e direita de 1,50 m, e nos fundos a mesma é 

paralela com a edificação adjacente, sendo assim necessária a utilização de poço de 

luz para ventilação do apartamento dos fundos. 

Sendo finalizado o projeto os dados obtidos através de suas áreas 

proporcionais foram aplicadas nas tabelas modelos contidas na NBR 12721 (ABNT, 

2006), onde os dados foram atribuidos aos quadros I , II e III, da respectiva norma. 

Tais elementos antes de serem calculados diretamente, deve ser rateado 

corretamente cada ambiente com suas divisões proporcionais, devido ao fato que 
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em determinados ambientes alguns tendem a possuir menos acabamentos quando 

comparados a outros, tais fatores de equivalencia são informados na NBR 12721 

(ABNT, 2006). 

 

Tabela 2: Áreas de Divisão Não Proporcional / Proporcional – Projeto A 
 

Área de Divisão Não Proporcional / Proporcional - Uso Privativo e Uso Comum 

Descrição UND 
Área 

Unitária 

Área 
coberta 
padrão 

Área 
Padrão 

Diferente 
Coeficiente 

Área 
Equivalente 

Área 
Equivalente 

Unitária 
Apto 01               

Área do Apto 1 76,12 m² 76,12 m²         
Sacada 1 12,10 m²   12,10 m² 0,75 9,08 m² 9,08 m² 
Apto 02               

Área do Apto 1 80,76 m² 80,76 m²         
Poço de Luz 1 5,09 m²   5,09 m² 0,75 3,82 m² 3,82 m² 
Área de Uso 

comum 
              

Escada e 
Circulação 

1 18,90 m²   18,90 m² 0,9 17,01 m² 17,01 m² 

SUBTOTAL   174,07 m² 156,88 m² 17,19 m² 1,5 12,89 m² 12,89 m² 
 
Fonte: (Autor, 2016). 

 

Com as determinadas informações em mãos é possivel atribuilas aos 

Quadros I e II da NBR 12721 (ABNT, 2006). As áreas de cobertura padrão são todas 

as dependecias privativas as quais recebem 100% de acabamento, as que recebem 

parcialmente acabamento ou acabam sendo expostas recebem determinados 

coeficientes, para uma melhor aproximação do custo real da obra. As sacadas e 

areas expostas da edificação receberam um coeficiente de equivalencia de 75% do 

padrão normal, isso quer dizer que é 25% menos acabamentos aplicados em tais 

ambientes. 

Preenchendo os dados nos Quadros I e II da respectiva NBR 12721 (ABNT, 

2006), obtem-se uma Área Real Global de 192,97 m², e Área Equivalente Global de 

188,67 m². Tendo em mãos tais dados é possivel atribui-los ao Quadro III, utilizando 

o CUB/m² (Custo Unitário Básico por metro quadrado) vigente para o estado de 

Santa Catarina no mês de Novembro, fornecido pela SINDUSCON – SC. 

O projeto se assemelha as caracteristicas do descrito pela norma com R1-B, 

Residencia Unifamiliar Padrão Baixo. O CUB/m² vigente é de R$ 1639,37 / m², 

chegando ao item 5. Do Quadro III, Custo Básico Global da Edificação igual a 

R$309.291,74, sendo que o CUB, não abrange certo elementos os quais devem ser 
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calculados separadamente, alguns por exemplo são: Projetos, Fundações, Bombas 

de Recalque, Aquecedores, Fogões e outros.  

O Custo Global da Construção, considerando Projetos e Fundações, ficou em 

R$ 346.471,56, sendo o Custo Unitário da Obra R$ 1836,44 / m². 

 

Figura 7: Projeto A – Dois Apartamentos 

 
 
Fonte: (Autor, 2016). 
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3.3.2 Planejamento Financeiro 
 

Sendo estabelecido os cálculos de custos globais e equivalentes parte-se 

para o planejamento financeiro da obra, cujo o objetivo é alocar durante a vida útil do 

projeto porcentagens equivalentes a seus valores reais, sendo estes divididos 

proporcionalmente dependendo da atividade. 

 

Tabela 3: Porcentagens equivalentes e respectivos valores das etapas do 
empreendimento. 

 
1 Projeto 5,09%  R$   17.635,40  

2 Instalação da Obra 2,39%  R$     8.280,67  

3 Serviços Gerais 2,31%  R$     8.003,49  

4 Fundações 3,75%  R$   12.992,68  

5 Superestrutura 12,95%  R$   44.868,07  

6 Instalações Hidráulicas e Sanitárias 10,18%  R$   35.270,80  

7 Instalações elétricas 6,47%  R$   22.416,71  

8 Alvenaria 6,35%  R$   22.000,94  

9 Cobertura 6,07%  R$   21.030,82  

10 Impermeabilizações 4,24%  R$   14.690,39  

11 Esquadrias 5,98%  R$   20.719,00  

12 Revestimentos 22,29%  R$   77.228,51  

13 Pintura 5,87%  R$   20.337,88  

14 Vidros 2,98%  R$   10.324,85  

15 Serviços complementares e ligações definitivas 0,70%  R$     2.425,30  

16 Limpeza 0,50%  R$     1.732,36  

17 Taxas e Outros 1,88%  R$     6.513,67  

  Total 100,00%  R$ 346.471,56  

Fonte: (Autor, 2016). 
 

Com tais recursos parte-se para a despesas que serão alocadas durante a 

vida útil do projeto, tais elementos foram definidos através de hipóteses de tempo de 

execução os quais se assemelham com a realidade do setor. O Planejamento 

Financeiro encontra-se disponível no Anexo 1. 

 

3.3.3 Simulações dos Cenários de Venda 
 

Com base dos resultados do Quadro IV, da NBR 12721 (ABNT, 2006), 

estima-se um Custo de Construção Total, o qual nos fornece os valores de R$ 

174.794,90 para o APTO 1, e R$ 171.676,66 para o APTO 2. 
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Será adotado um preço de venda pouco acima para a determinação dos 

Indicadores de Viabilidade Econômica, sendo estes sem considerar o BDI, do 

incorporador e do vendedor, sendo assim estabelecido um preço médio o qual 

sofrerá correção durante o período de execução do empreendimento. O apartamento 

frontal possui um preço maior que o dos fundos devido à localização. 

Os valores de venda obtiveram um acréscimo de 0,65% ao mês, o preço 

adotado para o APTO 01 foi de R$ 190.000,00 no lançamento do projeto e o APTO 

02 de R$ 185.000,00, conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 4: Valorização do Imóvel no período de execução do mesmo. 

Preço APTO 01 Mês 
 

Preço APTO 02 Mês 

 R$   190.000,00  1 

 

 R$   185.000,00  1 

 R$   191.235,00  2 

 

 R$   186.202,50  2 

 R$   192.478,03  3 

 

 R$   187.412,82  3 

 R$   193.729,13  4 

 

 R$   188.631,00  4 

 R$   194.988,37  5 

 

 R$   189.857,10  5 

 R$   196.255,80  6 

 

 R$   191.091,17  6 

 R$   197.531,46  7 

 

 R$   192.333,26  7 

 R$   198.815,42  8 

 

 R$   193.583,43  8 

 R$   200.107,72  9 

 

 R$   194.841,72  9 

 R$   201.408,42  10 

 

 R$   196.108,19  10 

Fonte: (Autor, 2016). 

 
Segue então para a etapa de cálculo dos indicadores de viabilidade 

econômica do projeto em questão. Na planilha apresenta-se na primeira coluna o “n” 

referido ao período de tempo para o cálculo das equações, posteriormente na 

segunda coluna é determinado o mês em questão referente ao período de execução, 

na terceira coluna é demonstrado a descriminação das vendas ocorridas no mês a 

ser analisado, na quarta coluna as receitas provenientes das vendas dos 

apartamentos,  na quinta coluna as despesas mensais as quais foram estabelecidas 

através do rateio proporcional de cada etapa, e sendo alocado de acordo com o 

cronograma financeiro do Anexo 2, na coluna seis é demonstrado o fluxo de caixa, o 

qual é a função das entradas menos as despesas oriundas da obra, na sétima 

coluna o fluxo de caixa descontado o qual estima o valor agregado trazendo seu 
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valor para o presente, o qual já possui a taxa de desconto embutida, e na oitava 

coluna é determinado o Saldo de projeto cujo objetivo é para determinar o caixa da 

empresa em relação aos fluxos de receitas e despesas. Sendo as despesas maiores 

que as receitas o mesmo soma o saldo negativo para sua possível quitação no mês 

posterior. 

Apresenta-se abaixo dos cenários os respectivos indicadores calculados, 

sendo os mais importantes, o VPL, a TIR e o Payback. 

Nos cenários estipulados foi determinado características próximas a da 

realidade obtida através da pesquisa a qual demonstrou que a maioria dos 

entrevistados teria interesse em adquirir o imóvel pronto. O que dificulta a 

determinação dos indicadores, porém tais características tendem a selecionar 

melhores projetos os quais tragam mais benefícios e menos insegurança aqueles 

que o executarem. 

Tabela 4: Cenário 1 – Simulação de Vendas Apenas no Último Mês. 

 
Fonte: (Autor, 2016). 
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Tabela 5: Cenário 2 – Simulação de Vendas Primeiro e Último Mês. 

 

Fonte: (Autor, 2016). 

 

 

Tabela 5: Cenário 3 – Simulação de Vendas Mantendo Fluxo de Caixa da 

empresa Positivo. 

 
Fonte: (Autor, 2016). 
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Tabela 6: Cenário 4 – Simulação de Vendas APTOS no lançamento. 

 
 

Fonte: (Autor, 2016). 

 

Gráfico 3: Resultado dos VPL dos Cenários do Projeto A. 

 

 
Fonte: (Autor, 2016). 
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3.3.4 Projeto B 
 

O Projeto B é constituído de oito apartamentos e uma sala comercial, sendo 

um térreo, e um pavimento tipo com quatro apartamento por andar, com áreas 

equivalentes entre 82,83 m² e 104,49 m², considerando a soma com unidades de 

garagem. Os respectivos projetos básicos do mesmo encontram-se disponiveis no 

anexo 3 e 4. 

O empreendimento em questão está localizado a divisa do Projeto A, logo o 

mesmo encontra-se na Rua Pedro Grimes s/n. O prédio possui uma projeção no solo 

de 350,76 m², tendo 14,80 metros de fachada e 23,70 metros de laterais. O prédio a 

ser edificado ocupará todas as dependências do lote, e contará com iluminação 

proveniente de poços de luz quando necessário para iluminação de cômodos e 

recuos de janelas. 

Da mesma forma que o Projeto A os dados obtidos através de suas áreas 

proporcionais foram aplicadas nas tabelas modelos contidas na NBR 12721 (ABNT, 

2006), onde os dados foram atribuidos aos quadros I , II e III, da respectiva norma. 

 

Tabela 7: Área de divisão não proporcional Aptos e Sala comercial. 

 

 

Fonte: (Autor, 2016). 
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Tabela 8: Área de divisão não proporcional Garagens e Áreas de Divisão 

Proporcional Comum. 

 

 
Fonte: (Autor, 2016). 

 

Seguindo da mesma maneira a qual já foi explicada no projeto A, parte-se o 

cálculo das áreas equivalentes e o lançamento dos dados nos Quadros I, II e III da 

NBR 17271 (ABNT, 2006). 

Através dos Quadros da NBR 17271, obtemos os valores respectivos 

referentes a Área Real Global de 1039,61 m², e Área de Construção Global igual a 

890,82 m², ambos os dados referentes ao Quadro II da respectiva NBR. 

O projeto em questão se assemelha com as caracteristicas descritas na NBR 

17271 (ABNT, 2006), como PP-B que seria equivalente a Resindencia Multifamiliar – 

Prédio Popular – Padrão Baixo. O qual embora não atinja as mesma caracteristicas 

é o que mais se assemelha, sendo então adotado como padrão. O Custo Básico 

Global da Edificação é igual a R$ 1.360.275,45, da mesma forma como já descrito 

anteriormente o CUB não abrange certos elementos constituintes de cada projeto, o 

que deve ser calculado manualmente. 

Sendo assim foi determinado que o Custo Global da Construção foi orçado 

em R$1.840.044,65 tal valor foi obtido através da aplicação do calculo para trazer 
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para o valor presente o investimento o qual foi aplicado na aquisição do terreno, 

sendo assim embutido junto no preço global da obra o preço de aquisição do 

terreno, para fazer o rateio correto entre as unidades do mesmo. O Custo Unitário da 

Obra ficou em aproximadamente R$ 2.217,58 / m². O referido Quadro III da NBR 

12721 (ABNT, 2006), contendo tais informações está no ANEXO 3. 

 

3.3.5 Planejamento Financeiro – Projeto B 
 

Após a coleta dos dados do Quadro III, parte-se novamente para o rateio de 

custo da obra, cujo objetivo já mencionado é de alocar os custos durante a vida útil 

do projeto. 

Tabela 9: Porcentagens equivalentes – Projeto B 

 

1 Projeto 6,16%  R$    113.346,75  

2 Instalação da Obra 2,19%  R$      40.296,98  

3 Serviços Gerais 2,03%  R$      37.352,91  

4 Fundações 7,66%  R$    140.947,42  

5 Superestrutura 14,93%  R$    274.718,67  

6 Instalações Hidráulicas e Sanitárias 9,22%  R$    169.652,12  

7 Instalações elétricas 6,49%  R$    119.418,90  

8 Alvenaria 3,26%  R$      59.985,46  

9 Cobertura 6,01%  R$    110.586,68  

10 Impermeabilizações 3,00%  R$      55.201,34  

11 Esquadrias 5,98%  R$    110.034,67  

12 Revestimentos 22,99%  R$    423.026,27  

13 Pintura 4,52%  R$      83.170,02  

14 Vidros 2,40%  R$      44.161,07  

15 
Serviços complementares e ligações 
definitivas 0,70%  R$      12.880,31  

16 Limpeza 0,50%  R$        9.200,22  

17 Taxa e Outros 1,96%  R$      36.064,88  

  Total 100,00%  R$ 1.840.044,65  

Fonte: (Autor, 2016). 

 

Da mesma maneira que fora determinado no projeto A, parte-se para 

elaboração do cronograma físico e o planejamento financeiro do projeto B, o mesmo 

encontra-se disponível no anexo 2, sendo este alocado no período de 20 meses, 

diferenciando-se em 10 meses a mais que o projeto A. 
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3.3.6 Simulações dos Cenários de Venda – Projeto B 

 

Com base dos resultados do Quadro IV, da NBR 12721 (ABNT, 2006), 

estima-se um Custo de Construção Total, o qual nos fornece a média de valores R$ 

190.000,00 de custo das unidades pertinentes ao prédio a ser analisado. 

Também será adotado um preço de venda um pouco acima para a 

determinação dos indicadores de Viabilidade Econômica, seguindo da mesma 

maneira, os apartamentos com Final 03 e 04 terão valores maiores que os de finais 

01 e 02, devido a sua localização. 

 

Tabela 10: Valorização dos APTOS durante a execução – Projeto B 

 

Fonte: (Autor, 2016). 
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Obtido os valores, das vendas nos respectivos meses decorrentes do prazo 

inicial parte-se para as simulações dos cenários de vendas. 

 

Tabela 11: Simulação do Cenário de Vendas a partir do 12º Mês. 

 

 

Fonte: (Autor, 2016). 
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Tabela 12: Simulação do Cenário de Vendas do Primeiro ao Quinto mês. 

 

Fonte: (Autor, 2016). 
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Tabela 13: Simulação do Cenário de Vendas Saldo de Projeto Ideal. 

 
Fonte: (Autor, 2016). 
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Tabela 14: Simulação do Cenário de Vendas Aleatórias. 

 

Fonte: (Autor, 2016). 
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Gráfico 4: Resultado dos VPL dos Cenários do Projeto B. 

 

 

Fonte: (Autor, 2016). 

 
 
2.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Sendo determinado os indicadores inicia-se a parte de análise do 

empreendimento a qual determinará quais critérios se demonstraram eficientes em 

cada projeto para que se permita a escolha dentre um ou outro. 

Os indicadores têm como objetivo primordial estimar de forma estimativa as 

receitas advindas das vendas dos imóveis, bem também como suas despesas 

durante sua execução. 

Em ambas as primeiras simulações foi possível determinar a TIR, a qual no 

projeto A teve um índice melhor que o de B, sendo assim um fator para se analisar 

com mais cuidado, embora o VPL do Projeto A no cenário 1 foi de R$ 30.106,67 

com payback de 8 meses e 3 dias, enquanto o VPL do Projeto B de cenário 1 foi 

de R$ 172.097,05 e o payback de 19 meses e 1 dia. Embora um pareça mais 

atrativo que o outro, o projeto A demanda apenas de 10 meses de execução, 

enquanto o Projeto B demanda de 20 meses. 

O que podemos observar no Cenário 2 do Projeto A, foi realizada uma 

venda no início do projeto e outra na conclusão do mesmo, o VPL foi maior que o 

do cenário 1, devido a entrada de receitas logo no início do primeiro período, o que 

tem como vantagem a remuneração do dinheiro no tempo, sendo assim o projeto 

R$172.097,05 

R$355.318,07 

R$253.117,30 

R$209.753,14 

VPL - Cenário 1 VPL - Cenário 2 VPL - Cenário 3 VPL - Cenário 4

Projeto B

Valor Presente Liquido - Projeto B
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mais economicamente viável, quando se há um aporte inicial, seja por 

investimento ou por captações de fluxo de caixa inicial. No Cenário 2 do Projeto B, 

podemos observar a importância de tais captações oriundas das vendas, além de 

viabilizar o empreendimento, o VPL foi o mais alto, o que apresenta um alto valor 

de rendimento e viabilidade, como houve inversões no fluxo de caixa com fluxos 

positivos e negativos, ficou impossibilitado o cálculo da TIR, e o payback ocorreu 

logo no primeiro mês, outro fator predominante na escolha do empreendimento. 

No cenário 2 do Projeto A houve a necessidade de capital de giro de R$ 

111.540,35, referente a NCG máxima, que seria a quantidade que deveria ser 

desembolsada para o aporte inicial da obra. Tais elementos devem ser 

considerados pois podem inviabilizar o empreendimento devido a complicações 

com fluxo de caixa que não foram corretamente estimados. 

Nos cenários 3 de ambos os projetos, se apresentam economicamente 

interessantes, pois o Projeto A, com uma única venda no primeiro mês e outra no 

sétimo foi capaz de manter o saldo de projeto positivo, sendo o projeto 

considerado pago logo no primeiro mês “payback”. Da mesma forma com vendas 

próximas dos apartamentos, o Projeto B, manteve da mesma forma saldo de 

projeto positivo durante toda a vida do projeto, dando o payback aos 3 meses e 14 

dias.  

No cenário 4 do projeto B, um detalhe nos permite olhar um pouco melhor a 

analise, quando as vendas se concentram no final dos períodos de entrega do 

empreendimento, o mesmo acaba demandando de mais capital de giro para 

aporte de suas tarefas, sendo um item crucial na análise de investimentos. Embora 

que o VPL tenha sido estimado em R$ 209.753,14, o payback ocorreu apenas no 

17º mês, e demandando de um capital de giro de R$ 426.630,74. Tais fatores 

podem inviabilizar um projeto se a empresa não possuir fluxo de caixa necessário 

para o aporte das despesas oriundas dos empreendimentos. 

Em si para melhores analises de viabilidade os parâmetros que se 

demonstraram eficazes foram onde as vendas ocorreram em curtos períodos de 

tempo logo após o lançamento do projeto. Embora, para analises criteriosas 

devemos ser realistas para não ocorrer falhas durante o processo de escolha do 

projeto mais viável. 

Ambos os projetos demonstraram características cruciais para a seleção de 

projetos, o principal fator a ser analisado em questão é porte financeiro de quem 
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pretende executar, pois ambos os projetos são economicamente viáveis, 

considerando até os piores cenários. O projeto que traria mais captações de fluxo 

de caixa seria o Projeto B, embora os aportes financeiros para Capital de Giro do 

mesmo, demandam de a empresa ter um bom montante para aplicação inicial, ou 

a empresa aderir um financiamento para aporte inicial da obra, o que demandaria 

de um novo estudo de viabilidade, aplicando as taxas pertinentes a financiamentos 

e as correções dos montantes de dinheiro aplicado no tempo. 
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3. CONCLUSÃO 
 

Com o embasamento necessário, foi possível determinar através da análise 

dos dados obtidos quais são as características necessárias para se fazer análises 

de viabilidade econômica de projetos. 

A pesquisa auxiliou para trazer a realidade do mercado atual as condições e 

as necessidades do mercado imobiliário, onde a aplicação de recursos em meios 

os quais sejam duvidosos podem nos trazer riscos financeiros incalculáveis, é de 

responsabilidade estimar corretamente os dados aqui aplicados, para a elaboração 

de projetos com capacidade e eficiência no ramo imobiliário. 

Os projetos foram concebidos através de divisões proporcionais e o mesmo 

quantificados por tais coeficientes, o primordial da pesquisa foi ter estabelecido um 

preço ideal de comercialização dos apartamentos, visando que a cidade de Santa 

Cecília, não possui oferta de tais empreendimento. O diferencial seria buscar 

formas mais criteriosas de analises de investimentos, dado que, os resultados 

podem se demonstrar ineficazes quando são mal interpretados. 

Mesmo em situações as quais se tornariam adversas a viabilidade do 

projeto, a captação inicial de fluxos de caixa, permite um melhor desempenho do 

dinheiro ao longo do tempo, o fato de dispensar o aporte inicial oriundo de 

financiamentos permite ao incorporador uma melhor captação do dinheiro 

investido. 

Ambos os projetos buscaram atender as necessidades dos entrevistados, o 

quais informaram que seria ideal o imóvel possuir dois dormitórios, um banheiro, 

sala de estar e sala de jantar, cozinha, sacada com churrasqueira e lavanderia. 

Tendo eles em média 88,00 m². 

Uma questão que deve ser observada, seria que a devido as constantes 

mudanças econômicas o projeto que foi viabilizado a cerca de um ano ou menos, 

pode sofrer com tremendas alterações e inversões de indicadores, devido as 

variações mensais do CUB. Projetos com mais de cinco anos, pode custar até o 

dobro do custo global inicial orçado. 
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Anexo 1: Planejmaneto financeiro – Projeto A 

 
Fonte: Autor (2016). 
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Anexo 2: Planejamento financeiro – Projeto B. 
 

 

 
Fonte: Autor (2016). 
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Anexo 3: Planta Baixa PVTO TIPO x2 – Projeto Básico – Projeto B. 

 
 
Fonte: Autor (2016). 
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Anexo 4: Planta Baixa PVTO térreo – Projeto Básico – Projeto B. 
 

 
Fonte: Autor (2016). 
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Anexo 5: Formulário para realização da pesquisa de mercado – pagina 1. 
 

 
Fonte: Autor (2016). 
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Anexo 6: Formulário para realização da pesquisa de mercado – pagina 2. 
 

 
Fonte: Autor (2016). 


