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RESUMO 

Este trabalho propõe uma análise do mercado imobiliário de Goiânia com enfoque no segmento 

econômico. A revisão bibliográfica trata do mercado imobiliário brasileiro e caracteriza o segmento de 

empreendimentos de menor padrão e habitações de interesse social. A metodologia abrangeu duas etapas. 
Na primeira etapa foi feito um levantamento em relação aos indicadores de mercado relativos ao 

segmento estudado. Para tanto um enfoque maior é dado às edificações residenciais de multipavimentos 

segundo a tipologia de dois quartos, com destaque para os empreendimentos com mais unidades 

vendidas, considerando fatores como preço do metro quadrado, área privativa e localização. Em uma 
segunda etapa foi feito um estudo de caso em uma construtora goiana, buscando identificar as estratégias 

adotadas pelo mercado de habitação de interesse social aliadas à sua produção. Os resultados confirmam 

o aquecimento do setor imobiliário goiano no segmento econômico a partir dos dados do levantamento. O 
estudo de caso confirma as principais dificuldades na construção de casas para esse setor tais como a 

contratação de mão de obra qualificada, aspectos burocráticos de impostos e financiamentos, além da 

aquisição de materiais de qualidade com preço acessível e que viabilizem o negócio. Este forte 

aquecimento deve-se principalmente ao aumento de poder econômico da população, aos subsídios do 
governo e as possibilidades de financiamento. 
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Real Estate Offer on Goiânia’s Market with a Focus on Economic 
Segment  

ABSTRACT  

This paper proposes an analysis of the housing market in Goiania focusing on economic segment. The 
literature review deals with the Brazilian real estate market and features the segment of smaller enterprise 

standard and social housing. The methodology involved two steps. The first step was a survey in relation 

to market indicators for the studied segment. So a greater focus is given to residential buildings by type of 

multipavimentos two bedrooms, especially for businesses with more units sold, considering factors such 
as price per meter square, private area and location. In a second step, was done a case study at a 

construction in Goiás, identifying the strategies adopted by the market for social housing coupled with its 

production. The results of the survey data confirm the heating of the real estate sector in the economic 
segment of Goiás. The case study confirms the main difficulties in building houses for the sector, such as 

hiring skilled people, bureaucratic aspects of tax and financing, and acquisition of quality materials 

affordable and enable for the business. This intense heating is mainly due to increased economic power of 
the population, the government subsidies and funding opportunities. 
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1. INTRODUÇÃO 

A economia brasileira tem apresentado um notável crescimento nos últimos anos impulsionado 

por vários setores, dentre eles a Construção Civil. Empreendimentos residenciais aqueceram o 

mercado imobiliário visando suprir um alto déficit habitacional da população.  

Tendo em vista as oportunidades de crescimento, o governo brasileiro incentivou fortemente a 

Construção Civil através de programas de crédito e financiamento, como o programa Minha 

Casa Minha Vida. Além de atender a uma grande demanda, geram-se empregos, aumenta-se a 

renda familiar, movimentando outros setores e trazendo diversos benefícios. 

A escolha do imóvel tornou-se então uma questão importante para o cliente dada às 

possibilidades apresentadas pelas construtoras. Estas analisam a demanda através de diversos 

estudos como pesquisas de mercado, análise de empreendimentos anteriores, de forma a adequar 

tanto ao cliente quanto à viabilidade do negócio.   

O foco em imóveis de baixo padrão tem se tornado bastante atrativo por considerar o auxílio de 

programas do governo e apresentar maior demanda da população.  

Dessa forma, para o sucesso de empreendimentos que atendam a esses programas, se faz 

necessário a realização de um planejamento efetivo, que leve em consideração conhecimento a 

cerca do mercado alvo, do valor de venda da construção e da demanda da região. 

Entender características de um segmento cada vez mais promissor, em função das facilidades de 

crédito das instituições financeiras e subsídios governamentais, torna-se fundamental para o 

estabelecimento de melhorias no produto, bem como a reformulação de novas estratégias de 

produção e mercado para quem atua neste segmento. 

Diante disso, o presente trabalho busca analisar o mercado imobiliário da cidade de Goiânia com 

enfoque no segmento econômico. O imóvel neste segmento pode ser visto como apartamentos e 

casas de “entrada”, ou primeira moradia, de 2 quartos, que se adequam a um grande segmento da 

demanda brasileira. 

Para isso a pesquisa contempla um levantamento inicial de indicadores de oferta do mercado 

imobiliário goianiense, enfocando o segmento econômico, apresentando as regiões mais 

favoráveis a investimento e características de preço e área privativa que apresentam melhores 

aceitações aos consumidores. Posteriormente um estudo mais específico foi conduzido com o 

intuito de identificar as estratégias adotadas pelo mercado de habitação de interesse social aliadas 

à sua produção, por meio de um estudo exploratório em um empreendimento habitacional de 

uma empresa construtora goiana do ramo. 

2. SÍNTESE DA REVISÃO 

A demanda habitacional cresce de acordo com o crescimento demográfico, já que o homem 

sempre terá a necessidade básica de abrigo. É também impulsionada pelo déficit de habitações, 

mas está diretamente ligada ao preço do produto, renda familiar, idade e estado civil do 

adquirente. Há também um fator de grande influência neste processo de busca, que é a 

disponibilidade de crédito, pois a mercadoria habitação é um bem com preço elevado, o que faz 

com que sua a demanda oscile conforme a combinação destas condições (LACERDA; 

PACHECO, 2010). 

Como déficit habitacional entende-se a noção imediata e intuitiva de necessidade de construção 

de novas moradias para solucionar problemas sociais e específicos de habitação determinados 

em certo período de tempo (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 

Em 2008, o déficit habitacional no Brasil foi estimado em cerca de 5,5 milhões de domicílios, 

dos quais 83,5% estão localizados em áreas urbanas. Destes, quase 10% estão localizados no 

Estado de Goiás (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 
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A Figura 1 ilustra a evolução do déficit habitacional total em relação aos domicílios particulares 

permanentes para cada região do país e para o Estado de Goiás especificamente. 

 
Figura 1 - Evolução do déficit habitacional total em relação aos domicílios particulares permanentes por região e 

no estado de Goiás (Adaptado de Ministério das Cidades, 2011) 

 
 

 

Mediante esse cenário, o Governo Federal vem buscando reverter essa situação, investindo 

recursos em programas de incentivo à produção de habitação de interesse social - HIS, como os 

Programas MCMV - “Minha Casa, Minha Vida”, os quais têm obtido resultados positivos e 

respaldo no setor privado, já que o “Minha Casa Minha Vida” 1 contratou de abril de 2008 a 

dezembro de 2010 mais de 800 mil unidades no Brasil (SCHIRMER et al., 2011).  

Estes programas de incentivo do governo, monitorados pela Caixa Econômica Federal – CEF, 

proporcionaram à população de classe média baixa vantagens de financiamentos e subsídios na 

aquisição de moradias, sendo esse fator aliado ao aumento do poder de compra desse público 

(CEF, 2012). 

Sob a ótica do construtor, para a realização de empreendimentos que se adequam a esses 

programas, é necessário realizar uma operação, mediante a CEF, com análises que devem conter: 

o risco de operação, o qual determina a viabilidade do empreendimento; engenharia e trabalho 

social, que verifica as condições do projeto arquitetônico, a avaliação do mercado e análise do 

orçamento e do cronograma físico-financeiro do empreendimento, a fim de verificar o 

enquadramento do projeto nas regras do programa; e questões jurídicas, que visam a legalização 

das operações (CEF, 2012; BRANDSTETTER et al, 2011). 
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Dessa forma, para o sucesso de empreendimentos que atendam a esses programas, se faz 

necessário a realização de um planejamento efetivo, que leve em consideração conhecimento a 

cerca do mercado alvo, do valor de venda da construção e da demanda da região. 

De acordo com Almeida (2011), o programa estabelece regras especiais para atender às famílias 

de baixa renda, ou seja, com renda mensal bruta de até três salários mínimos e, nesse segmento, 

incentiva a formação de parcerias entre o Governo Federal, os Estados da Federação, os 

Municípios e a iniciativa privada para construção de moradias populares. No entanto, este está 

direcionado de forma abrangente para um país de características heterogêneas. Existem 

diferenças regionais nos preços dos terrenos, custos de construção e formas de compor a renda 

do trabalhador brasileiro que variam de cidade para cidade, e de Estado para Estado da 

federação. 

Ocorre ainda que tal programa tem regras rígidas e com limitações dos custos previamente 

definidas pelo governo. Assim, o empreendedor que pretenda atuar neste programa precisará 

conhecer em detalhes o seu modus operandi, bem como os riscos e variáveis econômico-

financeiras que terá que assumir. Atender a esta parcela da população traz o desafio de encaixar 

o valor do produto à capacidade de pagamento - mesmo com subsídios do governo - do 

comprador e dos critérios para execução do projeto que são pré-determinados pela Caixa 

Econômica Federal (CEF), agente operador do programa (ALMEIDA, 2011). 

Se por um lado, o empreendedor está diante de um mercado carente por moradias de baixo preço 

e que conta com subsídios governamentais, de outro lado, enfrenta o desafio de um modelo de 

negócio no qual talvez ainda não tenha atuado. O desenvolvimento desses produtos tem 

características específicas, definidas pela CEF para enquadrar-se ao MCMV, como localização 

dos terrenos, atributos de qualidade, custo de obra, estrutura de funding, preço, entre outros, o 

que faz com que a formatação dos empreendimentos para uma parte expressiva das empresas do 

setor imobiliário seja um desafio. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia pode ser dividida em duas etapas principais do estudo. Na primeira etapa foi feito 

um levantamento em relação aos indicadores de mercado relativos ao segmento estudado. Para 

tanto um enfoque maior é dado às edificações residenciais multipavimentos segundo a tipologia 

de dois quartos, com destaque para os empreendimentos com mais unidades vendidas, 

considerando fatores como preço do metro quadrado, área privativa e localização. Na segunda 

etapa foi feito um estudo de caso em uma construtora goiana, buscando identificar as estratégias 

adotadas pelo mercado de habitação de interesse social aliadas à sua produção. 

3.1. Levantamento dos indicadores de oferta do segmento econômico 

Para os levantamentos e as análises realizadas foram utilizados os relatórios mensais divulgados 

pela ADEMI-GO (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás). Foram 

utilizados os dados dos anos de 2005 a 2012 para diferentes tipos de análises. Estes relatórios são 

gerados mensalmente com informações passadas pelas construtoras associadas à entidade, 

através do preenchimento de um formulário padrão.  

Os relatórios da ADEMI-GO são disponibilizados no formato pdf. Portanto foi necessário 

transcrever o número de unidades disponíveis para cada bairro e durante cada mês para uma 

planilha no formato Excel, auxiliando na análise dos indicadores selecionados. A Figura 2 

exemplifica a apresentação destes dados em formato detalhado. 
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Figura 2 – Exemplo de relatório detalhado mensal da ADEMI-GO 

 
 

Inicialmente, a partir dos dados disponibilizados (em arquivos pdf), os relatórios foram digitados 

manualmente num programa de elaboração de planilhas eletrônicas, conforme o relatório padrão 

da ADEMI-GO. Acrescentou-se a esta planilha outros dados auxiliares em novas colunas, 

facilitando a filtragem e consulta, como: Data, Construtora/Incorporadora, Localização e 

Tipologia. A Figura 3 apresenta a tabulação realizada, ilustrando a adaptação dos dados 

fornecidos para um formato de planilha eletrônica.  

 
Figura 3 – Parte da planilha gerada para tratamento dos dados digitalizados 
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As análises para visualização geral da oferta do mercado considerou os dados de 2005 a 2011 e 

serão apresentados exemplos destas no item de análise dos resultados.  

3.2. Estudo de Caso no Segmento Econômico 

Para a realização dessa etapa, que visa analisar as estratégias adotadas pelo mercado de habitação 

de interesse social aliadas à sua produção, foi realizado um estudo exploratório em um 

empreendimento habitacional, localizado em Goianira – Goiás, de uma empresa construtora do 

ramo. Esse estudo se deu por meio de visitas a um dos empreendimentos em fase de execução da 

empresa e entrevistas com o corpo gerencial responsável pelo planejamento estratégico e estudos 

de viabilidade dos empreendimentos da empresa. 

A entrevista buscou levantar informações gerais a respeito da empresa, tais como sua formação, 

composição e porte; e do empreendimento, como aquisição do terreno, planejamento e execução 

da obra e financiamento bancário adotado. 

As perguntas norteadoras da investigação abrangeram três grandes temas: 

 Projeto e tecnologia construtiva: 

 Projeto do produto padronizado para a execução; 

 Projeto executivo a fim de orientar a produção; 

 Tecnologia construtiva utilizada nos projetos. 

 Planejamento e mercado: 

 Cronograma físico financeiro; 

 O planejamento de vendas do empreendimento; 

 Estudo de viabilidade econômica. 

 Processo produtivo e execução: 

 Estimativas de tempo necessário para a execução das etapas do empreendimento; 

 Método utilizado no processo produtivo; 

 Mão de obra utilizada no processo produtivo própria ou terceirizada. 

 

As entrevistas foram gravadas e também foram realizadas observações diretas e registros 

fotográficos no canteiro de obras. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise compreende uma discussão dos dados a respeito do mercado imobiliário goianiense em 

relação aos indicadores de oferta relativos ao segmento econômico. 

4.1. Análise dos indicadores de oferta do segmento econômico 

Para se analisar o aquecimento do segmento econômico no mercado imobiliário goianiense, 

foram considerados os percentuais relativos de unidades vendidas considerando os segmentos de 

1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos e 5 quartos no período de 2008 a 2011, além do 

indicador de velocidade de vendas para cada um destes segmentos. 

 

O percentual relativo de vendas de unidades de 2 quartos é dominante quando comparado às 

demais tipologias de 1, 3, 4 e 5 quartos, entre os anos de 2008 e 2011 (Figura 4). 
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Figura 4 - Percentual relativo de unidades vendidas 1Q, 2Q, 3Q, 4Q e 5Q no período de 2008 a 2011 

 
 

A Venda sobre Oferta (VSO) é o índice que mede o volume de vendas sobre o volume de 

unidades à venda. Foram analisadas as tipologias que mais impactaram o mercado a partir de 

abril de 2009, ou seja, 2, 3 e 4 quartos (Figura 5). 
 

Figura 5 – Velocidade sobre oferta por tipologia no período de 2009 a 2011 

 
 

Desta forma, pode-se determinar que a velocidade de vendas dos empreendimentos 2 quartos em 

Goiânia foram quase sempre superiores no período entre 2009 e 2011. 

O gráfico da Figura 6 apresenta a disponibilidade por tipologia que indica a participação no 

estoque. A participação nas vendas é ilustrada pelo gráfico da Figura 7 que apresenta as vendas 

por tipologia para o mesmo período, 2009 a 2011. 
 

Figura 6 – Disponibilidade por tipologia 

 

Figura 7 – Vendas por tipologia 
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Os gráficos das Figuras 6 e 7 confirmam a tendência de maior crescimento da tipologia de 2 

quartos pelas duas análises, tanto pela ótica dos incorporadores (maior número de unidades 

disponíveis) quanto pela ótica dos compradores (maior número de vendas). 

A Figura 8 ilustra o percentual relativo de empreendimentos lançados na cidade de Goiânia 

considerando os dois últimos anos, 2010 e 2011, distribuídos por faixa de preço por metro 

quadrado. A Figura 9 apresenta o valor médio das unidades por área privativa para cada 

tipologia, considerando os dois últimos anos. 
 

Figura 8 - Empreendimentos por faixa de preço no 

período de 2010 e 2011 

 
 

Figura 9 – Valor médio das unidades vendidas por 

tipologia (R$/m2) no período de 2010 e 2011 
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Os relatórios mensais de mercado da ADEMI-GO apontam que, desde 2010, os 

empreendimentos até R$ 3.000,00/m² representam a absoluta maioria dos empreendimentos 

residenciais lançados em Goiânia. A maior parte destes empreendimentos são da tipologia de 

dois quartos, confirmando o maior aquecimento para este segmento. 

Para uma análise mais específica do segmento econômico, foi analisada a composição deste 

segmento por área privativa (Figura 10). 
 

Figura 10 – Número de unidades por faixa de área privativa para o segmento de dois quartos no período de 2010 

e 2011 
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Verifica-se a predominância de unidades de até 60 m² entre os anos de 2010 e 2011. 

Em relação à localização destas unidades disponíveis, o gráfico da Figura 11 ilustra a 

predominância de empreendimentos nas regiões Sul, Centro e Sudoeste da cidade. 
 

Figura 11 – Número de empreendimentos por faixa de preço para o segmento de dois quartos por região no 

período de 2010 e 2011 

 
 

O gráfico da Figura 12 apresenta a distribuição do número de unidades ofertadas para cada faixa 

de preço considerando as regiões de Goiânia. 
 

Figura 12 – Distribuição por localização das unidades ofertadas para cada faixa de preço para o segmento de 

dois quartos no período de 2010 e 2011 
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A análise gráfica permite identificar a predominância de unidades ofertadas no valor até 

R$2500,00 dentro do segmento econômico, com destaque para a região sudoeste da cidade. 

4.2. Estudo de Caso 

O empreendimento objeto do estudo de caso está sendo executado por uma construtora goiana de 

médio porte com quatro anos de atuação no mercado de habitação de interesse social, com foco 

atual no programa de financiamento da Caixa Econômica Federal – CEF “Minha casa, minha 

vida”.  

Possui um quadro de 22 funcionários administrativos e cerca de 90 funcionários para a área de 

produção. Já realizou empreendimentos habitacionais de interesse social em algumas cidades do 

Estado de Goiás como Aparecida de Goiânia e Goianira, além de também atuar na cidade de 

Gurupi no Estado do Tocantins.   

No presente ano de 2012 a empresa obteve a certificação de qualidade pelo Programa Brasileiro 

de Produtividade e Qualidade do Habitat – PBPQ-H, o que demonstra seu interesse em 

implementar aspectos de qualidade e racionalização. 

4.2.1. Caracterização do Empreendimento 

O empreendimento escolhido como instrumento de estudo foi um conjunto habitacional de 

interesse social, localizado na cidade de Goianira – Goiás, composto por 117 unidades de três 

quartos, sendo uma suíte e com 70 m² de área útil e mais 19 m² de varanda, somando 89 m² de 

área total, conforme por ser visualizado nas Figuras 13 e 14. 

 

 
Figura 13 – Vista do empreendimento objeto de estudo 
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Figura 14 – Vista da casa modelo do empreendimento objeto de estudo 

 
 

4.2.2. Análise dos Aspectos de Produção e Mercado 

 Projeto e tecnologia construtiva 

Com relação ao projeto, a empresa não possui nenhum modelo a ser seguido. Isso porque, no 

momento em que o empreendedor (sócio-diretor da empresa) adquiriu os terrenos para a 

construção, já havia um modelo padrão especificado. Dessa forma, o acordo de compra dos 

terrenos foi atrelado ao modelo da casa pré-existente. Posteriormente é realizado um projeto “as 

built” para a aprovação do projeto junto à prefeitura do município. 

Portanto, foi possível identificar que a empresa não desenvolveu nenhuma tipologia de projeto 

de produto para a execução deste empreendimento, e também não utilizou nenhum projeto 

executivo (projeto para produção), a fim de orientar o processo produtivo, visando minimizar as 

falhas e os retrabalhos no momento da execução no canteiro de obras. Vale ressaltar que para os 

próximos empreendimentos a empresa já elabora projetos de arquitetura para a execução do 

futuro canteiro de obras na cidade de Gurupi, Tocantins. 

Paralelamente, observou-se que a tecnologia construtiva utilizada pela empresa pode ser 

considerada como tradicional, pois não possui nenhum tipo de inovação tecnológica proposta em 

projeto. Por isso, pode-se afirmar que a empresa ainda não consegue visualizar o papel 

importante e fundamental que projeto desempenha no processo de execução, uma vez que ele é o 

responsável pelas soluções que promovem a melhoria contínua do processo. 

 Planejamento e mercado 

No tema planejamento e mercado, identificou-se que a empresa utiliza cronogramas físicos e 

financeiros com o intuito de organizar e controlar os gastos totais do empreendimento. Um 

destaque pode ser dado aos estudos de viabilidade econômica para os seus empreendimentos, 

fortemente valorizado pelo dono da empresa. 

Com relação ao planejamento de vendas, a principal estratégia utilizada pela empresa é no valor 

final do produto (casa). Ou seja, o valor de venda da casa não deve ultrapassar de R$ 75 mil 

reais, em virtude de impostos e tributações. 
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Aliada a estratégia do custo final da HIS, a empresa tem como objetivo de curto a médio prazo 

oferecer mais qualidade ao seu produto, sobretudo, ao usuário final. Nesse contexto, a empresa 

passou a investir em novos recursos já implementados em 2012, tais como: 

 Aquisição de novos equipamentos, como por exemplo, bobcat para escavação da 

fundação, de modo a tornar o processo executivo mais ágil; 

 Diminuição de contratos de terceirização; 

 Investimento em treinamento e qualificação de mão de obra própria; 

 Investimento de consultorias de padronização dos processos, visando melhoria da 

qualidade tanto dos processos produtivos quanto do produto acabado.  

 

Percebeu-se durante a entrevista com o sócio diretor da empresa a sua visão aberta para o 

mercado em que atua, e principalmente, a sua busca em investir em recursos humanos e na 

qualidade dos seus serviços. 

 Processo produtivo e execução 

No processo produtivo, a baixa qualificação da mão de obra gera um resultado não satisfatório 

na execução das HIS. Além disso, a terceirização da mão de obra para a produção impede um 

maior controle sobre os operários. Diante desse cenário, a empresa identificou como um dos seus 

gargalos de produção, a qualificação insuficiente da sua mão de obra. 

Embora o método construtivo utilizado seja o convencional (alvenaria em bloco cerâmico), e 

executado de forma manual, a empresa vivencia um momento de transição, buscando mecanizar 

cada vez mais seus processos e investir no controle do desempenho de sua mão de obra.  

O conjunto habitacional (objeto de estudo) com suas 117 casas de 89 m² cada possui estimativa 

de tempo necessário para a execução em torno de 11 meses. A obra teve atrasos em especial por 

causas relacionadas ao retrabalho por erros de execução, em função da melhoria da qualidade. 

Foi possível detectar que o processo produtivo ainda possui muitas etapas a serem aperfeiçoadas, 

conforme exemplo de paredes desniveladas na Figura 15.  

 
Figura 15 – Falha relativa à qualidade nas alvenarias no empreendimento do estudo de caso 
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Entretanto, apesar da produção ainda não possuir a qualidade esperada, o empreendedor 

reconhece as falhas e as necessidades para a melhoria dos seus processos, visando um produto 

com o preço acessível ao seu público alvo, e especialmente, com uma imagem valorizada. 

Por outro lado, cabe ressaltar a valorização do produto acabado entregue aos seus clientes, 

conforme pode ser visualizado nas Figuras 16 e 17.  

 
Figura 16 – Vista da varanda da casa  

 

Figura 17 – Vista do interior da cozinha 

 

Faz parte de uma estratégia de diferencial perante o mercado a valorização do produto em termos 

de revestimentos e acabamentos, pouco vistos neste segmento no mercado local.  

 

5. CONCLUSÕES 

O trabalho teve seu objetivo alcançado analisando a oferta de produtos destinados ao segmento 

econômico no mercado goianiense. Os indicadores relativos aos empreendimentos imobiliários 

indicaram o aquecimento do segmento econômico destacando o volume crescente de 

apartamentos de até R$2500,00 por m
2
 e cuja área privativa atinge em média 60 m

2
. Este 

segmento é o de maior velocidade de vendas quando comparados com outros produtos ofertados 

em termos de empreendimentos imobiliários. 

Este forte aquecimento deve-se principalmente ao aumento de poder econômico da população, 

aos subsídios do governo e às possibilidades de financiamento. 

Com o intuito de aprofundamento em características de gestão de empreendimentos destinados a 

este segmento, um estudo de caso foi conduzido em uma construtora de habitações de interesse 

social. 

Neste estudo de caso, o corpo gerencial reconhece falhas relativas à qualidade em seus processos 

produtivos, geralmente vinculadas à baixa qualificação da mão de obra. Esta causa pode ser 

relacionada ao aquecimento do setor de empreendimentos imobiliários cujo levantamento 

indicou a evolução do número de unidades ofertadas em especial nos últimos cinco anos. 

O aquecimento do setor imobiliário acaba por trazer prejuízos a empresas de menor porte que se 

dedicam ao segmento econômico mais especificamente às habitações de interesse social, por 

absorver a maior parte da mão de própria mais qualificada. 

Por outro lado, o reconhecimento das falhas gerenciais na empresa do estudo de caso levou a 

uma reestruturação de sua estratégia de produção, passando a utilizar mão de obra própria e 

investir na capacitação de seus colaboradores.  

A aquisição de novos equipamentos de modo a racionalizar o processo produtivo e o 

investimento em cursos e incentivos ao aperfeiçoamento profissional são exemplos de ações 

desta nova estratégia em gestão de pessoas. 
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A proposta metodológica do trabalho e os resultados apresentados servem como banco de dados 

e exemplos de ações para consultas e direcionamentos para novos investimentos e estratégias de 

marketing na área habitacional no segmento econômico por construtoras e incorporadoras, assim 

como disponibiliza uma base para estudos posteriores desta segmentação de mercado da cidade. 
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