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RESUMO 

 
Diante dos riscos do mercado econômico brasileiro, a sua volatilidade, ao aumento da complexidade 

técnica e gerencial dos empreendimentos, faz com que a indústria da construção civil busque implantar 

novas tecnologias e métodos construtivos além de ferramentas cada vez mais adaptadas a essa realidade. 

A busca pela redução dos prazos, maximização da rentabilidade e a integração de informações são fatores 

motivadores buscados constantemente pelos investidores. O interesse por projetos imobiliários mais 

lucrativos e rentáveis eleva o gerenciamento a patamares cada vez mais sofisticados e inovadores de 

forma a tornar mais complexo as tomadas de decisões na busca desses objetivos. O objetivo do trabalho 

foi estudar e apresentar os indicadores de investimentos associados a um projeto de habitação popular de 

baixa renda onde foi possível observar claramente como a gestão, inovação e a rentabilidade está 

associado na busca de uma solução integrada. Para que um empreendimento imobiliário consolide-se de 

forma mais organizada e rentável se faz necessário planejar o tempo das tarefas bem como os 

desembolsos financeiros. A metodologia adotada foi pesquisar, tabular, estudar e apresentar os resultados 

aplicados a 499 unidades residencial de baixa renda, executadas no município de São Gonçalo do 

Amarante - CE. O empreendimento foi concebido com painéis pré-moldados mistos de concreto e blocos 

cerâmicos, uma tecnologia testada, aprovada e homologada pelos institutos de pesquisas nacionais e em 

ascensão em todo o Brasil. Os resultados encontrados na utilização dessa tecnologia deste estudo de caso 

foram: Uma redução de prazo de obra de seis meses comparado com o cronograma inicial e um aumento 

da lucratividade em 57,04% além de um lucro financeiro pela aplicação do saldo de caixa após o payback 

de 2,17% sobre o faturamento total do projeto.  

 

Palavras-chave: Fluxo de caixa, Tempo de construção, Indicadores financeiros, Tecnologias da 

Construção. 
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Rentability Due to the Acceleration of the Building Through the use of 

Pre-Manufactured Masonry Panels Applied to Low Income 
Constructions 

 

ABSTRACT 

 
Considering the risks of Brazilian economic market, such its volatility, the increase of technical capacity 

and the managerial of a construction, it makes civil industry seek for introducing new technologies and 

constructive methods, also tools even more adapted to this reality. The search for deadline reduction, 

maximizing profitability and integrating information are motivating factors constantly sought by 

investors. Interest of more profitable and rentable real estate projects raises management to more 

sophisticated and innovative levels, in order to make decision-making more complex in pursuit of these 

goals. The purpose of this work was to study and present the investment indicators associated to a popular 

low income housing project, where it was possible to clearly observe how management, innovation and 

profitability are related to the search for an integrated solution. For a real estate project to be consolidated 

in a more organized and profitable way, it is necessary to plan the tasks time, as well as the financial 

disbursements. The methodology adopted was to survey, tabulate, study and present the results applied to 

499 low income residential units, executed in the county of São Gonçalo do Amarante – CE. The project 

was designed with precast mixed concrete panels and ceramic blocks, technology already tested, 

approved and homologated by national researches institutes that are rising throughout Brazil. The results 

found through the use of such technology in this case study were: a six-month reduction in construction 

time compared to the initial schedule, and an increase in profitability of 57.04%, in addition to a financial 

profit by applying the cash balance after payback of 2.17% on the total billing of the project. 

 

Key-words: Cash Flow, Building Time, Financial Indicators, Construction Technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante dos riscos do mercado econômico brasileiro, a sua volatilidade, o aumento da 

complexidade técnica e gerencial de um empreendimento, faz com que a indústria da construção 

civil busque introduzir nos canteiros de obras novos métodos construtivos e ferramentas de 

gerenciamento, procurando reduzir os prazos de obra, conservando assim, o interesse de 

investidores e empreendedores de projetos imobiliários. 

 

Para que um empreendimento imobiliário se consolide de forma mais organizada e rentável é 

importante planejar o tempo das tarefas bem como os desembolsos financeiros. Uma maneira 

inicial e correta para tomar decisões na execução de obras é através de um cronograma físico-

financeiro. O lucro é o objetivo principal de um empreendimento, contudo é de extrema 

necessidade que haja uma análise prévia do impacto do atraso da obra, minimizando assim 

alguns fatores que acarretam prejuízos. 

 

Gehbauer (2002) afirma que a função do planejamento é a de estudar os trabalhos antes do seu 

início, podendo assim escolher  melhores metodologias de trabalho e produção e estes sejam 

coordenados entre si. O planejamento tem como propósito obter maior rendimento com menores 

custos de execução. “...a essência do planejamento prévio consiste em realizá-lo através de um 

método sistemático, levando-se em conta todos os requisitos definidos para o empreendimento”, 

em busca de melhores resultados. 

 

A eficácia na produção em obras do governo federal como o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) é de extrema necessidade, pois se trata de empreendimentos com um número elevado 

de unidades, um curto prazo para conclusão e um baixo valor de contratação. Diante desse 

cenário e da premissa de que a antecipação da data de término da obra é fundamental para o 

resultado financeiro do empreendimento, busca-se implantar processos industrializados no 

canteiro de obra montando uma linha de produção das atividades, minimizando as diversas 

falhas na execução e aumentando o poderio do controle da obra. 

 

Obras que necessitam serem executadas em curtos prazos de tempo demandam elevados 

investimentos iniciais em busca da obtenção do pico de produção. Considerando a afirmativa é 

importante salientar que o controle financeiro, a gestão das informações, a coordenação das 

atividades e a integração das partes interessadas são fundamentais para minimizar os riscos que 

esses tipos de projeto imobiliário proporcionam. 

 

Abordando o conceito de fluxo de caixa, elucidando a sua importância como ferramenta para o 

controle financeiro e gerencial de uma obra e aliado a uma tecnologia construtiva inovadora esse 

artigo visa demonstrar o impacto do ritmo de obra na rentabilidade de um projeto imobiliário de 

baixa renda. 

 

1.1. Justificativa 

 

O alto índice de competitividade, a demanda constante pela redução dos prazos de obra e a 

redução dos custos justificam a necessidade de implantar tecnologias inovadoras e métodos 

construtivos, buscando alcançar melhores resultados financeiros. A busca pela redução dos 

prazos de obra, a maximização da rentabilidade e a integração de informações são fatores 

motivadores buscados constantemente pelos investidores. 
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Pode-se afirmar que no Brasil o elevado índice tributário, a burocracia do processo de 

regularização, a falta de operários especializados e o alto custo com a mão de obra são uns dos 

principais fatores que impactam diretamente no resultado financeiro de um projeto imobiliário. 

“A falta de mão de obra qualificada e a excessiva burocracia são os principais desafios para as 

indústrias brasileiras ganharem competitividade internacional”, os inconvenientes foram 

apontados por empresários que participam do 8º Encontro Nacional da Indústria (ENAI) , 

promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Brasília (DF). 

 

O objetivo do trabalho foi estudar e apresentar os indicadores de investimentos associados a um 

projeto de habitação popular de baixa renda onde foi possível observar claramente como a 

gestão, inovação e a rentabilidade está associado na busca de uma solução integrada. Para que 

um empreendimento imobiliário consolide-se de forma mais organizada e rentável se faz 

necessário planejar o tempo das tarefas bem como os desembolsos financeiros. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para proceder com o estudo de caso, foi necessário realizar a coleta de dados de um 

empreendimento de baixa renda desenvolvido em São Gonçalo do Amarante - Ceará, no qual foi 

utilizado um método construtivo inovador em busca de aperfeiçoar os processos de construção e 

aumentar a velocidade do ritmo de obra. As principais informações que foram solicitadas à 

empresa responsável pela execução, foi o cronograma de receitas e despesas planejado e o 

executado. 

 

Em posse das informações necessárias para o estudo proposto, foi realizada a análise econômico-

financeira, utilizando os conceitos de fluxo de caixa e através de planilhas eletrônicas onde será 

possível identificar os indicadores econômicos e financeiros. Inicialmente foi realizada a análise 

do fluxo de caixa inicial, e que havia sido enviado ao banco financiador para que o mesmo 

realizasse sua programação de desembolso. 

 

Prosseguindo com o estudo, foi feita a tabulação dos dados do fluxo de caixa real em busca dos 

mesmos indicadores estudado no fluxo de caixa inicial. Em busca de uma análise mais próxima 

do real, foi utilizado nos calculo o valor da Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 0,75% ao 

mês. O valor considerado é determinado a partir da média dos valores mensais das taxas de juros 

(SELIC) no período em que a obra foi planejada. 

 

Em posse dos resultados individuais de cada fluxo de caixa, foi elaborado o comparativo entre os 

principais indicadores econômico-financeiros, a fim de demonstrar a eficácia na redução do 

tempo de obra e implantação de inovações no canteiro de obra. Para se conceber o estudo 

comparativo entre os dois fluxos mencionados, foram analisados a VPL, TIR, Payback e 

Exposição de Caixa, sendo todos eles capazes de avaliar a lucratividade e rentabilidade em cada 

um dos cenários. 

 

Fortificando a tese de que é importante empregar novas tecnologias na Indústria da Construção 

Civil e incrementando os resultados obtidos, foi desenvolvida uma outra planilha com os valores 

das receitas acumuladas e posterior ao Payback simulando uma aplicação financeira e tomando a 

SELIC como a TMA do projeto. A simulação foi desenvolvida mensalmente, mostrando a 

evolução no final de cada mês. 

 

2.1. Embasamento Teórico 

2.1.1. Sistema Construtivo de Parede Mista 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canal/enai-home/
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Conforme Ordonéz (1974) foi no período pós Segunda Guerra Mundial, principalmente na 

Europa, que começou, verdadeiramente, a história da pré-fabricação como “manifestação mais 

significativa da industrialização na construção”, e que a utilização intensiva do pré-fabricado em 

concreto deu-se em função da necessidade de se construir em grande escala. 

 

Segundo Revel (1973), a pré-fabricação em seu sentido mais geral se aplica a toda fabricação de 

elementos de construção civil em indústrias, a partir de matérias primas e semi-produtos 

cuidadosamente escolhidos e utilizados, sendo em seguida estes elementos transportados à obra 

onde ocorre a montagem da edificação. 

 

O sistema construtivo Casas Olé trata da fabricação e montagem de unidades habitacionais 

térreas, podendo ser isoladas ou geminadas e através de painéis pré-fabricados. Foi desenvolvido 

pela Morefácil Construtora e Incorporadora conseguindo ganhar impulso após o lançamento do 

Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. O processo construtivo Olé, alia os mais 

modernos conceitos em industrialização às técnicas e materiais convencionais na construção de 

casas, aumentando a qualidade, produtividade, reduzindo custos e impactos ambientais. 

 

Considerando as dificuldades encontradas no setor da construção civil como: a falta de mão de 

obra especializada, o desperdício de materiais, os longos prazos de obra e altos custos na 

construção, surgiram a ideia de criar uma nova técnica em busca de inovar o setor, mas 

mantendo a tradição e a cultura brasileira. 

 

Conforme o DATEC nº 21B (2018), “os painéis são concebidos conforme projeto específico, 

compostos por camada de concreto armado, blocos cerâmicos e argamassa, sendo produzidos 

sobre pista de moldagem em concreto no canteiro de obras. As paredes internas e externas são 

estruturais e possuem 122mm de espessura.  As instalações hidráulicas e sanitárias são externas e 

protegidas por meio de shafts. Os sistemas que compõem os shafts devem ter seu desempenho 

avaliado conforme normas pertinentes”. 

 

A moldagem das peças é realizada em pistas de concreto e devidamente dimensionada para 

atender a produção desejada e cumprimento do cronograma de obra. A utilização de perfis 

metálicos é para que haja a delimitação de cada painel e os vãos destinados às esquadrias, 

conforme projeto executivo disponibilizado pela proponente do sistema em questão. 

 

O processo de confecção dos painéis inicia após o devido travamento das fôrmas metálicas que 

são dispostas no piso de concreto conforme projeto específico. Dando continuidade ao processo 

de fabricação, as armaduras (telas) são posicionadas sobre espaçadores plásticos, garantindo 

assim o cobrimento mínimo exigido por norma. Dando sequência ao processo é feito o 

posicionamento dos conduítes e caixas elétricas caso esteja disposto em projeto. 

 

“Por meio de carrinhos do tipo padiola é lançado o concreto, o qual é adensado com auxílio de 

régua vibratória, de modo a obter-se uma camada com 37mm de espessura. Após regularização 

da camada de concreto, são dispostos os blocos cerâmicos, previamente umedecidos, 

distanciados entre si em 15mm. Em seguida os blocos cerâmicos são recobertos com uma 

camada de 15mm de argamassa de consistência plástica. O adensamento e acabamento da 

argamassa são providenciados por régua vibratória. Após adensamento e acabamento da camada 

de argamassa, os painéis são cobertos com lona plástica, de modo a evitar a perda de água 

durante o processo de cura”, DATEC nº 21B (2018). Decorridas 24h da moldagem, os painéis 

são identificados, desmoldados e transportados para o local definitivo. 
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Segundo o Datec nº 21B (2018), “o assentamento do painel ocorre sobre argamassa com aditivo 

impermeabilizante de base acrílica, previamente distribuída na região demarcada no radier. O 

primeiro painel é lançado, aprumado e devidamente escorado. Sequencialmente, conforme plano 

de montagem, o próximo painel é lançado, aprumado e soldado por meio dos dispositivos 

metálicos dispostos em três pontos distintos em suas laterais. Os locais de solda são protegidos 

com primer epóxi rico em zinco. Após soldagem dos painéis, as escoras são removidas e os vãos 

nas interfaces são preenchidos com graute. As juntas são tratadas por meio da aplicação de tela 

de poliéster e argamassa”. Concluindo-se assim o processo executivo de confecção e montagem 

dos painéis. 

 

2.1.2. Fluxo de Caixa 

 

Considerando a competitividade das empresas, a escassez de recursos econômicos e o 

descompasso entre os desembolsos e receitas de capital de uma obra, torna a tomada de decisões 

cada vez mais importante e em prazos reduzido de tempo. É fundamental que as empresas 

antecipadamente a qualquer decisão, projetem para períodos futuros a situação econômico-

financeira buscando mensurar as variáveis impactos, então sendo capaz de montar uma melhor 

estratégia para a tomada de decisão. 

 

Segundo Alberto Filho (2013), o “fluxo de caixa é uma ferramenta utilizada para apresentar 

entradas e saídas de valores de um caixa, sendo de forma gráfica ou em tabela, a partir do 

registro diário das movimentações monetárias…”, Já Ferreira Marcelo (2017), afirma que o 

fluxo de caixa é basicamente uma representação gráfica que possui setas e que indicam as 

entradas e saídas dos recursos. As setas para cima indicam o faturamento e as setas para baixo as 

saídas de recurso. 

 

Ter um bom gerenciamento financeiro dos empreendimentos pode ser a diferença entre um 

negócio lucrativo ou prejudicial para uma instituição. Por se tratar de uma ferramenta de controle 

financeiro o Fluxo de Caixa tem capacidade de mensurar os impactos, tornando-se o principal 

instrumento nas tomadas de decisões. Com as informações do Fluxo de Caixa, o empresário 

pode elaborar a Estrutura Gerencial de Resultados, a Análise de Sensibilidade, calcular a 

Rentabilidade, a Lucratividade, o Ponto de Equilíbrio e o Prazo de retorno do investimento. 

 

2.1.3. Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O método do valor atual ou simplesmente VPL é nada mais nada menos do que um artifício 

matemático e financeiro capaz de perceber a viabilidade de um projeto. O objetivo básico da 

métrica é fazer o somatório de todos os valores presente de um determinado fluxo, sendo eles, 

valores positivos ou negativos e todos deduzidos de uma taxa (TMA) estipulada e além do mais 

é a porcentagem esperada pelo projeto no seu período de duração. 

 

Tomando como base o que afirma Gitman, (2010, p.369), “é uma técnica sofisticada de 

orçamento de capital, é calculado subtraindo-se o investimento inicial do valor presente das 

entradas de caixa do projeto, sendo essa descontada a taxa de custo de capital da empresa”, 

podemos afirmar que o VPL tem a função de calcular o valor da moeda no tempo, permitindo 

comparação entre o investimento inicial com os retornos futuros. 

 

De acordo com Ferreira (2005), o VPL considera o valor do dinheiro no tempo, descontando os 

fluxos de caixa da empresa a uma taxa determinada (‘taxa de desconto’, ‘custo de oportunidade’, 

ou custo de capital).  É obtido subtraindo o investimento inicial do valor das entradas de caixa, 
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descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da empresa. Com o cálculo é possível revelar a 

quantidade de dinheiro que o projeto irá produzir, já a desvantagem do cálculo do VPL é que ela 

exige que você faça projeções de caixa. 

 

Segundo Andriotti (2015), o valor do VPL positivo significa que o projeto terá retorno maior do 

que a TMA, já um resultado negativo significa que o investimento não é capaz de gerar o retorno 

mínimo esperado ou até mesmo dá prejuízo. A vantagem de utilizar o método é que é capaz de 

mostrar se o projeto vai aumentar o valor da sua empresa. De acordo com Ferreira Marcelo 

(2017) em uma análise de um projeto de investimento o VPL tem caráter eliminatório. Se o 

resultado obtido for inferior à zero, o projeto deve ser descartado. 

 

2.1.4. Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

A Taxa Interna de Rentabilidade ou simplesmente TIR, é provavelmente o indicador financeiro 

mais fácil e prático para se avaliar a atratividade de um projeto ou investimento. Podemos dizer 

que é a taxa de juros que quando aplicada a um fluxo de caixa projetado, faz com que os valores 

das despesas, trazidos ao valor presente, seja igual aos valores dos retornos dos investimentos, 

também trazidos ao valor presente. Se a TIR de um projeto exceder a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) significa que o mesmo é viável, já se ficar abaixo, o mesmo deve ser 

rejeitado. Caso o resultado der um valor zero, a decisão de seguir com o projeto ou investimento 

fica por conta dos gestores/investidores. 

 

Conforme Gitman (2010), a TIR é a taxa de desconto que faz com que o VPL de uma 

oportunidade de investimento seja igual à zero, assim o valor presente das entradas de caixa 

iguala-se ao investimento inicial. Gitman, afirma ainda que: a TIR é provavelmente, a mais 

usada das técnicas sofisticadas de orçamento de capital, embora seja consideravelmente mais 

difícil de calcular a mão do que o VPL. 

 

Segundo Luz (2015), a taxa interna de retorno, representa a taxa de desconto que iguala o valor 

presente do fluxo de caixa ao valor do investimento inicial de um projeto. A taxa pode ser 

encontrada por meio de taxas aleatórias ou com a ajuda de uma calculadora financeira. Já 

Castanheira (2016), afirma que a taxa interna de retorno é uma taxa de desconto hipotética que, 

quando aplicada a um fluxo de caixa, faz com que os valores das despesas, trazidos ao valor 

presente, sejam iguais aos dos retornos dos investimentos, também trazidos ao valor atual. 

 

2.1.5. Prazo de Retorno de Investimento (Payback) 

 

Podemos afirmar que payback é o tempo de retorno desde o investimento inicial até aquele 

momento em que os rendimentos acumulados tornam-se iguais ao valor desse investimento. O 

payback dá ao investidor/gestor a estimativa de quanto tempo levará que se recupere o valor da 

aplicação inicial. Segundo Andriotti (2015), o método do payback é, fundamentalmente, um 

método financeiro. Diz-se um método financeiro pelo fato de em sua origem não considerar 

princípios fundamentais da Engenharia Econômica, como o conceito de que o dinheiro tem valor 

no tempo. 

 

Gitman (2010), diz que o payback é o período necessário para que haja a recuperação do 

investimento inicial de um projeto sendo calculado a partir das entradas de caixa. Os períodos de 

payback são normalmente usados para avaliar propostas de investimento de capital. Gitman, 

(2010, p.366) afirma que o período de payback é, “prazo exigido para que uma empresa recupere 

o investimento inicial em um projeto, calculado com base em suas entradas de caixa”. 
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Para Ferreira Marcelo (2017), o payback é “um indicador que apresenta o espaço de tempo 

necessário para que um investimento se pague, ou seja, para que um valor investido seja 

integralmente recuperado e, a partir daí, as inversões em questão alcance o estágio de maturação 

e passem a trazer lucro para seus investidores”. É um indicador de ponto de equilíbrio que 

auxilia os investidores. 

 

2.1.6. Exposição de Caixa 

 

A exposição de caixa é a máximo investimento para que um projeto seja executado. Não 

necessariamente esse valor máximo seja o investimento inicial, sendo este, apenas a primeira 

necessidade de recurso. Todo negócio passa pela fase de exposição quando é criado apenas 

mudando o tempo que o recurso é retornado. As empresas não podem considerar apenas os 

indicadores financeiros e econômicos nas tomadas de decisões, pois se sabe que cada entidade 

possui um limite orçamentário que pode impossibilitar um projeto. 

 

Conforme Andriotti (2015) este indicador representa o pior resultado que o projeto terá ao longo 

da sua vida a valor presente. Ele permite ao tomador de decisão planejar eventuais necessidades 

adicionais de capital de giro ou até mesmo a impossibilidade de executá-lo devido a restrições 

orçamentárias. O Índice de Máxima Exposição de Caixa indica o ponto de equilíbrio do projeto, 

afirmando assim que a partir deste marco não serão mais considerados passivos, passando então 

a ter ativos acumulado até ter o retorno total do investimento. 

 

2.1.7. Taxa de Juros (SELIC) 

 

Segundo o Banco Central do Brasil, a taxa Selic é uma taxa média ajustada dos financiamentos 

diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Já 

no site Infomoney (2007), define que a taxa Selic é a taxa de financiamento no mercado 

interbancário para operações de um dia, ou overnigtht, que possuem lastros em títulos públicos 

federais, títulos estes que são listados e negociados no Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia. A Selic é considerada como a taxa básica de juros e é um dos indicadores econômicos 

mais importantes do mercado financeiro, pois serve de referência para toda economia do país. 

 

3. RESULTADOS 

 

O empreendimento estudado conta com 499 casas com 42,50m² de área privativa totalizando 

21.207,50m² de área construída, pavimentação em pedra tosca sistema de esgotamento sanitário 

com estação elevatória de esgoto. Residencial pertencente ao Programa Minha Casa, Minha 

Vida, Faixa I, do Governo Federal. Localizado no município de São Gonçalo do Amarante – CE. 
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Figura 1: Empreendimento em fase de conclusão 

 
 

Na Fig. 2 é possível identificar parte do canteiro de obra. O caminhão munk é o equipamento 

principal, responsável pelo transporte e montagem dos painéis nas determinadas fundações. 

 
Figura 2: Canteiro de obra 

 
 

O cronograma inicial para conclusão da obra foi estimado em 18 meses, prazo que foi adotado 

pelo órgão financiador para efeito de provisionamento das medições. Considerando as 

movimentações monetárias estabelecidas, foram tabulados os dados do fluxo de caixa inicial 

conforme apresentados na Tab 1. 

 
Tabela 1: Fluxo de Caixa Inicial 

ITEM PERÍODO ENTRADAS [R$] SAÍDAS [R$] FCR [R$] FCRA [R$] 

1 jan-13 0,00  -27.721,35  -27.721,35  -27.721,35  

2 fev-13 0,00  -28.636,14  -28.636,14  -56.357,49  

3 mar-13 0,00  -78.275,72  -78.275,72  -134.633,21  

4 abr-13 650.097,14  -526.578,68  123.518,46  -11.114,75  

5 mai-13 770.550,47  -624.145,88  146.404,59  135.289,84  

6 jun-13 1.038.501,19  -841.185,96  197.315,23  332.605,06  

7 jul-13 1.502.852,28  -1.217.310,35  285.541,93  618.147,00  

8 ago-13 1.746.611,23  -1.414.755,10  331.856,13  950.003,13  

9 set-13 2.065.689,00  -1.673.208,09  392.480,91  1.342.484,04  

10 out-13 2.619.775,33  -2.122.018,02  497.757,31  1.840.241,35  
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11 nov-13 2.806.864,45  -2.273.560,20  533.304,25  2.373.545,60  

12 dez-13 3.043.718,51  -2.465.411,99  578.306,52  2.951.852,11  

13 jan-14 2.940.552,51  -2.381.847,53  558.704,98  3.510.557,09  

14 fev-14 2.284.528,80  -1.850.468,33  434.060,47  3.944.617,56  

15 mar-14 2.035.651,66  -1.648.877,84  386.773,82  4.331.391,38  

16 abr-14 1.914.505,76  -1.550.749,67  363.756,09  4.695.147,47  

17 mai-14 1.703.768,19  -1.380.052,23  323.715,96  5.018.863,43  

18 jun-14 1.545.069,83  -1.251.506,56  293.563,27  5.312.426,70  

Fonte: Autor 

 

É possível verificar na Tab. 2 o valor total do projeto e as despesas iniciais previstas, além de 

mostrar o valor do VPL durante os 18 meses (período de obra) para uma taxa de 0,75% ao mês. 

Mostra também o resultado da taxa interna de retorno. 

 
Tabela 2: Indicadores do fluxo de caixa (Tab 1) 

Total receitas (R$) 28.668.736,35  

Total despesas (R$) -23.356.309,65  

Lucro Líquido (R$) 5.312.426,70  

Exposição de Caixa (R$) -134.633,21 

TMA (a.m) 0,75% 

VPL (R$) 4.856.034,69  

TIR (a.m) 80,53% 

Fonte: Autor 

 

Convicto da eficácia e importância da tecnologia construtiva para o empreendimento é possível 

perceber a redução no prazo de obra na Tab. 3. Para o empreendimento alcançar o encurtamento 

de obra em seis meses foi necessária antecipação das despesas aumentando a exposição de caixa 

e trazendo-o para o mês quatro. Embora o payback tenha-se confirmado um mês depois e o 

comparando ao fluxo inicial é possível observar que as receitas são bem mais elevadas, 

tornando-o desprezível essa análise. 

 
Tabela 3: Fluxo de Caixa Real 

ITEM PERÍODO ENTRADAS [R$] SAÍDAS [R$] FCR [R$] FCRA [R$] 

1 jan-13 0,00  -27.721,35  -27.721,35  -27.721,35  

2 fev-13 0,00  -28.636,14  -28.636,14  -56.357,49  

3 mar-13 0,00  -78.275,72  -78.275,72  -134.633,21  

4 abr-13 0,00  -377.263,17  -377.263,17  -511.896,38  

5 mai-13 3.438.966,45  -1.138.367,83  2.300.598,62  1.788.702,24  

6 jun-13 0,00  -2.194.212,67  -2.194.212,67  -405.510,43  

7 jul-13 7.893.518,46  -2.665.034,81  5.228.483,65  4.822.973,22  

8 ago-13 5.890.063,88  -3.432.711,48  2.457.352,40  7.280.325,62  

9 set-13 0,00  -2.958.445,75  -2.958.445,75  4.321.879,87  

10 out-13 4.494.831,06  -2.734.955,48  1.759.875,58  6.081.755,45  

11 nov-13 2.867.965,51  -2.519.791,32  348.174,19  6.429.929,64  

12 dez-13 2.267.001,98  -1.431.493,52  835.508,46  7.265.438,10  

13 jan-14 294.501,19  -739.010,04  -444.508,85  6.820.929,25  

14 fev-14 0,00  0,00  0,00  6.820.929,25  
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15 mar-14 0,00  0,00  0,00  6.820.929,25  

16 abr-14 0,00  0,00  0,00  6.820.929,25  

17 mai-14 0,00  0,00  0,00  6.820.929,25  

18 jun-14 0,00  0,00  0,00  6.820.929,25  

19 jul-14 0,00  0,00  0,00  6.820.929,25  

20 ago-14 0,00  0,00  0,00  6.820.929,25  

21 set-14 0,00  0,00  0,00  6.820.929,25  

22 out-14 1.521.887,82  0,00  1.521.887,82  8.342.817,07  

Fonte: Autor 

 

A Tab. 4 apresenta os resultados dos indicadores econômico-financeiros com base no fluxo real 

equivalente aos mesmos 18 meses estudados anteriormente. 
 

Tabela 4: Indicadores do fluxo de caixa (Tab 3) 

Total receitas (R$)  28.668.736,35  

Total despesas (R$)  -20.325.919,28  

Lucro Líquido (R$)  8.342.817,07  

Exposição de Caixa (RS)  -511.896,38 

TMA (a.m)  0,75% 

VPL (R$)  7.733.633,03  

TIR (a.m)  131,81% 

Fonte: Autor 

 

É fácil compreender que apesar de aumentar os investimentos iniciais a antecipação do pico de 

produção é a razão principal para obter uma redução no prazo de obra. Para melhor interpretação 

e comparativo dos dados do VPL Tab. 2 e Tab. 4 foi gerado um gráfico comparativo apresentado 

na Fig. 3 

 
Figura 3: Comparativo entre VPL's 

  

 

A Fig. 4 abaixo apresenta o gráfico comparativo das taxas interna de retornos entre os dois 

cenários estudados para uma taxa de atratividade de 0,75% ao mês. Com a redução de seis meses 

de obra é fácil perceber o aumento do ganho, simplesmente avaliando o gráfico. A taxa utilizada 

é a média de todas as taxas mensais (Selic) no período de obra. 
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Figura 4: Comparativo entre as TIR's 

 
 

O interesse por projetos mais lucrativos e rentáveis é constante entre investidores. A redução do 

prazo de execução de um projeto imobiliário impulsiona para alcance de melhores resultados. É 

necessária a avaliação da situação orçamentária e a capacidade gerencial do projeto para 

aumento da exposição de caixa na busca dos objetivos. Na Fig. 5 é possível observar a elevação 

da exposição de caixa no cenário onde houve a redução no prazo da obra. 

 
Figura 5: Comparativo entre as exposições de caixa 

 
 

A Tab. 5 demonstra os valores acumulados do fluxo real após o Payback e aplicados 

mensamente a taxa de juros vigente. No sexto mês não foi realizada a aplicação financeira, pois 

o caixa tornou a ficar negativo. 

 
Tabela 5: Aplicação Financeira dos Ativos Reais Acumulado 

PERÍODO SELIC % FCRA [R$] FCRA APLICADO [R$] 

jan-13 0,5962% - - 

fev-13 0,5384% - - 

mar-13 0,5962% - - 

abr-13 0,5769% - - 

mai-13 0,6187% 1.788.702,24 1.799.768,94 

jun-13 0,6346%  - 

jul-13 0,6825% 4.822.973,22 4.855.890,01 

ago-13 0,6991% 7.280.325,62 7.331.222,38 

set-13 0,7108% 4.321.879,87 4.352.599,79 

out-13 0,7624% 6.081.755,45 6.128.122,75 

nov-13 0,7525% 6.429.929,64 6.478.314,86 

dez-13 0,8128% 7.265.438,10 7.324.491,58 
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jan-14 0,8328% 6.820.929,25 6.877.733,95 

fev-14 0,7701% 6.877.733,95 6.930.699,38 

mar-14 0,8710% 6.930.699,38 6.991.065,77 

abr-14 0,8602% 6.991.065,77 7.051.202,92 

mai-14 0,8614% 7.051.202,92 7.111.941,98 

jun-14 0,8614% 7.111.941,98 7.173.204,25 

jul-14 0,8903% 7.173.204,25 7.237.067,28 

ago-14 0,8903% 7.237.067,28 7.301.498,89 

set-14 0,8614% 7.301.498,89 7.364.394,01 

out-14 0,8915% 8.886.281,83 8.965.503,03 

Fonte: Autor 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Fazendo o comparativo entre as Tab. 2 e Tab. 4 e considerando que a receita de obra é igual nas 

duas situações, é possível verificar uma redução dos custos em R$ 3.030.390,37 do montante 

inicial. Essa redução se deu devido à aceleração de obra, após utilização de uma tecnologia 

inovadora impactando de modo direto nos custos indiretos do empreendimento. 

 

Continuando o comparativo entre as duas tabelas em estudo, é fácil perceber que houve um 

aumento no Valor Presente Líquido de R$ 2.877.598,34 e 63,68% na Taxa Interna de Retorno, 

comparados com os valores previstos inicialmente. O aumento nos números dos dois indicadores 

decorreu por conta de uma redução no prazo de obra em seis meses. 

 

Para finalizar o estudo dos dados das tabelas foi realizado o comparativo entre as duas 

exposições de caixa e identificou um aumento de 280% em relação ao valor previsto. Esse 

aumento na exposição de caixa se dá pela necessidade de antecipação das despesas em busca da 

obtenção do pico de produção. Quanto maior a exposição do caixa maior também ao risco que o 

investidor assume. A coordenação das atividades, o controle financeiro e a integração das partes 

interessadas são fundamentais para minimizar os riscos de um projeto deste tipo. 

 

A Tab. 5 apresenta o resultado mensal do incremento financeiro posterior ao payback aplicado 

ao fluxo de caixa real. Foram consideradas as taxas de juros (Selic) referentes ao período da obra 

estudada. Percebe-se um lucro financeiro pela aplicação do saldo de caixa após o payback de 

2,17% sobre o faturamento total do projeto 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho analisou a importância da utilização de tecnologias inovadoras nos canteiros 

de obra e que são responsáveis em impactar diretamente na lucratividade de empreendimentos 

imobiliário. A utilização de métodos construtivos inovadores promove reduções dos prazos, 

maximizando a rentabilidade do negócio.  

 

Ao fim da análise dos dados e verificação do resultado comparativo, conclui-se que o projeto é 

viável, mesmo apresentando um aumento de 280% na exposição do caixa. Analisando 

individualmente os valores do VPL e da TIR, considerando o no hall da empresa executora e o 

dinheiro necessário para operação em caixa, fica mais fácil de optar pela execução do projeto. 

Essa visão macro é importante para análise de investimentos por apresentar para o empreendedor 

o trade-off entre retorno e risco. 
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Em conclusão, o trabalho analisou o impacto da lucratividade e rentabilidade no caso de 

uma empresa no setor de Real Estate brasileiro, constatando a importância de avaliar o risco 

devido aceleração do projeto imobiliário em busca de uma melhor lucratividade. 
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