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RESUMO 

No Brasil, os setores imobiliário e da construção civil, após acentuado crescimento, sofrem nos últimos 

anos com o desânimo e a falta de confiabilidade dos empreendedores e de grandes investidores, 

principalmente devido à crise financeira no país, que perdura desde 2014. O financiamento à produção, 

mais conhecido como Plano Empresário, é uma das principais opções, e uma das mais consolidadas 

alternativas, para o incorporador garantir o fluxo de caixa de uma incorporação imobiliária. Mas 

recentemente a dificuldade para quitação do saldo devedor desses empréstimos, devido à diversos fatores, 

principalmente o mercadológico, vem chamando muito a atenção, acendendo alertas e provocando cada 

vez mais a necessidade de conciliação entre as instituições financeiras e clientes incorporadores. Com o 

objetivo de readequação de prazos para quitação do Plano Empresário, o que pode ser uma solução para os 

bancos, muitas vezes não se tem o mesmo entendimento por parte dos empresários, construtores e 

incorporadores, que acabam tendo comprometidos os resultados dos seus empreendimentos imobiliários. 

Com base neste panorama, o presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto financeiro do 

financiamento do financiamento a produção sobre o lucro líquido de um empreendimento no cenário da 

crise imobiliária atual. Utilizando a metodologia de estudo de caso, com coletas de dados de um projeto 

imobiliário situada no município de Natal/RN, foi possível realizar o comparativo entre o estudo de 

viabilidade financeira inicial e os resultados encontrados no final do projeto imobiliário com a quitação do 

plano empresário. O estudo de caso, abordado todos os aspectos do fluxo de caixa e focou no processo de 

financiamento à produção, desde sua contratação, passando pela fase de liberação de recursos no decorrer 

da obra, até a amortização e quitação da dívida e finalizando com o pagamento de juros do financiamento. 

 

Palavras-chave: plano empresário, riscos de projetos imobiliários, financiamento a produção, custos de 

financiamento. 
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FINANCIAL IMPACT OF PRODUCTION FINANCING ON THE NET 
INCOME OF A PROJECT IN THE CURRENT REAL ESTATE CRISIS 

SCENARIO 

 

 

In Brazil, the real estate and construction sectors, after strong growth, have suffered in recent years from 

the discouragement and unreliability of entrepreneurs and large investors, mainly due to the financial crisis 

in the country, which has lasted since 2014. Production, better known as the Entrepreneur Plan, is one of 

the main options, and one of the most consolidated alternatives, for the developer to ensure the cash flow 

of a real estate development. But recently the difficulty in repaying the outstanding balance of these loans, 

due to several factors, especially the market, has been drawing much attention, igniting warnings and 

increasingly causing the need for reconciliation between financial institutions and incorporating clients. 

With the goal of readjusting the deadlines for the repayment of the Entrepreneur Plan, which may be a 

solution for banks, it is often not understood by entrepreneurs, builders and developers, who end up 

compromising the results of their real estate projects. . Based on this scenario, this paper aims to analyze 

the financial impact of financing of production financing on the net profit of a development in the current 

real estate crisis scenario. Using the case study methodology, with data collection from a real estate project 

located in Natal / RN, it was possible to compare the initial financial feasibility study and the results found 

at the end of the real estate project with the settlement of the plan. businessman. The case study, which 

addressed all aspects of cash flow and focused on the production financing process, from contracting, 

through the release of funds during the construction work, to debt repayment and repayment, and ending 

with payment. interest on financing 
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Página 1 de 24 

 

1. INTRODUÇÃO 

O setor da construção civil é um importante pilar na economia brasileira e seu crescimento ou 

retração tem efeito multiplicador no processo produtivo de diversos outros setores. Além de ser 

um dos maiores empregadores, seu produto final (imóveis) possui como público alvo a própria 

população doméstica, esse ciclo de dependência gera uma correlação entre o desempenho do setor 

e da economia em geral. 

 

De modo previsível, acompanhando o cenário de recessão econômica brasileira, o setor da 

construção apresentou em 2018, pelo quinto ano seguido, crescimento negativo. Segundo dados 

das Contas Nacionais Trimestrais do IBGE (SCNT–IBGE, 2019), o Produto Interno Bruto (PIB) 

da Construção Civil retraiu 2,5% em relação ao PIB de 2017. Em boletim, a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP (2019), afirma “o PIB desse segmento da Indústria 

nacional acumula uma queda de 27,7% desde 2013, ano que marcou o patamar máximo do valor 

adicionado do setor”. 

 

O declínio no PIB da Construção Civil é atribuído principalmente a alta da inflação e da taxa de 

juros, além da perda de renda da população. A última década para a indústria da construção foi 

uma verdadeira montanha russa do crescimento, no GRÁFICO 1 é possível observar um período 

de boom entre 2007 e 2011, e outro período de recessão iniciado em 2012, acentuado em 2014 e 

que perdura os dias atuais. 

 
GRÁFICO 1– PIB BRASIL VERSUS PIB CONSTRUÇÃO CIVIL (VARIAÇÃO %) – 2004 A 2018 

 
FONTE: IBGE – Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – 1º Trim./2019. Nova série 2010. Elaboração: Banco de 

Dados CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

 

Um importante fator que contribuiu para a retração econômica do setor de construção foi a queda 

do índice de confiança do setor, conforme podemos observar no GRÁFICO 2, que apresenta a 

evolução do Índice de Confiança da Construção (ICST), divulgado mensalmente pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV, 2019). Essa queda foi influenciada pelo aumento das restrições de crédito, 

o ajuste fiscal atualmente em curso e a baixa na demanda do setor imobiliário, além disso, o 

investimento em novos projetos imobiliários passaram a não ser mais atrativos, devido à redução 

de renda das famílias e aumento do desemprego, o que resultou em um elevado nível de estoque 

de imóveis. 
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GRÁFICO 2 - ÍNDICE DE CONFIANÇA DA CONSTRUÇÃO (DADOS DE AGO/10 A MAI/19, 

DESSAZONALIZADOS) 

 
Fonte: SONDAGEM DA CONSTRUÇÃO, Publicação mensal da FGV IBRE – Instituto Brasileiro de Economia 

(mai/2019). 

 

Desde 2014, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2018), o setor da 

construção civil apresenta baixo índice de intenção de investimento, isso se deve a insatisfação 

dos empresários do setor com as pequenas margens de lucros dos seus projetos imobiliários. Obras 

em andamento que foram planejadas com determinada viabilidade econômica, apresentam 

resultados finais desastrosos, principalmente porque durante a concepção do negócio, os lucros já 

possuíam margens estreitas devido a extrema competitividade do mercado na época, e a queda do 

valor de venda dos imóveis, devido ao alto número de estoque, apenas acentuou o problema. 

 

Apesar da grande atratividade do mercado imobiliário e da construção civil, os investidores 

despreparados devem estar atentos aos grandes riscos que envolvem esta atividade: a necessidade 

de grande aporte de capital, os projetos que, de maneira geral, não são incorporados de forma 

instantânea e podem apresentar lento retorno, e incertezas quanto ao valor de venda por metro 

quadrado e velocidade de saída do estoque. 

 

Uma grande oportunidade do setor imobiliário, é a aquisição de crédito com agentes financeiros. 

Conforme dados da ABECIP (2017), entre o período de 2004 a 2009, o volume de financiamentos 

imobiliários entre os bancos triplicou, passando de R$ 30 bilhões para R$ 100 bilhões. Este cenário 

mudou um pouco com a crise, influenciado pela instabilidade econômica e política além dos 

elevados estoques imobiliários, o segmento de crédito imobiliário tem sofrido com um alto nível 

de vacância. 

 

Ao mesmo tempo que a aquisição de crédito é uma solução atrativa, ela também gera uma dívida 

entre incorporadoras e agentes bancários, e o que podemos observar nos últimos anos, com o 

aumento do número de distratos e a dificuldade de crédito dos clientes, é que a quitação dos 

financiamentos imobiliários passou a ser um desafio para as incorporadoras. Ao final da obra, sem 

a quantidade necessária de recebíveis de repasse que cubra o saldo devedor do financiamento à 

produção, as empresas estão recorrendo às instituições financeiras, para renegociar seus prazos de 

amortização. Segundo Figo (2016), a Rossi Residencial, uma das maiores construtoras nacionais, 

reestruturou seus empréstimos no valor de R$ 1,048 bilhão, ampliando os prazos em até 72 meses 

após negociações com os bancos Bradesco e Banco do Brasil. 
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1.1. Embasamento Teórico 

 

O planejamento é fundamental para garantir a qualidade dos resultados, porém a construção civil, 

até recentemente, não era conhecida por possuir este perfil de indústria que priorizava por esta 

linha de gerenciamento. Segundo Mattos (2010), investir em gestão e controle de processos é 

inevitável, após o processo de globalização e diante da disponibilidade de recursos financeiros 

cada vez mais reduzidos, isso fica ainda mais evidente para as empresas. 

 

Ao realizar o planejamento de um empreendimento deve-se ter como objetivo o cumprimento de 

indicadores pré-definidos, onde destacam-se principalmente o prazo, a qualidade da obra, o custo, 

o resultado para os acionistas e investidores, dentre outros. Dessa forma, como destaca Mattos 

(2010), o “processo de planejamento e controle passa a cumprir papel fundamental nas empresas, 

na medida em que tem forte impacto no desempenho da produção”, a baixa produtividade do setor, 

assim como o alto índice de perda e pouca qualidade do produto final está diretamente relacionada 

à um planejamento mal realizado, de suas elevadas perdas e da baixa qualidade dos seus produtos. 

 

Os métodos gerais de análise de investimentos são bem conhecidos, porém há pouco material 

especificamente ligado ao setor imobiliário. “O estudo que precede o lançamento de um novo 

empreendimento, muitas vezes, é realizado de forma expedita, e é importante incrementar o grau 

de objetividade das decisões, geralmente tomadas em critérios meramente subjetivos. ” 

(GONZALEZ, 1999 apud COSTA NETO, 2003). 

 

Segundo Costa Neto (2003), a viabilidade econômico-financeira de um empreendimento é uma 

análise que demonstra o lucro ao final de negócio, demonstrando que o projeto é capaz de manter 

equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do tempo, de forma que o fluxo de caixa seja positivo 

em qualquer momento do empreendimento. De acordo com Perez e Begalli (1999), “independente 

do porte e da natureza operacional da empresa, seja grande ou pequena, indústria, comercial ou 

prestadora de serviços, não é possível gerenciá-la sem o acompanhamento do fluxo de caixa”, isso 

se dá devido a necessidade dessas informações para tomada de decisões relacionadas aos 

pagamentos, recebimentos, aplicações, investimentos, etc. 

 

O Valor Presente Líquido (VPL) consiste na soma de todos os fluxos financeiros de um projeto, 

sendo eles positivos ou negativos, após o ajuste à um mesmo período de referência (o atual), 

segundo Correia Neto (2009), o valor resultante o resultado atual do projeto. A compreensão desse 

conceito é muito importante porque, segundo Copeland e Antikarov (2001), o VPL “será sempre 

o ponto de partida para a análise de opções reais, pois se precisa do valor presente, sem 

flexibilidade, de um projeto como base”. 

 

O VPL comparado a outros métodos de análise de um projeto, se apresenta como “a técnica 

financeiramente mais correta na avaliação de investimentos”, segundo Ross, Westerfield e Jaffe 

(2002), porém é necessário utilizar outros métodos de avalição, pois o VPL não demonstra as 

opções embutidas, ou seja, as opções estratégicas que permitem à empresa a flexibilidade de reagir 

perante as incertezas de mercado. 

 

A TMA (taxa mínima de atratividade), conforme Casarotto (2002), “é a taxa a partir da qual o 

investidor considera que está obtendo ganhos financeiros”, geralmente é uma taxa associada ao 

baixo risco, por exemplo, qualquer sobra de dinheiro pode ser investida, de preferência em uma 

aplicação segura, como os títulos do governo. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da 

economia no Brasil, é a mais utilizada nesse caso. 
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A taxa de juros responsável por anular o VPL, é chamada de Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Segundo Laponni (2007), “o VPL do projeto depende do custo inicial, dos retornos, de suas datas 

de ocorrência e da taxa requerida ajustada ao nível de risco do projeto”, portanto quando o custo 

inicial, que se caracteriza com sinal negativo, e os retornos, com sinais positivos, se anulam, essa 

taxa de juros é chamada de taxa interna de retorno, responsável por detectar, mas não mediar, a 

criação de valor do projeto. 

 

Laponni (2007) afirma que as vantagens demonstradas pela análise do fluxo de caixa pelo método 

da TIR são: considerar o fluxo de caixa completo do projeto e o valor do dinheiro no tempo; 

informa se o projeto simples cria ou destrói valor; é uma medida relativa, e não uma medida 

absoluta como o VPL, sendo de fácil comunicação e compreensão. 

 

O método da TIR apresenta alguns problemas, Macedo (1999) afirma que “caso ocorra mais de 

uma mudança de sinal nos fluxos de caixa estimados, se o volume de capital a ser investido é 

pequeno e a vida útil do projeto é curta pode-se obter TIR’s maiores”, isso resulta na exclusão de 

projetos de longa duração e intensivos em capital, mesmo que este apresente um VPL positivo. 

Isso ocorre, pois, o cálculo da TIR assume que todos os fluxos de caixa gerados pelo projeto podem 

ser reinvestidos à TIR. 

 

Outro problema observado na aplicação do método da TIR para análise de fluxo de caixa, é que, 

segundo Barbieri, Álvares e Machline (2007), devido à premissa de que todos os valores (entradas 

e saídas) presentes no fluxo de caixa, caminham no tempo aplicados pela própria TIR, ou seja, os 

empréstimos e os lucros utilizam a mesma taxa.  

 

O método da Taxa Interna de Retorno Modificada (TIR-M) procura evitar esses problemas citados 

acima. Segundo Lin (1976, apud Balarine, 1996), o cálculo da TIR-M procura levar para a data 

final do projeto todos os recebimentos do fluxo de caixa descontados a uma taxa de reinvestimento 

e, simultaneamente, trazer todos os desembolsos para a data presente, também descontados por 

uma taxa. 

 

A finalidade do fluxo de caixa realizado é demonstrar o comportamento de entradas e saída dos 

recursos financeiros de uma empresa em determinado período. O estudo do fluxo de caixa 

realizado proporciona uma análise de tendência, que serve de base para o planejamento do fluxo 

projetado. A comparação de fluxos de caixa realizado e o projetado possibilita identificar os 

motivos das variações ocorridas, se ocorreram por falha de projeções ou por falhas de gestão 

(SOUZA, 2011). 

 

Para Takamatsu e Lamounier (2006), é muito importante interpretar demonstrações financeiras 

considerando efeitos inflacionários, pois caso impacto desse efeito seja desconsiderado, pode 

ocorrer problemas de comunicação que implicarão em uma redução na utilidade das 

demonstrações. Portanto, é recomendável a atualização de valores monetário para fim de análise 

comparativa. Na construção civil, o índice mais utilizado é o INCC, Índice Nacional da Construção 

Civil, ele é definido mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, e afere o aumento dos custos dos 

insumos empregados em construções habitacionais financiadas. Este índice também é um dos três 

componentes do Índice Geral de Preços (IGP). 

 

As operações de crédito imobiliário possuem importante relevância em termos econômicos quanto 

aos impactos sociais, pois tem o papel de incentivar a produção de imóveis o que estimula a 
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geração de emprego e renda. Além disso, tem importante papel na promoção de iniciativas que 

garantem moradia digna para diversas famílias. 

 

Para a Construção Civil, o financiamento à produção concedido pelas instituições financeiras 

tornou-se uma das principais opções de crédito para o setor. O financiamento imobiliário de 

construção, também conhecido como Plano Empresário, é um plano que permite a construtora ou 

incorporadora a utilização do crédito concedido pelo banco, geralmente no valor do custo parcial 

ou total de construção, de forma que seja possível garantir o fluxo de caixa para o desenvolvimento 

da obra prevista com qualidade e dentro do prazo. 

 

As modalidades de financiamento para construção praticadas pelos bancos são semelhantes entre 

si. De maneira geral, o Plano Empresário, possui três fases: contratação, liberação de parcelas e 

amortização da dívida. A contratação do Plano Empresário em qualquer instituição financeira, 

passa por uma análise financeira e jurídica da empresa, além da análise sócio ambiental e técnica 

do empreendimento para definição das condições de financiamento. 

 

A liberação das parcelas de financiamento, geralmente são condicionadas a uma comprovação do 

percentual de obra e vendas, e o desembolso do financiamento é realizado conforme evolução 

física da obra. Em geral, durante a fase de construção, as instituições financeiras cobram das 

empresas de construção apenas os juros. O principal da dívida é cobrado somente após a conclusão 

da obra. Essa liquidação do saldo devedor é realizada através do repasse das unidades 

(financiamento aos clientes) e/ou de recursos próprios da empresa (à vista ou em prestações). O 

repasse pode ser do tipo tradicional, onde ocorre somente após a emissão do Habite-se, ou de forma 

antecipada, geralmente condicionado a um percentual mínimo de obras, permite ao cliente a 

contratação do financiamento bancário antes do término da obra. 

 

O crescimento do crédito imobiliário nos últimos anos é principalmente devido a utilização dos 

recursos de poupança livre e recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A 

utilização de outros instrumentos, como os Fundos de Investimentos Imobiliários (FII), Fundos de 

Participações (FIP), Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), operações de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), estão crescendo a cada ano, porém a utilização dos 

recursos do SBPE ainda é a maior entre eles. 

2. METODOLOGIA 

Para desenvolvimento deste trabalho foi escolhida a metodologia do estudo de caso, pois desta 

forma, segundo Gerring (2004 apud Gil, 2009), podemos “[...] estudar simples unidades a fim de 

elucidar características de uma classe mais ampla de fenômenos similares”. Desta forma, o 

trabalho está estruturado em quatro capítulos, que são: introdução, fundamentação teórica, estudo 

de caso e resultados e conclusões. 

 

A introdução aborda a contextualização atual do setor da construção civil no aspecto econômico e 

financeiro, e a importância do monitoramento de índices e resultados de obras imobiliárias, de 

modo a tecer as considerações iniciais que introduzem ao estudo. Em seguida, estabele-se o 

embasamento teórico deste presente estudo, obtidos em livros, teses, dissertações, sites, artigos 

técnico-científicos publicados, revistas científicas e normas técnicas brasileiras. Aborda-se, de 

maneira geral, a estruturação do planejamento e gerenciamento financeiro de um empreendimento 

imobiliário, além da caracterização da modalidade de Financiamento à Produção como método de 

crédito imobiliário. 



Página 6 de 24 

 

Apresenta-se ainda os dados financeiros foram coletados e analisados, buscando garantir o 

entendimento do comportamento da amostra, de forma a caracterizar a viabilidade econômica, o 

fluxo de caixa da obra estudada. E por último este trabalho apresenta uma dissertação sobre as 

considerações finais após a análise dos indicadores financeiros obtidos. 

3. RESULTADOS 

3.1. Caracterização do empreendimento e contexto local do mercado imobiliário 

O empreendimento em estudo está localizado em um dos bairros mais nobres de Natal, que possui 

apartamentos e casas de alto padrão. A concepção do empreendimento foi voltada para atender um 

público alvo da classe alta da região, no total de 100 apartamentos distribuídos em duas torres, 

onde cada apartamento conta com 04 vagas de garagem e uma área comum com grande variedade 

de opções de ambientes para lazer. 

 

Procurando entender melhor o empreendimento, é importante analisar o contexto regional em que 

o mesmo está inserido. A cidade de Natal/RN, onde a obra estudada está situada, está subdivida 

em quatro Regiões Administrativas, sendo elas Norte, Sul, Leste e Oeste, compreendendo um total 

de 36 bairros. O empreendimento em questão está situado no bairro Tirol, na zona Leste da cidade. 

 

Os bairros considerados de alto padrão da cidade, são Capim Macio, Lagoa Nova, Petrópolis, 

Ponta Negra e Tirol, localizados nas zonas leste e sul do município, principalmente por serem 

regiões com populações de alto poder aquisitivo. Na zona leste, em Petrópolis e Tirol constata-se 

um baixo número de imóveis unifamiliares, o que indica que a verticalização é mais intensa nessa 

região. Pode-se constatar este fato analisando o GRÁFICO 3, que mostra por tipo de imóvel a 

quantidade de alvarás de construção e habite-se concedidos entre o período de 2007 a 2016. O 

bairro Tirol possui seu solo intensamente ocupado por comércios, serviços, infraestrutura urbana 

e edifícios verticais. 

 

GRÁFICO 3- TIPOS DE IMÓVEIS POR ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE (2007 A 2016) 

 
FONTE: SEMURB – Prefeitura de Natal/RN. (Adaptado pelo Autor) 

 

Analisando o GRÁFICO 4, pode-se observar uma queda na emissão de alvarás de construção de 

imóveis do tipo residência multifamiliar, entre os anos 2007 e 2011, onde no total foram 38 alvarás 

emitidos, contra 25 alvarás concedidos entre 2012 e 2016. Do outro lado, temos o aumento a 

concessão de certificados de habite-se, 16 entre 2007 e 2011, contra 31 no período de 2012 a 2016. 

Isto pode indicar uma saturação desse produto no mercado imobiliário da região, ou a falta de 

interesse de investidores buscando novos negócios no bairro. Pode também ser uma consequência 

da crise econômica, que afasta incorporadores de lançarem novos empreendimentos. 
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GRÁFICO 4 – CONCESSÃO DE ALVARÁS E HABITE-SE PARA IMÓVEIS DO TIPO RESIDÊNCIA 

MULTIFAMILIAR ENTRE 2007 E 2016 

 
FONTE: SEMURB – Prefeitura de Natal/RN. (Adaptado pelo Autor) 

 

3.2. Viabilidade econômico-financeira 

A empresa responsável pelo empreendimento forneceu dados referentes a viabilidade econômico-

financeira em forma de planilha eletrônica. Assim possibilitando a análise de receitas e despesas, 

e consequentemente lucro líquido, esperados para o empreendimento no ato do planejamento do 

mesmo, que ocorreu em maio de 2010. Para efeito comparativo foi utilizado índices do tipo valor 

sobre INCC (R$/INCC), além disso os valores históricos foram atualizados utilizando a moeda 

INCC. 

 

O estudo de viabilidade fornecido é baseado em indicadores pré-definidos, conforme base de dados 

da empresa. Os dados da planilha de viabilidade foram então aplicados e distribuídos ao longo de 

um período determinado, conforme premissas fornecidas pela empresa, para então obter o fluxo 

de caixa projetado. Em seguida, a apresentação de algumas informações importantes utilizadas 

quando da concepção do empreendimento, e que integram os valores presentes na viabilidade 

econômico-financeira. 

 

A seguir, observa-se a tabela resumo retirada do estudo de viabilidade econômico-financeira 

fornecido. É importante destacar que o valor de Financiamento não se encontra na tabela abaixo, 

isso porque, nela se encontram apenas valores que contribuem para o resultado final. O valor de 

Financiamento entrada e saída (principal) se anulam, portanto o único descrito na TABELA 1, é 

custo referente aos juros do financiamento. 

 

Da TABELA 1, destaco ainda a informação sobre custo do terreno, pois aqui está uma importante 

premissa do objeto de estudo: a compra do terreno foi inteiramente negociada como permuta. A 

permuta é uma modalidade de negócio em que duas partes trocam bens ao mesmo tempo, nesse 

caso o dono do terreno onde se localiza o empreendimento em questão, negociou-o em troca de 

unidades dentro da própria obra.  

 

 

 

 
 

 



Página 8 de 24 

 

TABELA 1 – VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

3.3. Fluxo de caixa projetado 

A premissa de venda do fluxo de caixa projetado estabelecido pela construtora determina que até 

a entrega da obra o valor acumulado de receitas seja de 25% do VGV (Valor Geral de Vendas). 

Ainda sobre a premissa de vendas, destaca-se a da forma de pagamento das unidades, a parcela de 

Sinal (11% do valor do imóvel) é o adiantamento do cliente no ato de compra do imóvel, as 

parcelas mensais são os valores mensais pagos até a entrega da obra (no total 13% do valor do 

imóvel), a parcela de chaves é a última parcela (11% do valor do imóvel) é paga no ato de entrega 

da unidade. Já a parcela de financiamento, prevista no fluxo com distribuição igual em 10 meses 

iniciando 3 meses após a conclusão da obra, é a parcela retornada pelo banco financiador do cliente 

HISTÓRICO INDEXADO

Receita de Vendas dos Apartamentos (Tipo 1 - Padrão) 128.012 56.314.422 96.697.068

Receita de Vendas dos Apartamentos (Tipo 3 - Investidor) 14.060 6.185.219 10.620.594

Entradas (VGV) 62.499.642 107.317.662

Comissão do corretor do terreno, demolições de edificaçòes 

existentes no terreno, e regularização da documentação do terreno
3.258 1.433.448 2.461.363

Despesas com Terreno 1.433.448 2.461.363

Projeto Arquitetura 313 137.890 236.769

Projeto Estrutura e Fundações 311 136.685 234.701

Projeto Instalações 193 84.842 145.682

Projetos Complementares 355 155.976 267.825

Despesas com Projetos 515.393 884.978

Alvará de Construção, Averbação da Construção e Estudos de 

Impacto de Vizinhança e Tráfego Urbano
100 43.991 75.537

Aprovação de Projetos e custos com Anotações de 

Responsabilidade Técnica
35 15.397 26.438

Habite-se e Registro da Incorporação 80 35.193 60.430

Despesas com Documentação 94.582 162.405

Juros Contrato Financimento à Produção 6.575 2.892.609 4.966.878

Despesas com Financiamento 2.892.609 4.966.878

Impostos sobre a Receita (PIS/COFINS/IRPF/CSLL) 8.524 3.749.979 6.439.060

Despesas com Impostos 3.749.979 6.439.060

Comissões sobre vendas 5.683 2.499.986 4.292.706

Despesas com Comercialização 2.499.986 4.292.706

Eventos (Lançamento, Feira, Meeting, Datas Especiais) 100 43.991 75.537

Material de Veda Impresso (Folders/Cadernos de Corretores), 

Divulgação Mídia (TV/Radio/Outdoor/Sites), Publicidade Impressa 

(Jornais/Revistas)

1.700 747.854 1.284.134

Stand de Vendas, Maquete e Apartamento Decorado 3.550 1.561.695 2.681.574

Despesas com Marketing 2.353.540 4.041.246

Mobiliário Área Comum Empreendimento 984 433.042 743.573

Despesas com Mobiliário 433.042 743.573

Custo de Construção 69.191 30.437.982 52.264.828

Incerteza (5% sobre o Custo de Construção) 3.460 1.521.899 2.613.241

Despesas Indiretas (15% sobre o Custo de Construção com 

Incerteza)
10.898 4.793.982 8.231.710

Manutenção Pós Entrega da Obra (1% sobre o Custo de 

Construção) 692 304.380
522.648

Despesas com Construção 37.058.243 63.632.428

Saídas (Custos Construção e Incorporação) 51.030.821 87.624.636

Lucro Líquido (Entradas - Saídas) 11.468.821 19.693.026

DESCRIÇÃO
ÍNDICE                              

(em R$/INCC)

VALOR (em R$)
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à construtora, trata-se de uma previsão de recebimento dos repasses de todos os clientes, para um 

cliente em específico o processo custa de 30 à 90 dias. 

 

No início da obra a construtora faz a provisão de vendas para investidores, clientes interessados 

no pagamento à vista da sua unidade. Esta premissa do fluxo, de vendas à investidores, busca 

diminuir a exposição de caixa logo no início da obra. O valor do imóvel para esses clientes possui 

uma tabela preços especial, com desconto de aproximadamente 35%. 

 

Para este empreendimento foi estimado, em valor histórico, a quantia de R$ 29.396.437,15 para 

financiamento à produção o que equivale à 91% do Custo de Construção (somando valores de 

incerteza e mobiliário). Os juros com o financiamento possuem um impacto de 3% sobre as 

despesas, já em comparação com a receita, o impacto dos juros chega a 6%, ou seja, 6% do VGV 

do empreendimento é destinado ao pagamento de juros sobre o financiamento. 

 

A principal premissa de Financiamento a Produção com impacto direto no fluxo de caixa trata da 

previsão de liberação, que geralmente se dá quando a obra completa 15% de construção, este foi 

o índice utilizado. A outra premissa é com relação a distribuição da amortização da dívida, que foi 

prevista para iniciar 03 meses após a conclusão da obra, e duração de 10 meses com curva de 

amortização distribuída proporcionalmente conforme repasse das parcelas de financiamento dos 

clientes. 

 

A cronologia de eventos do projeto conforme foi planejada (FIGURA 1) previa o lançamento do 

empreendimento em março de 2011, o obra iniciando três meses depois, a duração da obra foi 

prevista em 36 meses, finalizando em maio de 2014. Quanto ao financiamento à produção, a 

premissa utilizada foi de início da liberação dos recursos com 15% de obra construída, este 

percentual é adotado pois muitos bancos utilizando essa condicionante para realizara primeira 

liberação do financiamento. Outra condição comum, exigida pelos bancos, é venda de 30% do 

estoque de unidades. 

 

FIGURA 1– CRONOLOGIA PLANEJADA DE EVENTOS DO FINANCIAMENTO 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

Os bancos financiadores, de forma geral, costumam realizar as liberações de recurso conforme a 

curva de obra, essa então foi a premissa adotada, no GRÁFICO 5, a curva de Financiamento 

Entrada está proporcional à curva de custos com construção. Enquanto isso, o gráfico de 

Financiamento Amortização, segue premissas descritas anteriormente, seguindo os repasses de 

financiamento dos clientes ao final da obra. 
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GRÁFICO 5– DISTRIBUIÇÃO PREVISTA PARA PREMISSAS DE FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

Em resumo, no QUADRO 1, estão todas as premissas consideradas para elaboração do fluxo de 

caixa projetado. Essas orientações foram repassadas pela empresa realizadora da obra em questão. 

 

QUADRO 1– RESUMO DE PREMISSAS PARA FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

TIPO PREMISSA 

Receitas 
Entrada de Receita de 25% até a Conclusão da Obra / Zerar Estoque até 6 

meses após a conclusão 

Financiamento à Produção (entrada) Primeira Liberação com 15% de Avanço Físico da Construção 

Financiamento Amortização 
Início da Amortização três meses após a conclusão da obra / Previsão de 

Quitação da Dívida em 10 meses após início da Amortização 

Impostos Custo com Impostos igual a 6% sobre a Receita 

Juros (Financ. à Produção) Custo planejado e distribuído conforme curva da Dívida 

Custos Construção 
Custo de Construção e Incerteza distribuído conforme curva de construção 

fornecida pela Empresa 

Taxa de Administração Custo com Taxa de Administração igual a 6% sobre a Receita 

Manutenção Pós-Entrega de Obra Custo com Manutenção Pós-Entrega distribuído linearmente 

Comissão Custo com Impostos igual a 4% sobre a Receita 

Projetos Fornecida pela Empresa 

Despesas com Terreno Fornecida pela Empresa 

Despesas Indiretas (Outros) Fornecida pela Empresa 

FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

Para apresentar o fluxo de caixa projetado e índices financeiros, é preciso definir que a Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA) considerada na TABELA 2, foi de 1,11% ao mês, conforme dados 

repassados pela empresa. Para cálculos considerando o fluxo de caixa projetado atualizado por 

INCC utilizamos a média da taxa Selic entre os meses de planejamento da obra (maio de 2010) e 

a base atual (abril de 2019), resultado em 0,82% a.m. Essa diferença de TMA reflete o período de 

crise da construção civil, enquanto a projeção inicial era de 1,11% a.m., a taxa real aplicada foi de 

0,82% a.m. 
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TABELA 2 – INDICADORES FINANCEIROS DO FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

INDICADOR RESULTADO 

VGV R$ 62.499.642 

Lucro Líquido R$ 11.615.938 

Taxa mínima atratividade - TMA 1,11% a.m. 

Exposição de Caixa -R$ 1.916.612 

(mês de ocorrência) (fev/11) 

Taxa Interna de Retorno - TIR 24,36% a.a. 1,83% a.m. 

Lucratividade 18,59% 

Valor Presente Líquido - VPL R$ 6.311.531 

FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

Na TABELA 3 é possível verificar os indicadores financeiros calculados para o fluxo de caixa 

projetado atualizado por INCC. Comparando o Lucro Líquido, observa-se que houve um aumento 

de aproximadamente 72% do valor histórico para o valor atualizado. Mesmo utilizando uma TMA 

menor no cálculo da TIR para o fluxo de caixa projetado atualizado, observa-se que a TIR 

aumentou em comparação aos valores projetados históricos. Isso se dá devido ao carregamento 

inflacionário gerado pela atualização do INCC. 

 

TABELA 3 - INDICADORES FINANCEIROS DO FLUXO DE CAIXA PROJETADO ATUALIZADO 

INDICADOR RESULTADO 

VGV R$ 107.317.662 

Lucro Líquido R$ 19.945.639 

Taxa mínima atratividade - TMA 0,82% a.m. 

Exposição de Caixa -R$ 3.291.000 

mês de ocorrência (fev/11) 

Taxa Interna de Retorno - TIR 32,01% a.a. 2,34% a.m. 

Lucratividade 18,59% 

Valor Presente Líquido - VPL R$ 12.679.872 

FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

No GRÁFICO 6, é possível observar o fluxo de caixa projetado, suas entradas, saídas, fluxo mês 

a mês e acumulado. É importante salientar que os valores apresentados e calculados são históricos, 

a partir deles foram calculados os indicadores financeiros presente na TABELA 2. 

 

Em ambas tabelas de fluxo de caixa projetado, histórica e atualizado e no GRÁFICO 6, observa-

se que a exposição máxima de caixa projetada acontece em fevereiro de 2011, devido aos 

investimentos iniciais com projetos, documentação da obra e despesas para regularização de 

documentação do terreno. Após o lançamento da obra em março de 2011, verifica-se que a entrada 

de receita se concentra nos seis primeiros meses, devido a venda de unidades par investidores a 

captação de recebíveis de forma imediata. 

 

Após a curva de vendas se estabilizar e a obra iniciar, a curva de fluxo de caixa acumulado começa 

a decrescer, isso é devido a que nos primeiros meses de obra, a construtora e incorporadora arca 

com todos os custos de construção até o atingimento de 15% de avanço físico de obra, o que resulta 

em um fluxo de caixa acumulado negativo em maio de 2012. A virada abrupta desta curva em 

junho de 2012 é resultado da primeira liberação do financiamento. 

 

Próximo ao final da obra, últimos 11 meses, a curva de fluxo acumulado volta ao negativo, devido 

aos custos com despesas indiretas diversas e o custo com o financiamento (juros), além do 
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cobrimento de parte do custo da obra, pois o valor financiado não contempla 100% da construção. 

A curva acumulada é novamente puxada para o positivo com a entrada das parcelas de Chaves 

pagas pelos clientes na conclusão da obra e entrega do apartamento. 

 

GRÁFICO 6 – FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

3.4. Fluxo de caixa realizado 

Ao atualizar o valor histórico do fluxo de caixa é necessária cautela na análise de dados, pois por 

se tratar de valores distribuídos ao longo do tempo, a distribuição com que eles ocorrem pode 

distorcer a análise, por exemplo, ao atualizar por INCC o fluxo de caixa realizado desta obra em 

estudo, percebemos um ganho monetário na premissa de Financiamento, onde a entrada de 

recursos equivale à 13% mais que o valor principal amortizado, ou seja, 4,34 milhões. De maneira 

lógica, a entrada e saída do financiamento são zerados entre si ao somados, porém neste caso 

devido o valor estar distribuído no tempo (entrada no início da obra e saída no final), ocorre a 

monetização desse Financiamento. Para contornar esta distorção, adotei, para critérios 

comparativos, o índice R$/INCC. 

 

O período de construção dá-se entre os meses de outubro de 2011 e outubro de 2015 (entrega do 

habite-se da prefeitura), no total 49 meses, 13 meses a mais que o planejado no estudo de 

viabilidade. Observa-se que entre novembro de 2015 e julho de 2016 os custos de construção 

continuam incorrendo, tratam-se de custos residuais de construção, que são previstos no estudo de 

viabilidade (em torno de 3 meses), porém nesta obra, a duração foi de 7 meses, após esse período 

o DAC, Departamento de Atendimento ao Cliente Pós Obra, assumiu a gerência da obra, portando 

os custos passam a ficar na coluna Manutenção de Obra.  

 

Outro ponto importaente não previsto foi a utilização da modalidade repasse na fração ideal que 

ocorreu nessa obra entre os meses abril de 2014 e setembro de 2015. Na TABELA 4, é possível 

analisar o resumo de premissas do fluxo de caixa realizado. E no GRÁFICO 7, observa-se as 

entradas e saídas do fluxo de caixa realizado histórico. Algumas informações complementares são 

necessárias para análise desses dados. 
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TABELA 4 – RESUMO DE PREMISSAS DO FLUXO DE CAIXA REALIZADO 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

HISTÓRICO INDEXADO

Receita de Vendas dos Apartamentos (Tipo 1 - Padrão) 120.673 71.761.524 91.153.503

Receita de Vendas dos Apartamentos (Tipo 3 - Investidor) 5.980 3.556.092 4.517.048

Entradas (VGV) 75.317.616 95.670.551

Comissão do corretor do terreno, demolições de 

edificaçòes existentes no terreno, e regularização da 

documentação do terreno

2.978 1.392.323 2.249.603

Despesas com Terreno 1.392.323 2.249.603

Projeto Arquitetura 505 242.838 381.763

Projeto Estrutura e Fundações 243 119.386 183.833

Projeto Instalações 344 182.986 260.024

Projetos Complementares 260 129.650 196.300

Despesas com Projetos 674.860 1.021.920

Alvará de Construção, Averbação da Construção e 

Estudos de Impacto de Vizinhança e Tráfego Urbano
235 113.231 177.424

Aprovação de Projetos e custos com Anotações de 

Responsabilidade Técnica
54 24.208 40.735

Habite-se e Registro da Incorporação 90 48.043 68.084

Despesas com Documentação 185.482 286.243

Juros Contrato Financimento à Produção 10.432 6.428.783 7.880.279

Despesas com Financiamento 6.428.783 7.880.279

Impostos sobre a Receita (PIS/COFINS/IRPF/CSLL) 7.513 4.470.941 5.675.159

Despesas com Impostos 4.470.941 5.675.159

Comissões sobre vendas 4.232 2.361.912 3.196.879

Despesas com Comercialização 2.361.912 3.196.879

Eventos (Lançamento, Feira, Meeting, Datas Especiais) 498 242.146 376.211

Material de Veda Impresso (Folders/Cadernos de 

Corretores), Divulgação Mídia (TV/Radio/Outdoor/Sites), 

Publicidade Impressa (Jornais/Revistas)

1.814 868.498 1.370.203

Stand de Vendas, Maquete e Apartamento Decorado 3.681 1.776.751 2.780.224

Despesas com Marketing 2.887.395 4.526.638

Mobiliário Área Comum Empreendimento 1.141 725.378 861.735

Despesas com Mobiliário 725.378 861.735

Despesas com Processos com Clientes 546 366.400 412.632

Despesas com Imóveis Recebidos de Clientes como parte 

de negociação
320 180.586 241.431

Despesas com Unidades Não Vendidas ou Unidades Não 

Recebidas pelo Cliente
850 552.314 642.236

Despesas Diversas 515 300.714 389.394

Despesas não Planejadas 1.400.015 1.685.692

Custo de Construção 70.256 40.245.006 53.069.651

Incerteza (5% sobre o Custo de Construção) 0 0 0

Despesas Indiretas (15% sobre o Custo de Construção 

com Incerteza)
10.538 6.036.751 7.960.448

Manutenção Pós Entrega da Obra (1% sobre o Custo de 

Construção)
576

404.368
434.993

Despesas com Construção 46.686.126 61.465.091

Saídas (Custos Construção e Incorporação) 67.213.213 88.849.241

Lucro Líquido (Entradas - Saídas) 8.104.404 6.821.310

DESCRIÇÃO
ÍNDICE             

(em R$/INCC)

VALOR (em R$)
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Observando o GRÁFICO 7 conclui-se que a exposição máxima da obra ocorre em fevereiro de 

2011, e a curva de fluxo de caixa acumulado continua negativa até outubro de 2011, principalmente 

devido ao não cumprimento da premissa de venda à investidores, que esperava de receita 6,1 

milhões e realizou apenas 1,8 milhão. A obra inicia em outubro de 2011, quatro meses após o 

previsto. 

 

Em março de 2015, o fluxo de caixa acumulado volta novamente ao negativo devido a interrupção 

das liberações do financiamento à produção em outubro de 2014. O aumento de receitas observado 

a partir de abril de 2015 é devido a entrada de recebíveis decorrente dos repasses na fração ideal, 

porém cerca de 51% dessas receitas foram realmente efetivadas, pois dos 19 milhões recebidos 

entre abril e outubro de 2015, 10 milhões foram automaticamente amortizados pelo banco, com a 

baixa de VMD’s, Valor Mínimo de Desligamento, das unidades com repassadas na fração ideal. 

 

GRÁFICO 7– FLUXO DE CAIXA REALIZADO 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

Para cálculos considerando o fluxo de caixa realizado atualizado por INCC utiliza-se, da mesma 

forma que no fluxo de caixa projetado atualizado, a TMA igual a 0,82% a.m. Comparando as  

TABELA 5 e TABELA 6, observa-se um aumento do Lucro Líquido, em relação ao valor histórico 

e atualizado, da mesma forma explicada acima, o ganho diz respeito a monetização decorrente da 

atualização pelo INCC. 

 

TABELA 5 - INDICADORES FINANCEIROS DO FLUXO DE CAIXA REALIZADO 

INDICADOR RESULTADO 

VGV R$ 75.317.616 

Lucro Líquido R$ 8.104.404 

Taxa mínima atratividade - TMA 0,82% a.m. 

Exposição de Caixa -R$ 2.160.209 

(mês de ocorrência) (fev/11) 

Taxa Interna de Retorno - TIR 13,96% a.a. 1,09% a.m. 

Lucratividade 10,76% 

Valor Presente Líquido - VPL R$ 5.751.908 

FONTE: Elaboração Própria (2019) 
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TABELA 6 - INDICADORES FINANCEIROS DO FLUXO DE CAIXA REALIZADO ATUALIZADO 

INDICADOR RESULTADO 

VGV R$ 95.670.551 

Lucro Líquido R$ 11.163.454 

Taxa mínima atratividade - TMA 0,82% a.m. 

Exposição de Caixa -R$ 3.626.526 

(mês de ocorrência) (fev/11) 

Taxa Interna de Retorno - TIR 14,14% a.a. 1,11% a.m. 

Lucratividade 11,67% 

Valor Presente Líquido - VPL R$ 8.035.299 

FONTE: Elaboração Própria (2019) 

4. DISCUSSÃO 

4.1. Fatores de Influência 

 

Comparando valores históricos, temos o valor de R$ 11.615.938 e R$ 8.104.404 de lucro líquido 

planejado e realizado, respectivamente, ou seja, apenas 70% do LL planejado foi efetivado. Porém 

comparando valores atualizados por INCC, o lucro realizado cai para 56% do valor planejado, isso 

é devido ao prolongamento do empreendimento, parte das receitas efetivadas mais recentemente, 

o que diminui o impacto da atualização dos valores. 

 

Afim de estabelecer critérios comparativos de estudo entre valores planejados e realizados, utilizei 

o índice de Valor sobre o INCC (R$/INCC), dessa maneira é possível comparar em igualdade de 

situação. Na TABELA 7 é possível verificar que, após a perda de VGV, o valor mais significativo 

que impactou a queda do lucro líquido esperado foram as despesas com juros de financiamento à 

produção. A coluna de diferença na tabela abaixo diz respeito ao valor projetado menos o valor 

realizado. 

 

TABELA 7 – COMPARATIVO DE ÍNDICES REALIZADOS E PLANEJADOS 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

As Despesas de Construção possuem grande influência no Financiamento à Produção, devido ao 

seu valor e distribuição ao longo do tempo. No GRÁFICO 8, podemos observar que o valor do 

orçamento planejado foi cumprido, dentro da taxa de incerteza de 5%, sendo as etapas de Estrutura 

e Elevadores as maiores responsáveis pelo equilíbrio dos custos projetados e realizados da obra, 

PROJETADO REALIZADO DIFERENÇA

Entradas (VGV) 142.072 126.653 15.419

Despesas com Terreno 3.258 2.978 280

Despesas com Projetos 1.172 1.353 -181

Despesas com Documentação 215 379 -164

Despesas com Financiamento 6.575 10.432 -3.857

Despesas com Impostos 8.524 7.513 1.011

Despesas com Comercialização 5.683 4.232 1.451

Despesas com Marketing 5.350 5.993 -643

Despesas com Mobiliário 984 1.141 -156

Despesas Não Planejadas 0 2.232 -2.232

Despesas com Construção 84.240 81.371 2.869

DESCRIÇÃO
ÍNDICE (em R$/INCC)
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mesmo com o excesso de gastos fixos gerado pelo atraso de obra. Porém como podemos observar 

no GRÁFICO 9, a curva de obra não aconteceu conforme planejado, se prolongando 13 meses 

além do esperado, o que acarreta uma incidência maior de juros de financiamento sobre a dívida. 

A diferença entre a curva de obra planejada não afetou o início da liberação, que estava atrelado 

ao avanço físico da obra igual a 15%. O que pode indicar um adiantamento nas medições realizadas 

pelo banco, porém não há como ter certeza, visto que as planilhas de acompanhamento mensais 

não foram disponibilizadas para análise. 

 

GRÁFICO 8 – COMPARATIVO ORÇAMENTO PLANEJADO VERSUS REALIZADO 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

O orçamento da obra foi planejado para 42 meses, o que resulta em uma diferença para a duração 

de obra realizada, 49 meses, o que resulta em um atraso de sete meses. Esse dado indica que a 

contratação do Financiamento à Produção, que utiliza a duração de obra igual a 36 meses, foi feita 

de maneira equivocada. Um dos grandes responsáveis pelo atraso de entrega desta obra, além da 

dificuldade de aporte da construtora, foi o atraso na entrega dos elevadores, devido a um impasse 

com o fornecedor que se mostrou incapaz de cumprir prazos, isso reteve a emissão do habite-se 

em 4 meses. 

 

GRÁFICO 9 – CURVA DE CONSTRUÇÃO REALIZADO VERSUS PLANEJADO 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

 

Na TABELA 8, é possível observar o preço médio de venda por metro quadrado realizado, as 

informações obtidas constatam que houve uma perda de aproximadamente 11,2% entre o valor 
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projetado e o realizado. Essa informação diz muito a respeito sobre o período de crise econômica 

em que o projeto ocorre, este decréscimo no valor é devido aos descontos fornecidos na tabela de 

venda a fim de adequar o produto à uma nova realidade, diferente da planejada na viabilidade do 

empreendimento. 
 

TABELA 8 – PREÇO MÉDIO DE VENDA REALIZADO POR METRO QUADRADO 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

O maior impacto da premissa de receitas no Financiamento à Produção desse empreendimento, 

podemos observar na TABELA 9 e no GRÁFICO 10, pois podemos observar que houveram 

distratos durante a obra e algumas das revendas posteriores a conclusão da obra, e as vendas não 

ocorreram conforme planejado. Isso impacta que algumas unidades, consideradas no 

planejamento, não estavam aptas a dar entrada no banco para financiamento, e consequentemente, 

a construtora teve que aguardar um pouco mais os valores referentes ao repasse bancário, 

acarretando em acumulo de juros mensais sobre a dívida. 
 

TABELA 9 - DISTRATOS 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

GRÁFICO 10 – COMPARATIVO DE VELOCIDADE DE VENDAS PLANEJADO VERSUS REALIZADO 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

8,402 R$ 6.346,88

4,375 R$ 3.304,93
Preço Médio de Venda por Metro Quadrado  / Área 

Privativa Total (Tipo 3 - Investidor)

Preço Médio de Venda por Metro Quadrado / Área 

Privativa Total  (Tipo 1 - Padrão)

DESCRIÇÃO
ÍNDICE                             

(em R$/INCC*m²)

VALOR INDEXADO            

(em R$/m²)

1ª VENDA DISTRATO 2ª VENDA HISTÓRICO INDEXADO

1 abr/11 abr/15 ago/15 4 347.579 458.007 Parcela Única (08/05/2015)

2 mai/15 jun/15 out/15 4 0 1.402.802 -

3 mar/15 set/15 nov/15 2 40.263 47.223 Parcela Única (10/2015)

4 mar/15 set/15 set/15 0 37.563 44.056 Parcela Única (10/2015)

5 out/13 dez/15 mar/16 3 589.562 685.961 Parcela Única (03/2016)

6 dez/10 fev/16 mar/16 1 346.724 442.828 Parcela Única (03/2016)

7 mai/11 abr/16 mai/16 1 313.040 388.122 Parcela Única (06/2016)

8 ago/12 abr/16 mai/16 1 560.523 682.412 Parcela Única (06/2016)

9 nov/10 abr/16 mai/16 1 341.725 421.273 Parcela Única (10/2016)

10 nov/11 fev/13 mar/13 1 132.626 189.369 Parcela Única (02/2013)

11 mar/11 jun/13 ago/13 2 240.000 327.267 03 Parcelas (a partir de 06/2013)

12 set/11 nov/12 nov/12 0 59.734 86.499 Parcela Única (12/2012)

13 mar/11 mar/13 set/13 6 220.730 313.592 05 Parcelas (a partir de 03/2013)

14 fev/13 fev/14 jul/15 17 141.773 187.360 04 Parcelas (a partir de 02/2014)

15 abr/11 set/12 jan/13 4 16.237 23.641 Parcela Única

47 3.388.080 5.700.411 -TOTAL

PERÍODO EM 

ESTOQUE                   

(em meses)

FORMA DE PAGAMENTO DO 

DISTRATO

VALOR A DEVOLVER             

(em R$)
PERÍODO

UNIDADE
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À título de informação, segue na TABELA 10, o valor aproximado do impacto dos distratos sobre 

a receita. Observa-se que ao revender um apartamento distratado, devido à desvalorização já citada 

acima, e devido a perda do ajuste inflacionário, há um impacto negativo dos distratos sobre o 

VGV, além do óbvio impacto sobre o fluxo de caixa. Observa-se que o valor da revenda dos 

apartamentos distratados é abaixo do valor de venda inicial, ou seja, os distratos afetaram os 

valores totais de VGV e o fluxo de caixa, com as saídas inesperadas. Adiciona-se a isso o valor 

adicional devido ao novo pagamento da comissão de vendas, após a revenda do apartamento 

distratado. 

TABELA 10– IMPACTO DOS DISTRATOS SOBRE A RECEITA 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

4.2. Financiamento à Produção 

 

Observa-se que o impacto dos juros sobre as despesas realizadas foi de 7%, enquanto a estimativa 

realizada na viabilidade era de 3%. Além disso, ao se comparar o impacto dos juros sobre a receita, 

observa-se um índice de aproximadamente 8,5%, enquanto que o planejado foi de apenas 6%, em 

valores totais o adicional de despesas com juros de financiamento, aproximam-se de 2,9 milhões. 

A amortização da dívida do Financiamento à Produção, ao se considerar a perspectiva do fluxo de 

caixa mês a mês, possui um impacto enorme, enquanto os juros possuem pequeno impacto, porém 

por serem sobre o valor acumulado da dívida, e neste caso, a dívida demorou mais a ser amortizada, 

o número final é considerável no custo consolidado. 

 

A seguir observa-se no GRÁFICO 11 a evolução da Dívida realizada do Financiamento à Produção 

em comparação com a planejada, pode-se verificar o prolongamento da ocorrência da mesma, 

devido aos fatores já destacados anteriormente, atraso de obra e curva de vendas. Destaco ainda, a 

morosidade do agente bancário e cartórios, relatadas pela empresa. O processo de repasse bancário 

com previsão de conclusão de 30 dias, pode se estender muito mais devido a burocracia do sistema 

financeiro e dos procedimentos dentro dos cartórios. 
 

GRÁFICO 11 – CURVA DA DÍVIDA AO LONGO DO TEMPO (PROJETADO X REALIZADO) 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

HISTÓRICO INDEXADO

1ª VENDA 15.812.882 23.379.883

2ª VENDA 14.787.442 18.283.829

DIFERENÇA 1.025.440 5.096.054

RECEITA (em R$)
DESCRIÇÃO
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O alto custo com financiamento à produção é devido a postergação primeiramente do tempo de 

construção e depois do período de amortização planejado, conforme é possível verificar na 

FIGURA 2. Nesse cronograma abaixo observa-se que após o término de obra estabelecido no 

primeiro contrato de Financiamento, maio de 2014, a construtora renegociou os prazos outras duas 

vezes, a primeira renegociação com previsão de entrega em dezembro de 2014, e a segunda 

renegociação com conclusão para abril de 2015. 

 

FIGURA 2 – CRONOLOGIA REALIZADA DE EVENTOS DO FINANCIAMENTO 

 
FONTE: Elaboração Própria (2019) 

 

Conforme observado no fluxo de caixa realizado, em outubro de 2014, dois meses antes da data 

de conclusão prevista na primeira renegociação, a liberação de crédito imobiliário foi 

interrompida, devido à verificação, pela equipe de engenharia do banco, que a obra não estava 

acompanhando o avanço físico previsto. Isto se deu devido à dificuldade de aporte da empresa 

construtora, o banco era responsável apenas por 61% do custo de construção, restando à 

responsabilidade da empresa o aporte do 49% restante, o que não ocorreu, devido as dificuldades 

enfrentadas durante a crise econômica do período. 

 

Outro importante dado, é o valor de contrato de Financiamento à Produção de 25 milhões, que não 

foi inteiramente liberado, apenas 23,7 milhões, portanto o valor real financiado real foi de 58% do 

custo da construção. O motivo disto, segundo informações passadas pela incorporadora, foi a 

excessiva morosidade e burocracia do banco de reavaliar a situação do empreendimento. 

5. CONCLUSÃO 

Após o período de crise, é hora de analisar as ações e soluções passadas e tomar nota, afim de 

aperfeiçoar o gerenciamento e controle de novos negócios. Para superar uma crise, como a que o 

setor de construção civil sofreu nos últimos anos, é necessário potencializar a utilização das 

melhores práticas da gestão empresarial, isso é possível ao se planejar e executar ações externas e 

internas bem focadas. A análise dos erros e acertos em negócios finalizados alimenta a base de 

dados das empresas, dessa maneira este trabalho contribui positivamente para esse crescimento 

gerencial de empreendimentos imobiliários. 
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A queda nas taxas de juros e a retomada de confiança por parte dos investidores trazem novo 

otimismo para o segmento em 2019, porém agora os bancos estarão mais seletivos com as 

construtoras nas quais eles farão o financiamento, devido as dificuldades enfrentadas na crise. Será 

um diferencial competitivo a empresa estar sadia e forte para ser uma parceira do banco. 

 

Neste trabalho, a partir da coleta de características gerais e dados econômicos, foi possível analisar 

o comportamento de uma obra imobiliária no contexto de crise econômica, desde sua concepção, 

através do estudo de viabilidade, até a realização final, através do fluxo de caixa. No caso estudado, 

observou-se uma discrepância entre premissas planejadas e realizadas, principalmente do que diz 

respeito aos recebíveis e despesas com financiamento à produção. 

 

Após desenvolver análise comparativa entre vetores planejados e vetores realizados, destacamos 

neste trabalho as despesas excessivas ligadas ao Financiamento à Produção. Diversos fatores 

influenciam os valores não previstos gastos nessa modalidade, dentre eles, os principais são: 

postergação da conclusão da obra, perda de valores de receita, contratação equivocada do Plano 

Empresário, demora no desligamento da dívida. Em contrapartida, alguns fatores beneficiaram o 

resultado financeiro final do empreendimento, são eles: cumprimento do orçamento de construção, 

utilização da modalidade de repasse antecipado, carregamento do INCC sobre receitas e custos. 

 

A postergação da conclusão da obra é algo inevitável em tempos de crise, pois mesmo com suporte 

de agentes financeiros, o custo de construção não é, muitas vezes, inteiramente financiado, 

portando gerando carga sobre o construtor/incorporador, mas é importante que o empreendedor 

tenha consciência dos impactos desta prática. Geralmente o primeiro reflexo do atraso de obras é 

o aumento no custo de construção devido aos custos fixos. No caso da obra estudada, foi possível 

observar uma exceção à regra. As respostas para isso estão ligadas ao bom gerenciamento dos 

custos de mão de obra realizado e à diferença de quantitativo e valores orçados e realizados nas 

etapas de Estrutura e Elevadores. 

 

A perda de valores de receita, seja devido aos distratos ocorridos durante a obra ou devido ao preço 

médio das unidades à venda que ficaram abaixo do planejado, impactou a “saúde” do fluxo de 

caixa do empreendimento. Isso, atrelado ao momento de crise imobiliária, foi fundamental na 

postergação da conclusão da obra. O tempo de obra adicional é um ponto muito impactante para 

as despesas do Plano Empresário. Nesta obra, o impacto foi de 06 meses de juros incorrendo 

mensalmente sobre o valor total da dívida. Esse custo com juros só foi amenizado devido a 

utilização da modalidade de repasse antecipado. 

 

Observou-se que um importante fato que contribuiu para o aumento dos custos relacionados ao 

financiamento foi a sua própria contratação equivocada. Mesmo o orçamento de construção 

prevendo obra para 42 meses, o Plano Empresário foi contratado para 36 meses, o que gerou a 

necessidade de negociação de aditivos com o banco, causando um desconforto no relacionamento 

da instituição financeira e o construtor/incorporador e levando à suspensão das liberações no 

decorrer da obra, de forma que o valor contratado não foi totalmente repassado à construtora. 

 

A demora do desligamento da dívida é outra premissa que ajudou no aumento das despesas, pois 

o período previsto pela incorporadora é de 10 meses para amortização total do valor financiado, e 

o período realizado foi de 02 anos.  

 

Após levantamento destes dados, conclui-se que este trabalho alcançou seus objetivos, pois foi 

possível comprovar o impacto do Financiamento à Produção no Fluxo de Caixa de uma obra sob 
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perspectiva da crise econômica, ficando claro que, devido a fatores gerados por essa, o 

empreendimento possuiu perda de Lucro Líquido. 
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