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RESUMO 

De acordo com a Lei 4.591/64 existem duas modalidades de construção para as incorporações imobiliárias: 

construção por empreitada global ou preço fechado, e construção por administração ou preço de custo. As 

incorporações a preço de custo vêm atraindo investidores e alavancando o setor imobiliário da capital 

catarinense, em razão de suposta vantagem econômica em relação às incorporações a preço fechado. 

Entretanto, não há estudos que confirmem essa premissa. Este trabalho de conclusão de curso discorre sobre 

os prós e contras da modalidade preço de custo em relação à modalidade preço fechado. Os resultados que 

embasaram o estudo foram extraídos de uma pesquisa que comparou os valores desembolsados em um 

apartamento em condomínio a preço de custo com outro apartamento, muito similar, construído a preço 

fechado. A pesquisa foi complementada por uma entrevista realizada com os adquirentes de unidades a 

preço de custo, que já tinham experiência na aquisição de unidades a preço fechado, para revelar sua 

percepção comparativa entre as duas modalidades. Os resultados apontaram que, do ponto de vista 

financeiro, houve vantagem econômica na aquisição de unidades a preço de custo. As entrevistas 

demonstraram que a percepção dos adquirentes de unidades na modalidade preço de custo é positiva, sem 

queixas em relação à modalidade. Os entrevistados, de maneira geral, asseveraram que fizeram economia 

na compra dos apartamentos a preço de custo fato comprovado no estudo de caso. 

Palavras-chave: Modalidades construtivas no Brasil. Empreendimento a preço de custo. Empreendimento 

a preço fechado. Mercado imobiliário. 
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Analysis of the pros and cons of the modality of construction of 
multifamily housing developments at cost price in relation to the 

closed price modality in Florianopolis / SC 

ABSTRACT  

According to Law 4,591 / 64, there are two types of construction for real estate developments: construction 

for a global contract or closed price, and construction for administration or cost price. The incorporations 

at cost have attracted investors and leveraged the real estate sector of the capital of Santa Catarina, due to 

a supposed economic advantage in relation to the incorporations at a closed price. However, there are no 

studies that confirm this premise. This completion of course work discusses the pros and cons of the cost 

price modality in relation to the closed price modality. The results of the study were derived from a survey 

that compared the amounts disbursed in a condominium apartment at a cost price, with another apartment, 

very similar, built at a closed price. The survey was complemented by an interview with the purchasers of 

units at cost price, who already had experience in the acquisition of units at a closed price, to reveal their 

comparative perception between the two modalities. The results pointed out that, by financial point of view, 

there was an economic advantage in the acquisition of units at cost price. The interviews showed that the 

perception of the purchasers of units in the cost price modality is positive, with no complaints regarding 

the modality. The interviewees, in general, asserted that they made savings on the purchase of the 

apartments at cost price, as proven in the case study. 

 

 

Key-words: Constructive modalities in Brazil, Incorporation at cost price, Merger at closed price, Real 

estate market. 
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1. INTRODUÇÃO 

 No Brasil, existem duas modalidades de construção de empreendimentos habitacionais 

multifamiliares, e cada uma apresenta vantagens e desvantagens para os adquirentes. Segundo a 

Lei Federal nº 4.591/64 que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações 

imobiliárias, as duas modalidades para as incorporações imobiliárias são: construção por 

empreitada global ou preço fechado e construção por administração ou preço de custo. 

 O foco deste artigo é a construção por administração, mais conhecida como “a preço de 

custo”. Essa modalidade tem sido empregada no mercado imobiliário em Florianópolis, sobretudo 

em imóveis de médio e alto padrão (SANTOS, 2016). Segundo a economista Janine Alves, as 

obras a preço de custo têm atraído investidores e alavancado o setor imobiliário da capital 

catarinense (ALVES, 2018). 

 A obra a preço de custo é aquela em que um grupo de adquirentes, denominados 

condôminos, levam a cabo uma construção mediante aporte de parcelas periódicas, bancado o 

custo exato da obra. Aparentemente uma modalidade barata, justa e transparente, porém 

aborrecimentos têm ocorrido geralmente por falta de cautela (MATTOS, 2010).  

 Mesmo com o crescente investimento nessa modalidade, esse tipo de contrato de 

construção gera dúvida nos adquirentes que, muitas vezes, optam pela modalidade a preço fechado, 

onde é o incorporador que assume os aportes necessários para a construção do empreendimento, 

assumindo assim todos os riscos financeiros (SANTOS, 2016). 

 Por isso a importância de um estudo comparativo, objeto deste artigo. Nesse sentido, foi 

realizada uma entrevista estruturada com os adquirentes de uma obra a preço de custo e um estudo 

de caso de uma obra que foi recentemente construída por essa modalidade e comparada com outra 

obra que apresenta características semelhantes que foi construída na modalidade a preço fechado. 

 

2. METODOLOGIA 

 Para realizar a comparação dos prós e contras da modalidade a preço de custo foi realizado 

um estudo de caso, com dois edifícios residenciais muito semelhantes, construídos no mesmo 

bairro. Um construído a preço de custo e outro a preço fechado. Realizou-se uma entrevista 

estruturada com adquirentes dos apartamentos construídos a preço de custo e uma comparação da 

vantagem financeira de uma modalidade sobre a outra, de acordo com a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Fluxograma obtenção dos dados de pesquisa 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104078/lei-do-condomínio-lei-4591-64
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Fonte: os autores 

 A comparação financeira foi feita indexando-se os valores despendidos em uma das 

unidades a preço de custo ao CUB (custo unitário básico) do respectivo mês. Esses valores foram 

levados a valor futuro para agosto de 2018 e comparados com o preço de venda de uma unidade 

semelhante do empreendimento construído a preço fechado na mesma data. Os empreendimentos 

estão localizados na cidade de Florianópolis no bairro João Paulo a menos de 1km de distância 

conforme mostra a figura a seguir 

 

 
Fonte: google maps 
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Os dois empreendimentos são compostos por duas torres, área de lazer com piscina, 

academia, salão de festas, playground, aproveitamento de água pluvial, zeladoria, projeto 

paisagístico, hobby box privativo, aquecimento a gás e apartamentos com 1 ou 2 vagas de 

garagens.  

 O apartamento da construtora A que será analisado neste estudo de caso possui dois 

dormitórios, lavanderia e sacada com churrasqueira possui área total de 98,39m², conforme figura 

abaixo. 

 

 
Fonte: construtora A 

 

Os apartamentos analisados da construtora B têm entre um a três dormitórios, lavanderia e 

alguns possuem sacada com churrasqueira com área total variando entre 62,21 m² a 178,8 m² 

conforme figuras 5 e 6.  

 

 

 
Fonte: construtora B 
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A entrevista estruturada (ver figura abaixo) foi realizada com nove adquirentes da obra a preço 

de custo da construtora A, com o objetivo de revelar suas opiniões sobre os prós e contra da 

modalidade. 

 

 

Fonte: os autores 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análise financeira  

A tabela a seguir apresenta os valores despendidos em uma unidade do terceiro andar do 

empreendimento a preço de custo, devidamente indexada ao CUB. A última coluna da tabela 

apresenta o valor futuro desses desembolsos em agosto de 2018. 

 

 
Fonte: os autores 

 

 

 

 

 

Data Valor do CUB CUB i n (agosto/2018) CUB FUTURO

15/04/2016 1.562,99R$     19,81 0,002 28 20,95

15/05/2016 1.565,77R$     1,28 0,002 27 1,35

15/06/2016 1.613,43R$     1,28 0,002 26 1,35

19/07/2016 1.629,31R$     1,28 0,002 25 1,35

15/08/2016 1.631,74R$     1,28 0,002 24 1,34

15/09/2016 1.634,28R$     1,28 0,002 23 1,34

15/10/2016 1.636,64R$     1,28 0,002 22 1,34

15/11/2016 1.639,37R$     1,28 0,002 21 1,33

15/01/2017 1.646,19R$     2,56 0,002 19 2,66

15/02/2017 1.650,73R$     1,28 0,002 18 1,33

15/03/2017 1.652,81R$     1,28 0,002 17 1,32

15/04/2017 1.655,17R$     39,70 0,002 16 40,99

15/05/2017 1.657,02R$     1,28 0,002 15 1,32

15/06/2017 1.697,00R$     39,70 0,002 14 40,83

15/07/2017 1.720,12R$     1,28 0,002 13 1,31

15/08/2017 1.730,33R$     38,42 0,002 12 39,35

15/09/2017 1.731,72R$     1,28 0,002 11 1,31

15/10/2017 1.736,01R$     1,28 0,002 10 1,31

15/11/2017 1.739,92R$     1,28 0,002 9 1,30

15/12/2017 1.744,20R$     1,28 0,002 8 1,30

15/01/2018 1.747,12R$     1,28 0,002 7 1,30

15/02/2018 1.749,71R$     1,28 0,002 6 1,30

15/03/2018 1.753,61R$     63,40 0,002 5 64,04

15/03/2018 1.753,61R$     0,11 0,002 5 0,11

20/07/2018 1.797,94R$     1,81 0,002 1 1,81

20/08/2018 1.805,05R$     1,80 0,002 0 1,80

20/09/2018 1.817,09R$     1,79 0,002 0 1,79

TOTAL 236,82

Apartamento preço de custo ( Calculo valor Futuro CUB)
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Foram considerados apenas os preços dos apartamentos do terceiro andar da construtora 

B,em agosto de 2018, para que a comparação seja a mais próxima possível, pois o apartamento 

utilizado como estudo de caso da construtora A está localizado no terceiro andar. 

 

 
Fonte: Construtora B 

 

  Considerando-se uma taxa de inflação anual próxima de 4% no período da pesquisa, tem-

se que a taxa de juros real anual é de aproximadamente 2,17%, que equivale a 0,2% ao mês, 

conforme equação 2. 

 

                                                                                             (2) 

 

 
 

 Comparando o valor total em CUB de cada modalidade pode-se notar que o apartamento a 

preço de custo obteve o menor valor. Utilizando a área total do apartamento e obtendo o valor de 

CUB/m² de cada modalidade conclui-se que o apartamento a preço de custo ficou entre 37,65% a 

18,79% mais barato que o apartamento a preço fechado, conforme mostra a tabela abaixo 

 
 

 
Fonte: os autores 

 

 

 

 

Apto Valor Valor do CUB CUB

301 - A 958.894,00R$        1.805,05R$   531,23    

301 - B 1.071.105,00R$    1.805,05R$   593,39    

305 - B 448.844,00R$        1.805,05R$   248,66    

Apartmento preço fechado Valor em CUB

Apartamentos CUB
Área 

total (m²)
CUB/m²

Diferença % em 

relação Preço de 

custo

% mais 

caro

Preço de custo 236,82 98,39 2,41 - -

Preço fechado 

301 -A
531,23    

160,35
3,31 137,65 37,65

Preço fechado      

301 -B
593,39    

178,80
3,32 137,89 37,89

Preço fechado      

305 -B
248,66    86,97 2,86 118,79 18,79
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3.2. Entrevista estruturada 

Realizou-se uma entrevista estruturada com os moradores da construtora A para saber seus 

pontos de vista sobre a modalidade construtiva a preço de custo comparando-a com a modalidade 

a preço fechado e relatar suas experiências e expectativas com a modalidade a preço de custo. Os 

resultados obtidos estão apresentados a seguir. 

Pergunta número 1: Já adquiriu outro imóvel pelo regime a preço fechado? 

 Dos nove adquirentes entrevistados, somente três já adquiriram outro imóvel pelo regime 

a preço fechado. Por isso serão desconsideradas as outras entrevistas, uma vez que o entrevistado 

não teria como comparar a experiência com as duas modalidades. 

 

Pergunta número 2: Comparando as duas experiências, quais a vantagens e as desvantagens que 

o senhor (a) observou no regime a preço de custo? 

Resposta adquirente 1: O preço que teve uma grande diferença comparado com o outro regime. 

Resposta adquirente 2: Preço de 10 a 15% mais em conta, pagamento no decorrer da obra 

acompanha o desenvolvimento da obra, e é mais aberta. 

Resposta adquirente 3: Um preço mais acessível comparado com a outra modalidade. 

 Nota-se que a percepção financeira deles de que o apartamento adquirido pelo regime a 

preço de custo teve um preço mais acessível foi comprovada com o estudo de caso que chegou a 

diferenças de preço entre 37,65% a 18,79% mais barato que o apartamento a preço fechado. 

 

Pergunta número 3: E as desvantagens? 

Resposta adquirente 1: Problema de acabamento e qualidade nas áreas comuns. 

Resposta adquirente 2: Não teve. 

Resposta adquirente 3: Não teve. 

 Observa-se que os entrevistados não relataram desvantagens no regime a preço de custo. 

 

Pergunta número 4: Recomendaria esse tipo de modalidade para outros adquirentes? 

Todos os entrevistados disseram que recomendariam essa modalidade. 

 Devido à boa experiência que tiveram com o regime a preço de custo, todos entrevistados 

relataram que recomendariam essa modalidade construtiva para outras pessoas. 

 

Pergunta número 5: Houve algum evento que trouxe aborrecimento? 

Resposta adquirente 1: Problemas construtivos, alagamento e falta de energia. 

Resposta adquirente 2: Não. 

Resposta adquirente 3: Não.  

 Nenhum entrevistado relatou aborrecimento com a modalidade a preço de custo, mas sim 

problemas construtivos. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O objeto desse artigo foi realizar uma análise dos prós e contras da modalidade de construção 

de empreendimentos habitacionais multifamiliares a preço de custo em relação a modalidade a 

preço fechado. 

Segundo a literatura, a modalidade a preço de custo vem com a proposta de ser mais vantajosa 

economicamente para o adquirente porque revela o valor justo aplicado ao empreendimento e, 

consequentemente, essa modalidade permite atingir preços até 30% abaixo do regime a preço 

fechado. Essa premissa foi confirmada no trabalho. O estudo de caso aponta que, do ponto de vista 

financeiro, houve vantagem econômica na aquisição de unidades a preço de custo, ficando entre 

37,65% a 18,79% mais vantajosa que as unidades a preço fechado. 

Entretanto, quando se fala da modalidade a preço de custo, a literatura também aponta que ela 

pode causar aborrecimentos se não houver cautela dos adquirentes, pois nessa modalidade são os 

investidores que assumem os aportes necessários para a construção do empreendimento, sendo 

responsáveis pelos riscos financeiros, ao contrário da modalidade a preço fechado onde essa 

responsabilidade é do incorporador. Contrariando as expectativas, a percepção dos adquirentes de 

unidades na modalidade preço de custo foi positiva e sem queixas em relação à modalidade. 

Ressalta-se, todavia, que esse trabalho está limitado pelo pequeno número de amostras 

analisadas no estudo de caso, apesar de reforçar, com os dados apresentados, o que está descrito 

pela bibliografia utilizada. E, sendo assim, sugere-se para as pesquisas futuras uma ampliação 

dessa amostragem, utilizando, para tanto, um número maior de edifícios, localizados em outras 

cidades e em bairros distintos.   
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