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RESUMO 
 

O presente trabalho trata do desenvolvimento de um modelo de negócio de incorporação 

imobiliário para a empresa Rossiplan, aproveitando a implantação de um empreendimento de 

apartamentos do tipo studio, no bairro da Lapa na cidade de São Paulo. Para isso, foi empregada 

uma metodologia científica aplicada, com as etapas claramente definidas, para garantir a sua 

consistência e validade. Não obstante o empreendimento estar em andamento, a experiência de 

utilizar uma situação real foi fundamental para o desenvolvimento do modelo do negócio, 

ajudando a se pensar estrategicamente e a longo prazo o crescimento da empresa. O trabalho 

aplicado, envolveu a tomada de decisões e a superação dos problemas que foram surgindo, 

desde as pendências financeiras e legais dos sócios, as definições do projeto arquitetônico, até 

as exigências legais. A inovação do trabalho está na maneira como a incorporação imobiliária 

pode ser desenvolvida com a participação do próprio proprietário do imóvel, dos parceiros e da 

empresa, no planejamento e na tomada de decisões, com foco nas necessidades dos clientes. 

Esse modelo não trata o proprietário do imóvel somente como detentor do bem, envolve-o como 

participante do desenvolvimento do empreendimento, transferindo-lhe informações técnicas e 

de viabilidade do negócio, tornando-o confiante quanto aos resultados a serem obtidos. A 

complexidade de se desenvolver o modelo de um negócio como este, está nos elevados riscos 

e dificuldades de se fazer a integração entre os diferentes interesses dos participantes, ou seja, 

tornar clara a criação de valor para cada um deles. Aqui, o tempo se constitui em um elemento 

crucial, pois cada adiamento ou não cumprimento de prazos acarreta custos de transação, custos 

operacionais e despesas desnecessárias. A negociação com os proprietários do terreno exigiu 

um levantamento de suas pendências financeiras e jurídicas, ônus de hipoteca, penhora, dentre 

outros aspectos, que acabou exigindo a solução de pendências. Os levantamentos de permissões 

das diversas legislações para a construção, a começar daquela sobre zoneamento, exigiram um 

cuidado grande, dada a sua complexidade e amplitude. Com relação aos estudos arquitetônicos 

preliminares, foram muitas as discussões e ajustes, pois tiveram que ser elaboradas diferentes 

versões do produto, especialmente depois do diagnóstico sobre a demanda, com entrevistas com 

corretores e clientes potenciais. Não obstante a demonstração da viabilidade de se desenvolver 

um modelo de negócio com base em um empreendimento de apartamentos tipo studio, ressalta-

se a necessidade de ser aperfeiçoado para aplicação em outros segmentos desse mercado, pois 

os participantes não devem variar. 

 
 
Palavras chave: Empreendimento imobiliário - Apartamento tipo studio - Modelo de negócio 
- Parceria. 



 
ABSTRACT 

 
The present work deals with the development of a real estate development business model for 

the company Rossiplan, taking advantage of the implementation of a studio apartment complex 

in the Lapa neighborhood of São Paulo. For this, an applied scientific methodology was used, 

with clearly defined steps, to guarantee its consistency and validity. Although the business is in 

progress, the experience of using a real situation was fundamental to the development of the 

business model, helping to think strategically and in the long term the growth of the company. 

The applied work involved making decisions and overcoming the problems that have arisen, 

from the financial and legal issues of the partners, the definitions of the architectural design, to 

the legal requirements. The innovation of the work is in the way the real estate development 

can be developed with the participation of the landowner, the partners and the company, in the 

planning and the decision making, focusing on the needs of the clients. This model does not 

treat the landowner only as owner of the property, involves him as a participant in the 

development of the enterprise, transferring technical and business feasibility information, 

making him confident about the results to be obtained. The complexity of developing a business 

model like this is in the high risks and difficulties of integrating the different interests of the 

participants, that is, making clear the creation of value for each one of them. Here, time is a 

crucial element, as each postponement or non-compliance with deadlines results in unnecessary 

transaction costs, operating costs and expenses. Negotiation with the landowners required a 

survey of their financial and legal pending, mortgage liens, attachment, among other aspects, 

which eventually required the resolution of pending issues. The lifting of permits from the 

various construction legislations, beginning with that on zoning, required great care given their 

complexity and breadth. With regard to the preliminary architectural studies, there were many 

discussions and adjustments, since different versions of the product had to be elaborated, 

especially after diagnosis on demand, with interviews with brokers and potential clients. 

Notwithstanding the demonstration of the feasibility of developing a business model based on 

a study of studio apartments, it is necessary to be perfected for application in other segments of 

this market, since the participants should not vary. 

 

Keywords: Real estate development - Studio apartment - Business model - Partnership.  
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Studios – apartamentos contendo medidas próximas a 30m² de área total. 

Tetraarq – empresa de arquitetura que desenvolveu o projeto e o ERP do projeto 

Tipologia – é o tamanho do apartamento. 

TIR – Taxa Interna de Retorno. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho trata a identificação de uma oportunidade no mercado imobiliário 

no bairro da Lapa, SP, envolvendo dois imóveis localizados na rua Caio Graco. Referidos 

imóveis, antes da implantação do negócio pretendido, estavam sem ocupação, sem manutenção, 

com suas estruturas e aparências muito desgastadas pelo tempo, ambos sendo oferecidos para 

locação e/ou venda, durante período de 2013 a 2017, sem proposta vantajosa para os 

proprietários. 

Foi neste cenário que o autor do presente trabalho se apresentou aos proprietários e 

lhes informou a possibilidade de se utilizar seus imóveis para a implantação de um negócio de 

incorporação imobiliária, através do qual os proprietários participariam como sócios do 

empreendimento detendo 90% dos resultados do empreendimento e a empresa do autor, 

Rossiplan Planejamento e Construções Ltda, 10% destes mesmos resultados, que seria 

confirmado mais tarde por análises técnicas e jurídicas dos imóveis envolvidos e pessoal dos 

proprietários dos imóveis. 

A proposta de negócio, basicamente, seria a transferência de conhecimentos de 

incorporação e administração de empreendimentos imobiliários da empresa Rossiplan à 

empresa incorporadora oportunamente constituída, aplicando-se o modelo de negócio 

desenvolvido neste trabalho.  

Em dados econômicos, isso representaria uma possibilidade de resultados bruto a 

empresa incorporadora de, aproximadamente, trinta e três milhões de reais, e quatorze milhões, 

oitocentos e noventa e quatro mil reais de resultado líquido. Cumpre informar que os dois 

imóveis, que seriam mais tarde incorporados, estavam avaliados à época em, aproximadamente, 

dois milhões, cada um, e a TIR (Taxa Interna de Retorno) do empreendimento projetada era de 

72,09%. 

Os resultados dessa magnitude seriam possíveis devido aos benefícios do modelo de 

negócio proposto, dentre os quais se aliam a integralização do patrimônio incorporado ao capital 

social da empresa incorporadora, sem a necessidade de desembolso do seu valor pela empresa, 

e o aceite de fornecedores de bens e serviços em receber total ou parcialmente seus créditos em 

imóveis no próprio empreendimento. 

A escolha e desenvolvimento do produto foi fruto de consulta feita a 90 pessoas com 

perfil de consumidores finais de apartamentos do tipo studios, aliado a opiniões de profissionais 

do mercado imobiliário, engenheiro, arquitetos e dos próprios proprietários dos imóveis. 

Entretanto, o enfoque principal dado ao projeto foi baseado na necessidade e possibilidade de 
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pagamento do cliente final, sem o qual o produto não teria demanda identificada, podendo pôr 

em risco todo o desenvolvimento do trabalho.  

 

Oportunidade do negócio imobiliário 

 

A oportunidade teve a sua gênese na observação de problemas vividos no mercado 

imobiliário nos últimos anos, por conta da recessão econômica entre os anos de 2013 a 2017, 

que se refletiu contundentemente no mercado imobiliário causando excesso de oferta de 

imóveis, devido à dificuldade de vendas, pela baixa liquidez, para promover e estimular o 

mercado de consumo desses bens. Somou-se a isso, outro componente importante, a falta de 

crédito bancário para o investimento em empreendimentos imobiliários. 

Diante disso, levou-se adiante um projeto de desenvolvimento de negócio imobiliário 

que consiste na edificação de 96 apartamentos do tipo studios residenciais, localizado na rua 

Caio Graco, bairro da Lapa, São Paulo, em parceria com proprietários do terreno, parceiros do 

negócio e demais investidores. 

Com efeito, foi condição fundamental para o empreendimento, que o imóvel estivesse 

localizado em área zoneamento urbano onde se permite a edificação de projetos imobiliários, 

de acordo com o Plano Diretor do Município de São Paulo, editado pela Lei 16.050, de 31 de 

julho de 2014, e outras normas aplicáveis à espécie, com dimensões mínimas para o 

desenvolvimento do negócio, e que esteja disponível para alienação. 

O referido projeto está em desenvolvimento e servirá como experiência para o 

desenvolvimento de um negócio imobiliário, que represente uma alternativa de transformação 

de terrenos que não estão sendo comercializados pelo baixo preço oferecido pelos compradores 

deste tipo de bem. 

Para que a oportunidade fosse explorada, foi implantada uma estrutura de governança 

na qual o controle dos atos de gestão de informações e documentos são feitos por ERP, software 

desenvolvido pela empresa Tetraarq Arquitetura e Planejamento Ltda e alimentado com 

informações de gestão feito conjunto com a empresa Rossiplan Planejamento e Construções 

Ltda.  

A evolução das fases do empreendimento transcorrerá de acordo com os recursos 

financeiros disponíveis, aportados pelos sócios, bancos e a venda dos apartamentos desde o pré-

lançamento do empreendimento, nos stands de venda, até a sua efetiva entrega. 
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Objetivo do trabalho 

O objetivo deste trabalho é o de aproveitar o desenvolvimento do projeto imobiliário 

para apresentar um modelo de negócio de incorporação de imóveis que demonstre ser possível 

às pessoas, com pouca ou nenhuma experiência na área de construção civil, devidamente 

assistida por empresa especializada nesta área empresarial, criar e executar seu próprio projeto 

imobiliário, atendendo-se à vocação de um imóvel específico. 

A presente experiência com o empreendimento imobiliário, conta com o emprego da 

metodologia acadêmica de gestão para o seu desenvolvimento.   

2 CONTEXTO DA OPORTUNIDADE 
 

A ideia do empreendimento imobiliário surgiu com a disponibilização de dois terrenos 

contíguos situados na rua Caio Graco, números 72 a 94, bairro da Lapa, na Cidade de São Paulo, 

que estavam sendo subutilizados, sendo que em um deles havia uma fábrica desativada, 

enquanto que o outro era um terreno sem ocupação há algum tempo. Esses imóveis 

representavam apenas ônus aos seus proprietários, que enfrentavam dificuldades para vendê-

los pelo preço que esperavam obter por conta da deterioração do prédio por falta de manutenção, 

excesso de oferta de imóveis comerciais na região, entre outros motivos. 

Diante dessas circunstâncias, ficou claro o interesse dos seus proprietários em realizar 

uma incorporação imobiliária. Para tanto, foi necessário proceder à formalização jurídica dos 

atos negociais para o estudo de viabilidade de incorporação imobiliária no local, da formulação 

da proposta de negócio de incorporação imobiliária, até a efetiva contratação do negócio 

envolvendo os sócios do empreendimento. 

A concepção inicial do empreendimento 
 

O fatos acima relatados levaram à constituição, em 2018, de uma empresa de propósito 

específico (SPE), com base na experiência do principal acionista com a advocacia de negócios 

imobiliários, tendo sido oferecida aos proprietários dos terrenos uma participação no 

empreendimento com potencial de retorno financeiro bem superior àquela que seria obtido com 

a venda dos terrenos sem benfeitoria. A demonstração financeira dessa alternativa encontra-se 

em seção mais adiante.  

Considerando-se que o mercado imobiliário vinha indicando tendência para o 

desenvolvimento de projetos para construção de apartamentos menores, do tipo studio com área 

útil entre  20 a 35m², aproximadamente, com preços mais acessíveis., vislumbrou-se a 

possibilidade de se implantar um projeto imobiliário de edifício neste padrão, com conceitos 
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arquitetônicos modernos, preços acessíveis,  academia bem aparelhada, piscina com raia 

olímpica, lavanderia de uso comunitário, bicicletário e outros benefícios, para atender às 

necessidades do mercado imobiliário atual. 

A justificativa para a implantação das mencionadas benfeitorias foi resultado de uma 

pesquisa realizada pelos arquitetos da empresa Tetraarq em conjunto com a Rossiplan nos sites 

das principais construtoras de São Paulo, com destaque para a construtora You Inc., que só na 

Capital de São Paulo está lançando 23 empreendimentos imobiliários voltados para studios e é 

líder de vendas deste produto no mercado imobiliário, segundo o revelado por especialistas da 

imobiliária Lopes Consultoria de Imóveis. 

Além disso, foram ouvidos corretores de imóveis de algumas das mais importantes 

imobiliárias de São Paulo que atuam na venda de apartamento do tipo studios, segundo os quais 

tal negócio é ainda um nicho pouco explorado na cidade e está contribuindo para a 

transformação arquitetônica e, ao mesmo tempo, atendendo aos anseios de pessoas que não se 

importam em viver em espaços menores, desde que bem localizados e com infraestrutura 

suficiente para o seu conforto pessoal, conforme seus depoimentos (Apêndice A). 

A partir disso, foi elaborado um projeto arquitetônico preliminar que contou com a 

colaboração de arquitetos, engenheiros, corretores de imóveis, agentes financeiros e potenciais 

investidores, além dos proprietários do imóvel. 

As análises preliminares da viabilidade técnica e legal do empreendimento apontaram 

para a viabilidade de edificação de um prédio de oito andares, com um subsolo e suas áreas 

comuns. A partir daí, foi constituída uma sociedade de propósito específico denominada por 

Condomínio Residencial Caio Graco SPE, para a sua realização, já mencionada anteriormente. 

O próximo passo foi analisar linhas de crédito e recursos financeiros disponíveis para 

a execução do projeto. Os recursos iniciais para análise da topografia, sondagem e aprovação 

das plantas foram subsidiados pelos próprios sócios.  

Para o desenvolvimento das plantas arquitetônicas, foi negociado o pagamento deste 

trabalho com a participação da empresa Tetraarq Projetos no empreendimento, a mesma que 

desenvolveu o ERP. 

O produto imobiliário 
 

O projeto preliminar foi desenvolvido, empregando-se conceitos ao produto de acordo 

com as informações iniciais disponíveis, experiência dos arquitetos, interação com empresas 

imobiliárias e corretores especializados na venda de studios em São Paulo, levando também em 
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conta as exigências legais. Assim, mesmo em caráter preliminar, procurou-se focar nas 

necessidades dos potenciais clientes.  

A planta do empreendimento procurou realçar a área de lazer, pois este tem sido um 

dos principais requisitos que definem a compra de studios nos pontos de vendas, segundo uma 

corretora de imóveis que trabalha com este modelo de imóvel.  

A Figura 1 ilustra a distribuição interna padrão deste tipo de apartamento. 

 

Figura 1 - Planta básica das unidades 

 

Fonte: Studio, You, Collection (2018) 

A projeto desenvolvido contemplou, no seu conjunto, importantes características 

desejadas pelo público-alvo, formado por pessoas que gastam pouco com famílias e têm o 

hábito de poupar, que procuram por apartamentos menores, do tipo estúdios, com um mínimo 

de conforto, conforme os indicadores apresentados pelas pesquisas realizadas (Apêndice A).  

O projeto arquitetônico do empreendimento foi desenvolvido em 3D, mas para efeito 

deste trabalho foi impresso para facilitar a visualização e construção do seu conceito, em 

consonância com as necessidades do cliente, segundo a opinião de alguns profissionais. A 

Figura 2 ilustra a fachada projetada para o empreendimento. 
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Figura 2 - Perspectiva da fachada do Edifício 

 

Fonte: Tetraarq Projetos, inspirado em projeto da You, Inc. (2018) 
 

Em decorrência do cenário econômico de recessão, foi observado na cidade de São 

Paulo um sem-número de placas de anúncio de venda e locação afixados em imóveis próximos 

a importantes centros comerciais. Verificou-se, também, que edifícios novos passaram a sofrer 
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problemas de baixa demanda, não obstante as milionárias campanhas publicitárias na tentativa 

de reverter o quadro.    

Isso mostrou que o problema da baixa demanda por imóveis afetava todos aqueles que 

direta ou indiretamente dependiam das reações do mercado imobiliário para sobreviverem.  

Segundo informações fornecidas pela empresa imobiliária Lopes Consultoria de 

Imóveis, por depoimento do superintendente do escritório da empresa em São Paulo, F.U.N., 

em 2018 foram desenvolvidos pelos concorrentes inúmeros projetos de apartamentos do tipo 

studios cujas principais características adotadas em seus projetos foram o espaço suficiente para 

a identificação da sala, cozinha, área para serviços, banheiro e varanda. Tais características 

também encontram similaridade em outras metrópoles brasileiras, a exemplo da de Curitiba, 

PR, onde a construtora e incorporadora Basesul publicou em seu site (basesul.com.br) a 

tipologia e características ideais do apartamento do tipo studio, tamanho médio de 30m², 

localização privilegiada, cozinha americana conectada a área social, ausência de paredes para 

separar os cômodos, exceto o quarto, opções de lazer em condomínio, como academia, piscina, 

salas de jogos e churrasqueira, condomínio com disponibilidade de serviço, com lavanderia e 

valor de compra mais acessível. 

De acordo com o que a M. I. S., consultora de imóveis da Abyara Imóveis, atualmente 

designada para promover as vendas do studios do empreendimento VN CASA, Vergueiro, 

ouviu dos clientes nos stands de vendas, eles estão comprando tais apartamentos para uso de 

seus filhos por estarem localizados em áreas com fácil acesso a mobilidade urbana, com área 

de serviços e espaço para fitness, bicicletário e área de convivência com piscina.  

Informações obtidas de advogados, bancários, microempresários pessoas que 

trabalham em escolas nos bairros da Lapa, Pompéia e Perdizes, em SP, revelados pela pesquisa 

feita pelo autor por meio do site Survio, com a participação de 56 pessoas entrevistadas pelas 

redes sociais Whatsapp e Linked In (Apêndice F), e 34 pessoas entrevistadas pessoalmente , 

revelou-se que para 52,7% deles comprariam o apartamento do tipo studio, desde que estivesse 

próximo a acesso para trem, metrô e ônibus.  

A vaga de garagem é item necessário para 92% dos entrevistados, mesmo havendo 

acesso fácil aos meios de transporte público. Para 78% dos entrevistados, móveis embutidos é 

item mais importante do que varanda (58%), piscina (26%), e a opção do próprio morador 

estilizar o seu imóvel ficou por último (22%).  

Conforme os relatos obtidos para subsidiar o desenvolvimento do projeto inicial, 

objeto deste trabalho, a localização do empreendimento foi considerada um diferencial do 

produto a ser ofertado, pois está localizado a 100 metros do Poupatempo Lapa, região com 
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grande concentração de lojas, malha ferroviária e acesso a várias linhas de ônibus, além de estar 

próximo aos principais hospitais e escolas da região. 

Ilustrativamente, a Figura 3 apresenta o que os clientes procuram em empreendimento 

de Studio que atendem suas necessidades, segundo os relatos dos corretores de imóveis 

inicialmente entrevistados. 

Figura 3 - Fotos do empreendimento You Central, Studio 

 

 

 

 

 

Fonte: You, Inc. (2018) 

 

3 DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

Não obstante o levantamento de informações iniciais, em sites e em entrevistas com 

corretores de imóveis, terem mostrado fortes indícios de que existiria uma oportunidade com 
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relação ao lançamento do empreendimento, Marcondes et al. (2017) defendem que o 

diagnóstico é que reduz a incerteza quanto à sua viabilidade. 

O objetivo do diagnóstico foi o de confirmar a oportunidade de se oferecer um produto 

no padrão de studios, no bairro da Lapa, semelhante ao já ofertados em outras regiões de São 

Paulo, que atendesse às expectativas da demanda. 

Para isso, buscou-se opiniões de especialistas no mercado imobiliário no bairro da 

Lapa com o objetivo de tornar mais clara a necessidade de moradia de pessoas que trabalham 

na região e que se identificam com o produto de studios. 

O diagnóstico focou dois pontos: 1) o atendimento das expectativas do cliente em 

relação ao apartamento tipo studios e 2) a criação de valor trazida pelo empreendimento aos 

compradores e como alternativa de investimento mais rentável aos sócios, proprietários dos 

terrenos. 

Atendimento de necessidades dos clientes 

Procurou-se identificar informações relevantes relacionadas ao conhecimento do 

produto pelos entrevistados, focando nos seguintes pontos: (a) se as pessoas que trabalham na 

Lapa conhecem o tipo de produto desenvolvido; (b) a experiência dos corretores entrevistados 

nas vendas de estúdios; (c) a avaliação dos entrevistados em relação aos itens necessários do 

produto; e (d) avaliação do preço do produto. 

Por não haver ainda o stand de vendas montado no empreendimento, aguardando a 

aprovação dos projetos junto a municipalidade, e do registro do memorial de incorporação junto 

ao cartório de registro de imóveis, as entrevistas foram dirigidas inicialmente aos corretores de 

imóveis, devido à sua experiência e, posteriormente, às pessoas que vivem e trabalham no bairro 

da Lapa. 

Ressalta-se que as opiniões dos corretores de imóveis são relevantes ao sucesso do 

desenvolvimento do projeto, segundo Alda Rosana Duarte de Almeida (2004), pois o feeling 

de vendas e feed back do cliente nos stands de vendas trazem a experiência da situação real 

vivenciada, segundo Burman et al (2008). 

O processo foi iniciado por meio da entrevista pessoal (Marconi & Lakatos, 1996), 

partindo-se de um roteiro de perguntas previamente estabelecidas com representantes de duas 

das maiores imobiliárias em atividade no Brasil, a Lopes Consultoria de Imóveis e a Abyara 

Imóveis, com diferentes especialistas e em diferentes ambientes.  

As pessoas ligadas à empresa Lopes foram entrevistadas na sede da empresa, 

localizada na Rua Estados Unidos, 1971, bairro dos Jardins, enquanto que as da Abyara foram 

feitas nos stands de vendas durante visitas realizadas aos empreendimentos VN-VITACON, no 
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bairro do  Paraíso, YOU CENTRAL PARK, no bairro da Bela Vista, TO BE FREE, também 

na Bela Vista; VN-VITACON-HUMBERTO I, no bairro do Paraiso e STUDIO 

AVANHANDAVA, no Centro, todos na Capital de São Paulo. 

Os entrevistados estão indicados a seguir, com o seu perfil profissional, mas mantidos 

os seus nomes completos no anonimato: 

a) F. U. N., superintendente da Lopes Consultoria; 

b) D. C. S. G., corretora de imóveis da Lopes Consultoria, responsável pela 

promoção de vendas dos studios do empreendimento You, Central Park;   

c) M. I. S., consultora de imóveis da Abyara Imóveis, atualmente designada 

para promover as vendas do studios do empreendimento VN CASA, Vergueiro, foi 

responsável pelas pesquisas de campo para obtenção das respostas dirigidas a 90 pessoas 

que trabalham na região da Lapa e em outras regiões de São Paulo; 

d) N. C., corretora de imóveis da Abyara Imóveis, atualmente designada 

para promover as vendas dos apartamentos do empreendimento Central Life, em Taboão 

da Serra, na Grande São Paulo; 

e) O. F., sócio da construtora Engeberg Engenharia, especialista em 

construção de empreendimentos do programa social Minha Casa Minha Vida; 

f) KTS, empresa de arquitetura, representada pelo seu sócio E. S., no bairro 

do Campo Belo; 

g) M.O.F., perito avaliador dos imóveis incorporados;  

h) T.F.A., Tadeu Frederico de Andrade, perito avaliador de mercado, 

registrado no CNAI nº 7.090. 

Segue a síntese do que foi obtido, de relevância para o diagnóstico, cujos detalhes 

encontram-se no Apêndice A: 

 As vendas serão rápidas, principalmente para o público de solteiros.  
 

 É recomendável diminuir as tipologias das unidades. 
 

 A localização é boa. 
 

 É recomendável que o preço mínimo seja de R$ 10.000,00/m². 
 

 É recomendável analisar o que clientes da Lapa pensam sobre o projeto. 
 

 Bancos Santander e Bradesco financiam os projetos de studios; a Caixa 
financia projeto da Minha Casa Minha Vida. 

 
 A velocidade das vendas deve ser alta, mas recomenda-se que seja 

confirmada pelo mercado local antes do lançamento. 
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 O custo de construção deve estar entre R$ 2.500,00, no mínimo, e R$ 
2.800,00, no máximo.  

 
Como se pode verificar pelas entrevistas, as vendas dos studios podem atender ao 

público-alvo, constituído por pessoas solteiras, mais jovens, demandantes deste tipo de produto, 

como tem sido em outras regiões da cidade de São Paulo.  

Além dos especialistas em imóveis, foram feitas entrevistas com 34 pessoas que 

residem ou trabalham na região da Lapa e em outras diferentes regiões da cidade de São Paulo, 

para se ter uma ideia da oferta de valor que seria possível ser agregada ao projeto arquitetônico 

dos studios com base em suas preferências. As perguntas apresentadas aos entrevistados foram: 

1) você conhece algum apartamento do tipo studios? 2) você ou alguém da sua família já pensou 

em comprar um apartamento do tipo studios na Lapa? 3) que características ou itens devem 

conter um apartamento do tipo studios? 4) você acredita que a vaga de garagem é item 

indispensável para se viver num studios? 5) se você tivesse que escolher entre dois imóveis do 

mesmo preço: um do tipo studios, de 33m², na Lapa, ou outro apartamento, de 55m², localizado 

em bairro mais afastado, qual deles você preferiria? Por quê? 

O resultado do roteiro dessas entrevistas (Apêndice B) revelou haver convergência 

com o que foi obtido nas entrevistas com os especialistas, apresentado anteriormente, 

reforçando as expectativas dos sócios quanto à possibilidade de sucesso do empreendimento. 

Criação de valor do empreendimento 

a) Para os clientes 

Tratando-se de empreendimento ainda em desenvolvimento, a confirmação de valor 

para o cliente somente poderá ser verificada quando suas necessidades forem atendidas, durante 

e após a entrega dos studios construídos. Entretanto, para o desenvolvimento do produto, levou-

se em consideração as opiniões das pessoas entrevistadas para definição do que poderia ser 

implantado no projeto que criasse valor ao cliente.   

O valor oferecido pelos concorrentes serviu como benchmark colaborando para os 

ajustes de algumas características e itens ao projeto inicial, tais como a localização do 

empreendimento, devido à preocupação do público com a mobilidade urbana, diminuição dos 

espaços dos apartamentos, de forma que fosse possível manter os espaços essenciais para o 

conforto do cliente. A redução de custos com taxas de condomínios, espaços para lavanderia 

comunitária, áreas de convivência com fitness com boa qualidade de equipamentos de ginástica, 

piscina e outros itens também foram levados em consideração para a criação de valor ao cliente, 

muito embora tais itens já sejam empregados em outros empreendimentos análogos. 
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O número de unidades do empreendimento foi estabelecido de acordo com o 

levantamento das informações que revelaram o tamanho dos studios, mas que estivessem de 

acordo com as normas do Plano Diretor do Município de São Paulo.  

Para a definição do preço do metro quadrado de cada apartamento, foram levantadas 

informações de cinco empreendimentos mais novos e próximos do local, e de outros em regiões 

diferentes no município de São Paulo, com características semelhantes ao do projeto em 

questão. Foram também levadas em conta as informações sobre os preços praticados com base 

em financiamentos de outros empreendimentos de padrão semelhante. 

b) Para os sócios 

A geração de valor para os sócios que participam da sociedade atende a diferentes 

interesses. Para a ROSSIPLAN, o valor mais objetivo circunscreve-se a estratégia de captação 

de negócios  sem o ônus do desembolso de recursos financeiros para a aquisição dos imóveis, 

análise do solo e aprovação das plantas do projeto Quanto ao valor subjetivo, será o êxito do 

negócio, a partir da experiência de se incorporar com pessoas que não tinham experiência com 

o negócio de desenvolvimento de um empreendimento imobiliário, culminando com um 

modelo de negócio que possa ser replicado em outras situações. Um importante resultado será 

a criação de uma imagem da empresa, como um player diferenciado no mercado de 

incorporações. 

Para os proprietários dos imóveis que integralizaram seus bens na incorporação, a 

expectativa de recebimento de 90% dos resultados líquido do empreendimento, correspondente 

a, aproximadamente, treze milhões, quatrocentos e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro 

reais, projeta um retorno financeiro bem superior ao valor que poderiam auferir com a venda 

direta de seus imóveis que, separadamente, valeriam em torno de quatro milhões de reais, 

segundo informações fornecidas pelos proprietários. Além disso, passam a deter experiência 

positiva e consequente motivação para o desenvolvimento outros projetos de incorporação.  

Outro valor adicional ao proprietário de imóvel é a margem de negociação junto aos 

fornecedores com o uso do seu ativo imobiliário para a contratação dos seus serviços e produtos, 

pois, havendo interesse deste fornecedor em receber um imóvel no empreendimento, não haverá 

desembolso imediato do recurso para a aquisição do bem ou serviço contratado. 

O projeto foi desenvolvido com base em dados econômicos (Apêndice I) fornecidos 

pelas empresas responsáveis pelos serviços orçados para a construção do empreendimento, a 

saber: Tetraarq Arquitetura e Engenharia, Pillaster Engenharia, Rossiplan Planejamento e 

Construções Ltda. 
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Esse demonstrativo considerou, por estimativa, as expectativas de receitas do 

empreendimento e todos os custos envolvidos, tendo por paradigma os cálculos apresentados 

nas plantas arquitetônicas que definiram as metragens das áreas do empreendimento. 

As fontes de receitas que cobrirão os valores do custo da construção são três: 1) aporte 

feito direto pelos  sócios no valor proporcional a 10% do valor da construção civil; 2) receita 

com  70% de vendas de apartamentos, antes do início a construção, no stand de vendas;  e 3) 

créditos bancários à produção e capital de giro para a construção, no valor correspondente a 

20% do custo das obras,  completando 100% do capital necessário a sua execução. 

O valor estimado da construção do empreendimento está em doze milhões, seiscentos 

e oitenta e cinco mil reais, conforme os dados econômicos do projeto e orçamento de obra 

(Apêndice L). 

Para o início da execução das obras, será necessário ter em caixa o valor mínimo 

correspondente a 10% do valor orçado da construção, ou seja, em torno de um milhão, duzentos 

e sessenta e oito mil e quinhentos reais, exigência comum que o banco escolhido, no caso, 

Santander, faz para liberar os créditos. 

É importante lembrar que as vendas se iniciarão após o registro do memorial de 

construção junto ao cartório de registro de imóveis competente. A estimativa é que, pelo menos, 

15% (quinze por cento) do empreendimento todo seja vendido nos três primeiros meses – índice 

extremamente pessimista em relação ao mercado de lançamento, conforme o que se observa 

pelo número de unidades comercializadas em 2017, segundo o Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis, CRECI-SP, conforme o que se observa na figura 04. 

Sob este cenário, espera-se o mínimo de vendas de, aproximadamente, 15 unidades no 

primeiro trimestre, ou seja, cinco unidades por mês, ao preço de, aproximadamente, trezentos e 

quarenta mil reais cada apartamento.  

Estima-se que o resultado com tais vendas iniciais sob um cenário econômico 

recessivo seja de, aproximadamente, cinco milhões e cem mil reais, dos quais 30% serão pagos 

em dinheiro e o restante em créditos que ficarão depositados em carteira de recebíveis da 

empresa para custeio das operações de obras.  

O parâmetro para tanto é baseado em informações do próprio mercado imobiliário 

levantadas pelo CRECI-SP, segundo o qual 30,9% do total de vendas realizadas em 2017 

tinham o perfil do produto idealizado no presente trabalho. Além disso, conforme o que foi 

revelado pela empresa Lopes Consultoria de Imóveis, através do seu superintendente F.U.N., o 

produto é novo para o local e o mercado da Lapa carece de produto de studios. 
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Figura 04: Vendas de imóveis em SP por faixa de valor 

 

Fonte: CRECI/SP-pesquisa da Capital (2017) 

 

Durante a execução do empreendimento, as vendas dos apartamentos subsidiarão o 

fomento ao pagamento da construção e das taxas de conservação do empreendimento até a 

entrega final das unidades construídas.  

Como o terreno não precisou ser comprado, o investimento inicial dos sócios 

circunscreveu-se à integralização dos imóveis à SPE e ao pagamento de análise do terreno e 

taxas de cartório com recursos dos sócios.  

Para o pagamento das plantas arquitetônicas e implantação do ERP desenvolvidos, que 

envolveu altos custos financeiros para a elaboração de todas as plantas necessárias à edificação 

do empreendimento, a ROSSIPLAN fez parceria com a empresa Tetraarq Arquitetura, 

prometendo-lhe pagar os serviços e produtos fornecidos por meio de dação em pagamento de 

unidades imobiliárias prontas no próprio empreendimento (Apêndice J).  

Pela projeção dos resultados, o lucro líquido é da ordem de quatorze milhões, 

oitocentos e noventa e quatro mil, cento e sessenta reais, valor bem superior ao que seria 

auferido com a venda direta dos imóveis incorporados, que, segundo o que certificou a 

Prefeitura do Município de São Paulo, é de, aproximadamente dois milhões de reais, cada 

imóvel incorporado.  
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Para o sócio, proprietário do imóvel, a TIR – Taxa Interna de Retorno sobre o capital 

investido é de 72,1%, considerando que não houve desembolso para a aquisição do imóvel. 

Havendo, entretanto, ingresso de novo sócio, o valor do terreno deverá ser computado para 

efeito de cálculo do valor das cotas societárias para novos investimentos, fato que poderia 

alterar o resultado da TIR inicialmente calculado. 

c) Para os fornecedores/parceiros 

Há fornecedores/parceiros que participam da cadeia de suprimentos do 

empreendimento desde a concepção inicial do projeto. Contribuíram para o planejamento da 

execução das obras e avaliação técnica do empreendimento para que seja possível à obtenção 

das certificações dos órgãos públicos competentes.    

A descoberta de interesse de fornecedores de serviços e produtos em participar do 

desenvolvimento de empreendimento imobiliário cria para si vantagem financeira e facilita seu 

relacionamento comercial com a construtora e incorporadora.  

Segundo o que nos relatou a empresa fornecedora Pillaster Engenharia, alguns 

fornecedores com dificuldades de obter novos clientes para seus negócios podem enxergar  a 

modalidade de dação em pagamento como meio de gerar receita e investimento, pois os imóveis 

recebidos podem ser vendidos ao preço superior, usados pela própria empresa e funcionários, 

ou alugados a terceiros para gerar renda, prática ainda pouco utilizada no mercado da construção 

civil.  

Figura 5 - Cadeia de Suprimentos 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

O valor para o stakeholder Tetraarq é criado, em um primeiro plano, pelo recebimento 

dos seus serviços pelo desenvolvimento das plantas do projeto arquitetônico, e  implantação do 
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ERP, em unidades imobiliárias no próprio empreendimento; e, no segundo, pela transferência 

de conhecimento mercadológico e jurídico que lhe é feito pela Rossiplan, adquirido durante 

anos de atuação no segmento empresarial imobiliário, durante a implantação do software no 

escritório da SPE e nos pontos de venda e monitoramento do empreendimento.  

Para novos investidores há sempre a alternativa do apartamento ser adquirido 

diretamente dos sócios por valor menor, conforme forem as taxas bancárias cobradas para o 

crédito a produção ou capital de giro do empreendimento e a necessidade de capital durante o 

desenvolvimento do empreendimento. 

 

4 MODELAGEM DO NOVO NEGÓCIO 

 

Aprendizados com o desenvolvimento do empreendimento 

O desenvolvimento e aprendizado do trabalho ocorreu em etapas, conforme as 

experiências absorvidas durante sua execução, e os pontos críticos foram sendo identificados 

na mesma medida, conforme o que, suscintamente, passamos a expor:  

a) Identificação da demanda para o produto e as descobertas de novos 

negócios: 

A demanda é identificada e mensurada através de dados fornecidos pelo mercado, 

obtidos por meios de pesquisas.  

Para o modelo de negócio pretendido, focamos no mercado disponível e qualificado, 

o mercado-alvo, que é o conjunto de consumidores disponíveis e qualificados aos quais se 

destinam a oferta de apartamentos do tipo studio. 

Figura 6: Mensuração de demanda 
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Fonte: Hooley (2000) 

 

No mercado da Lapa, por exemplo, o mercado-alvo não foi plenamente identificado 

por que durante a execução do presente trabalho as pesquisas não estavam totalmente 

concluídas. Entretanto, para se ter uma ideia, as pesquisas realizadas por meio eletrônico 

(Apêndice E) e o roteiro de entrevistas com clientes potenciais (Apêndice B) identificaram 

preferências importantes para o projeto, como a importância da vaga e da varanda no projeto, 

por exemplo. 

Entretanto, por se tratar de modelo de negócio ainda não explorado por concorrentes, 

há muito que se fazer para divulga-lo apropriadamente e entender como outros proprietários 

aderirão a ideia do negócio proposto. 

b) Necessidade da elaboração do fluxo de informações:  

O fluxo de informações só pôde ser desenvolvido após a compreensão das etapas do 

processo do modelo pretendido. Cada etapa foi desenvolvida com base em informações do 

escopo da obra, observando-se como a forma como se relacionam no projeto.  

Após essa compreensão, foi possível ter uma visão global do negócio, através do qual 

o modelo de negócio foi desenhado, objetivando auxiliar o administrador a melhorar sua 

compreensão acerca do funcionamento na empresa e identificar quais processos devem ser 

aperfeiçoados para se alcançar melhores resultados. 

Através das experiências adquiridas nesse processo, constatou-se que o projeto deve 

partir da compreensão do que o cliente final deseja consumir, qual é a sua necessidade, os itens 

que julga importantes para a composição do produto, e quanto e como pagará para obtê-lo.  

Para que isso seja possível, desde já, recomenda-se contratar bons profissionais e 

certificar-se de que haverá recursos suficientes para garantir que o produto seja entregue ao 

cliente final como planejado inicialmente, pois o processo de edificação não poderá ser 

interrompido ou modificado posteriormente sem consequências negativas ao resultado 

pretendido.  

c) Custos envolvidos no empreendimento e o retorno financeiro esperado: 

Sem a noção clara dos custos envolvidos no empreendimento, não será possível 

calcular o retorno financeiro esperado, pois a taxa interna de retorno (TIR) depende dessa 

informação para ser calculada. 

 A primeira pergunta a ser feita pelo investidor ou sócio ao empreendedor será neste 

sentido. Normalmente, o investidor não inicia a análise do negócio impondo taxas de retorno 

de investimento, porque tem por hábito ouvir o que está sendo proposto no negócio antes de se 

manifestar. Para que seja possível atrair o investidor, é necessário clareza acerca da viabilidade 
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financeira do negócio e dos estudos econômicos do projeto que serão apresentados, dando 

clareza às projeções de rentabilidade do negócio.  

No modelo proposto, há importantes contribuições para reduções de custos, como a 

desnecessidade de se comprar os imóveis e a possibilidade de se negociar o pagamento de 

prestação de serviços por dação em pagamento de unidades no próprio empreendimento. 

O retorno financeiro deve ser feito com base em informações do cenário econômico e 

o preço dos insumos da construção. Cada investidor fará a sua própria conta de retorno do 

capital, não há regra para tanto, mas é certo que o retorno do investimento deverá ser maior do 

que o pago pelos bancos em investimentos de baixo risco. 

 

d) Parcerias e os fornecedores 

O processo de captação de novos negócios dependerá do entendimento do 

funcionamento do modelo de negócio proposto por parte dos proprietários dos imóveis e dos 

fornecedores. A compreensão das vantagens de se receber parte dos seus serviços em unidades 

imobiliárias poderá estimular os fornecedores a enxergar possibilidades de recebimento de seus 

serviços em imóveis ou créditos imobiliários em sistema de parceria com a empresa 

incorporadora constituída. Cada negócio terá suas peculiaridades, não sendo possível cravar 

regras neste sentido, mas, em época de recessão econômica, por exemplo, alterativas deste tipo 

ajudam a manter outras empresas de construção em funcionamento, com possibilidade de 

diversificação de produto como o de formação de carteira imobiliária para ser utilizado em 

negócios de permuta ou venda direta, por exemplo.  

 

e) Algumas questões jurídicas dos terrenos e dos seus proprietários 

A análise jurídica deve ser cautelosa por parte dos envolvidos no processo, pois há 

diversos riscos que se não forem apurados logo no início da negociação podem gerar inúmeros 

problemas para todos.  

Alguns aprendizados foram importantes durante a trajetória do negócio, como, por 

exemplo, iniciar tratativas comerciais com base em informações relatadas pelos proprietários 

sem comprovação. Ainda que informações sejam prestadas de boa-fé, a checagem de todas as 

certidões pessoas e do imóvel envolvido no negócio deve preceder todos os outros processos. 

Tal diligência possibilitará ao administrador conhecer com segurança todas as informações 

importantes do negócio e, a partir daí iniciar a negociação com os proprietários dos imóveis. 

Não raras vezes, algumas diligências são comumente tomadas no sentido de liberar eventual 

pendência jurídica ou financeira que recai sobre o imóvel, demandando tempo e custo adicional 

não previstos. 
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Concepção do modelo do novo negócio 

A partir do aprendizado obtido durante o desenvolvimento do negócio de incorporação 

para a construção de studios, ainda em fase de aprovação de projeto pela Prefeitura do 

Município de São Paulo, criou-se um fluxo de informações do modelo para facilitar a 

compreensão do projeto (Figura 7).  

Cada etapa do fluxo de informações está relacionada a um plano de ações e de 

contingências que serão adotados no negócio de incorporação por cada integrante da cadeia de 

suprimentos, conforme sua contribuição. 

 A opinião do cliente final e contribuições feitas por parte dos sócios, engenheiros, 

arquitetos, corretores de imóveis, enfim, de pessoas que participam do empreendimento direta 

ou indiretamente, auxiliam na obtenção do produto ideal.  

Neste sentido, é recomendável que os arquitetos e sócios ouçam primeiramente o que 

as ruas têm a dizer. Algumas imobiliárias consultadas indicadas neste trabalho, por exemplo, 

sugeriram que se faça um plano piloto, sem identificação do produto e do projeto - até porque 

não haverá projeto aprovado na fase inicial – para ouvir, antes de tudo, a opinião das pessoas 

que transitam na calçada do futuro empreendimento acerca do produto idealizado e das suas 

características.  

Ao produto pensado devem estar relacionados a elementos técnicos, jurídicos, 

arquitetônicos e financeiro que confirmarão a possibilidade de produzi-lo.  

Para a análise da situação jurídica das pessoas físicas dos sócios, recomenda-se que 

sejam feitas pesquisas cadastrais das pessoas física e/ou jurídica antes de se iniciar qualquer 

outra tratativa, pois eventual constatação de impedimento jurídico na documentação dos sócios 

impedirá a aprovação do cadastro bancário e transferência do bem imóvel a empresa 

incorporadora (SPE). 

Para análise técnica do imóvel incorporado, pesquisas prévias de registros e 

averbações do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, e do seu cadastro junto a 

municipalidade, possibilitará conhecer eventuais débitos e restrições fiscais que poderão 

impedir o desenvolvimento do negócio. 

Para que as plantas do projeto possam serem desenhadas, há grande investimento 

tempo nos trabalhos desempenhados por engenheiros, arquitetos, advogados e dos próprios 

stakeholders, que só devem ser autorizados após o rigor na observância dos critérios 

mencionados nos parágrafos anteriores. 
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Cumpridas as etapas anteriores e sendo possível prosseguir, parte-se para a aprovação 

e registro das plantas junto aos órgãos públicos competentes, originando o memorial de 

incorporação, documento jurídico que explica e detalha o objeto da construção, o edifício e suas 

características, com fundamento na Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, permitindo que os 

apartamentos possam ser comercializados. 

Para que o empreendimento inicie a fase construtiva, será necessário ter certeza das 

fontes de receitas para o pagamento dos insumos da construção civil e mão de obra.  

Os critérios utilizados para a análise jurídica e técnica serão exigidos pelos agentes 

financeiros para aprovação de crédito. Os investidores, por seu turno, não dispensarão a 

apresentação dos mesmos requisitos legais e técnicos para iniciar os investimentos, ainda que 

o projeto esteja bem desenhado e o cliente final tenha gostado da concepção do produto. 

A construção do edifício deverá atender à obtenção de todas as certificações exigidas 

pelo poder público, necessárias à entrega das unidades imobiliárias ao consumidor final, 

incluindo-se a emissão AVCB-Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e “Habite-se”, 

certificado de conclusão de obra dentre outras certificações de segurança e reserva de área para 

o meio ambiente.  

O controle de obras, que no presente caso analisado é feito por câmeras e ERP, é 

acompanhado de informações que diariamente alimentam o sistema, permitindo que o controle 

da medição das obras executadas, segundo o que estiver previsto no cronograma de escopos, 

seja feito pelos bancos, sócios e administradora.  

Atendendo-se às exigências mencionadas, com a entrega dos apartamentos prontos, o 

ciclo se encerrará no próprio consumidor final, ponto inicial do negócio proposto. Ele é quem 

justificará a viabilidade do negócio e todo o esforço do empresário em seguir com o projeto.  

Outra preocupação que deve ser observada é o período de garantia e de manutenção 

do edifício, após a entrega das unidades. Aconselha-lhe que a gestora do empreendimento 

nomeie a gestora de condomínio logo após a entrega das unidades para que lhe informe sobre 

eventuais correções de problemas verificados na construção do edifício dentro do prazo 

estabelecido por lei.  

Essa compreensão é o fundamento do modelo de negócio, os demais elos são 

importantes, mas só funcionarão e houver investidor que esteja assegurado de que o consumidor 

irá adquirir o produto e quanto dinheiro ganhará pelo investimento feito. 
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Figura 7: Fluxo de informações do modelo do negócio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para elucidação do que trata cada componente do fluxo, estão apresentados o plano de 

ações do desenvolvimento do negócio imobiliário, a seguir especificados: 

 

Atividades:   

 

 

 

 

 

 

Consumidor 

Final 

Conceito do 

Produto 

Aprovação 

do Projeto  

Viabilidade 

Financeira do 

Negócio  

Execução das 

Obras 
Entrega do Produto  

 Terreno 

(proprietário)  

(RI) Memorial 

Incorporação 

Início das 

vendas  

Viabilidade 

Técnica/Legal 

do Imóvel 

Viabilidade 

Jurídica da 

Pessoa 

Consumidor 

Final 

Captar do cliente-alvo aquilo que identifique seu interesse pelo produto 
desenvolvido, antes do seu lançamento no mercado, para avaliar a 
criação de valor da oferta, para garantir o sucesso das vendas. 

Conceito do 

Produto 

Desenvolver o produto com base no que o consumidor final deseja, 
complementado por aquilo que já é demandado em studios bem aceitos 
em outros empreendimentos imobiliários análogos. 

 Terreno 

(proprietário)  

Obter a sua participação como sócio, apresentando a alternativa do 
retorno superior com o produto imobiliário em relação à venda simples 
do terreno. 

Viabilidade 

Financeira do 

Negócio  

Demonstração da viabilidade financeira do empreendimento com 
retorno financeiro, com o fluxo de caixa para as contingências iniciais 
do empreendimento, ao proprietário do imóvel e parceiros. 
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Viabilidade 

Técnica/Legal 

do Imóvel 

Viabilidade 

Jurídica da 

Pessoa 

Aprovação do 

Projeto  

(RI) Memorial 

Incorporação 

Início das 

vendas  

Execução das 

Obras 

Entrega do 

Produto  

Realizar os testes de sondagem, levantamento planialtimétrico do 
imóvel em conformidade com a legislação aplicável diretamente e 
outras que tenham que ser atendidas. 

Confirmação da inexistência de impedimento legal da pessoa física e/ou 
jurídica para compor a sociedade empresarial e/ou alienar seu bem 
imóvel para os fins da incorporação imobiliária. 

Obter o registro na prefeitura do munícipio onde estiver situado o 
imóvel, após a confirmação das viabilidades financeira, jurídica e 
técnicas do projeto, e aprovação das plantas arquitetônicas.   

Registrar no cartório de imóveis competente, mediante a apresentação 
das plantas arquitetônicas aprovadas. Somente após tal registro é que o 
imóvel poderá ser comercializado ao consumidor final.  

Realizar nos stands de vendas, internet e outras mídias, com a 
comunicação focada em demonstrar ao público-alvo que o produto pode 
atender aos seus desejos, expectativas e possibilidades financeiras.  

Iniciar as obras após as vendas das unidades nos stands de vendas com 
planejamento e cronograma de maneira a se cumprir o prazo de entrega, 
compromissado com os compradores.   

Entregar as chaves aos consumidores finais após a obtenção do “habite-
se”, com o cumprimento efetivo do prazo combinado, seguido de uma 
avaliação de satisfação quanto à efetiva criação de valor pelo produto, 
visando à difusão de uma imagem positiva da empresa.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES  

 

Este trabalho mostra como é possível fazer a utilização de uma metodologia científica 

aplicada de maneira a se construir algo concreto no mundo do empreendedorismo. Apesar do 

empreendimento ainda não ter sido concluído, ficou evidente que as suas bases são sólidas para 

esperar o seu sucesso em futuro próximo.  

O objetivo de se desenhar um modelo de negócios de incorporação imobiliária a partir 

daí, ajudou significativamente a se pensar estrategicamente e a longo prazo o desenvolvimento 

da empresa Rossiplan, indo muito além de um business plan. 

O trabalho aplicado a uma realidade concreta, envolveu a tomada de decisões e a 

superação dos problemas que foram surgindo, desde as pendências financeiros e legais dos 

sócios, as definições dos projetos arquitetônicos, até as exigências legais.  

Como se pode verificar, é possível desenvolver o modelo de um negócio imobiliário 

partindo de uma realidade concreta referente ao lançamento de um produto. Contudo, o modelo 

é passível de ser aperfeiçoado para aplicação em outros segmentos desse mercado, pois a 

integração de interesses dos investidores, de um modo geral, poderá ser um motivador para a 

captação de sócios e de parcerias em outros empreendimentos. 

Este trabalho apresenta como inovação a maneira como a incorporação imobiliária 

pode ser desenvolvida com a participação do próprio proprietário do imóvel, dos parceiros, da 

empresa, com foco no atendimento de necessidade dos clientes, sendo este o elemento gerador 

do processo.  

Na prática cotidiana da incorporação de imóveis, o proprietário geralmente vende o 

seu bem à empresa que desenvolve o produto e o remunera em dinheiro ou em unidades 

construídas, não tendo nenhum envolvimento na análise de viabilidade financeira do negócio, 

cujos retornos dificilmente são revelados.  

O modelo de negócio aplicado e sugerido não trata o proprietário do imóvel somente 

como detentor do bem, envolve-o como participante do desenvolvimento do empreendimento, 

transferindo-lhe informações técnicas e de viabilidade do negócio, de maneira a torná-lo 

confiante quanto aos resultados a serem obtidos, conforme as expectativas, de maneira a 

encorajá-lo a outras iniciativas desta natureza, bem como motivar outros proprietários de 

terrenos ociosos e onerosos a também torná-los produtivos. 

Outro aspecto da inovação deste modelo do negócio é que o aprendizado obtido pelo 

proprietário do imóvel poderá estimulá-lo a também empreender em seu próprio imóvel, 

tornando-se um novo empreendedor.  
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A complexidade de se desenvolver o modelo de um negócio como este, está nos 

elevados riscos e dificuldades de se fazer a integração entre os diferentes interesses dos 

participantes, ou seja, tornar clara a criação de valor para cada um deles. Aqui, o tempo se 

constitui em um elemento crucial, pois cada adiamento ou não cumprimento de prazos acarreta 

custos de transação (Silva, 2009), custos operacionais e despesas desnecessárias 

A negociação com os proprietários do terreno exigiu um levantamento de suas 

pendências financeiras e jurídicas, ônus de hipoteca, penhora, dentre outros aspectos, que 

acabou exigindo a solução de pendências. Enfrentou-se também o acometimento de doença 

inesperada de um deles. 

Os levantamentos de permissões das diversas legislações para a construção, a começar 

daquela sobre zoneamento, exigiram um cuidado grande, dada a sua complexidade e amplitude.  

Com relação aos estudos arquitetônicos preliminares, foram muitas as discussões e 

ajustes, pois tiveram que ser elaboradas diferentes versões do produto, especialmente depois do 

diagnóstico, com entrevistas com corretores e clientes potenciais.  

A complexidade desse trabalho está intimamente ligada à inovação de se empreender 

um negócio imobiliário de maneia diferente daquela usual, com a intenção do seu aprendizado 

permitir o desenho de um novo negócio. Felizmente, até aqui este desafio se mostrou viável e 

produtivo. 

Finalizando, a recomendação mais relevante àqueles que entenderem ser esta 

experiência válida de aproveitamento, é de se pensar sempre primeiro em descobrir as 

necessidades e desejos das pessoas que poderão consumir o seu produto, desde a sua formulação 

inicial, para definir que recursos e competências precisam ser disponibilizadas. Contudo, não 

obstante isso estar bem difundido na literatura da administração, é um grande desafio praticá-

la. 
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Apêndice A - Síntese dos depoimentos 
 

 

 
Oportunidade: 
Explorar o mercado imobiliário do bairro da Lapa, SP, desenvolvendo produtos de studios, antes não explorados pelos 
concorrentes. 

Objetivo:  
Desenvolver um produto de studios, semelhante ao já desenvolvido em outras regiões de São Paulo, no bairro da Lapa, 
SP, para atender às necessidades dos clientes daquela região.   
 
 
Perguntas 
formuladas  

Primeiro 
entrevistado 
 

Segundo 
entrevistado 
 

Terceiro 
entrevistado 
 

Quarto 
entrevistado 

Quinto 
entrevistado 

Síntese  Essência dos 
conteúdos 
 
 
 
 
 
 
As vendas 
serão 
rápidas, 
principalmen
te para o 
público de 
solteiros.  
 
É 
recomendáve
l diminuir as 
tipologias. 
 
A 
localização é 
boa. 
 
É 
recomendáve
l que o preço 
mínimo seja 
de R$ 
10.000,00/m
². 
 
É 
recomendáve
l analisar o 
que clientes 
da Lapa 
pensam 
sobre o 
projeto. 
 
 
Bancos 
Santander e 
Bradesco 

Qual é a 
sua 
experiênci
a de 
vendas de 
estúdios 
Lapa? 

Trabalho há 
mais de 35 
anos com 
este tipo de 
produto. Os 
studios serão 
vendidos 
rapidamente 
na Lapa, 
porque não 
tem esse 
produto lá. 

Trabalho 
com a venda 
de studios no 
empreendim
ento You, 
Central Park. 
Há forte 
demanda 
deste 
produto por 
solteiros. 

Trabalho 
com venda 
de studios no 
empreendim
ento da 
Vitacon, 
VN-
Vergueiro. 
Os studios 
estão sendo 
um sucesso 
de vendas 
nos stands. 

Não sei 
opinar. Só 
trabalho com 
imóvel 
popular de 1 
e 2 quartos. 

Nenhuma. Os 
Studios 
serão 
vendidos 
rapidame
nte na 
Lapa. Os 
solteiros 
demanda
m esse 
produto. 

Quais são 
as 
principais 
críticas ao 
projeto 
apresenta
do? 

Muitas 
tipologias 
podem 
dificultar as 
vendas. Não 
venderia isso 
com planta 
ajustada ao 
Minha Casa 
Minha Vida. 

Não 
consegui 
visualizar a 
área de lazer, 
que é muito 
importante 
para o 
público de 
studios. 

Sem críticas. Achei o 
prédio muito 
apertado 
entre as 
construções. 
Não 
enxerguei a 
área de lazer. 

Nenhuma 
crítica. Mas 
sugiro que 
deixe 
evidente o 
espaço de 
lazer que não 
está claro. 

Diversas 
tipologia
s 
dificulta
m as 
vendas; 
área de 
lazer não 
está 
evidente. 
A planta 
vinculad
a ao 
projeto 
MCMV 
não foi 
aconselh
ado.  

Quais são 
os pontos 
fortes do 
projeto 
apresenta
do? 

Localização. Localização Localização.  Localização Localização Localiza
ção 

Qual é o 
preço 
ideal de 
venda do 
produto 
(estúdio)? 

Entre R$ 
10.400,00 a 
R$ 
10.600,00/m
² 

Segue a 
opinião do 
superintende
nte. 

Vende a R$ 
10.000,00/m
² 

Vende acima 
de R$ 
10.000,00/m
² 

Vende por 
R$ 
10.600,00 

Mínimo 
de R$ 
10.000,0
0, 
máximo 
de R$ 
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10.600,0
0 

financiam os 
projetos de 
studios; A 
Caixa 
financia 
projeto da 
MCMV. 
 
 
A velocidade 
deve ser alta, 
mas 
recomenda-
se que seja 
confirmada 
pelo 
mercado 
local antes 
do 
lançamento. 
 
O custo de 
construção 
previsto é de 
R$ 2.500,00, 
mínimo, e de 
R$ 2800,00, 
no máximo.  
 

Há 
demanda 
para o 
produto 
na região? 

Sim, mas 
precisa ser 
confirmado 
nas ruas 
antes do 
registro do 
memorial de 
incorporação
. 

Sim. 
Solteiros 
demando 
muito por 
studios.  

Muito, a 
exemplo da 
empresa 
Vitacon. 

As pessoas 
que mais 
procuram 
esse produto 
moram nas 
regiões 
centrais de 
SP. 

Há demanda 
muito forte. 

Há 
demanda 
por 
solteiros.  

O 
empreendi
mento está 
bem 
localizado
? 

Sim.  Sim.   Sim, o local 
é muito bom. 

Sim. Sim. Sim. 

Quais 
bancos 
financiari
am este 
tipo de 
projeto? 

Santander. 
Descarto o 
Banco do 
Brasil 

Não trabalho 
na área 
financeira. 

Os bancos 
Bradesco e o 
Santander 
financiam 
este tipo de 
empreendim
ento. 

Os bancos 
financiam. 
Sei que a 
Caixa 
Econômica 
trabalha com 
Minha Casa 
Minha Vida. 

 Santande
r é 
recomen
dável. 
Mais 
investido
res 
podem se 
interessar 
em 
investir 
no 
projeto. 

Qual é a 
projeção 
de 
velocidade 
de vendas 
desse tipo 
de 
produto? 

opino que o 
projeto será 
vendido 
rapidamente. 
12 meses 

As vendas 
serão rápidas 
porque há 
poucas 
unidades 

Muito alta.  Os studios 
estão sendo 
bem 
vendidos. 

As vendas 
serão bem 
rápidas. 

Alta 
velocida
de de 
vendas 
para o 
produto. 

Qual é 
custo de 
construçã
o do 
projeto 
apresenta
do? 

Não sei 
dizer. 

Não sei. Minha 
estimativa é 
de que seja 
entre R$ 
2.500,00 a 
R$ 2800,00 
por m², 
incluindo-se 
a demolição. 

Não sei. Não sei. Entre R$ 
2.500,00 
a R$ 
2800,00/
m². 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Apêndice B – Roteiro de entrevistas com clientes potenciais 

 

1. Você conhece algum apartamento do tipo studio? 
2. Você ou alguém da sua família já pensou em comprar um apartamento do tipo studio 

na Lapa? 
3. Que características ou itens deve conter um apartamento do tipo studio? 
4. Você acredita que a vaga de garagem é item indispensável para se viver em um 

studio? 
5. Se você tivesse que escolher entre dois imóveis do mesmo preço: um do tipo studio, 

de 33m², na Lapa, ou outro em bairro mais afastado do centro de São Paulo, qual deles 
escolheria? Por quê? 
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Apêndice C – Degravação de parte de entrevista feita com a Lopes Consultoria  

Nota: Trata-se de entrevista com feita com a participação do Sr. Franco, identificado como 
F.U.N., da empresa Lopes Consultoria, em 29 de novembro de 2017, na sede daquela empresa, 
sito à Rua Estados Unidos, 1971, Jardins, São Paulo, SP. 

A ferramenta de degravação utilizada foi a obtida do sitio https://dictation.io/speech. Algumas 
palavras que não correspondiam ao teor da gravação foram suprimidas por problemas de áudio. 
Não houve correções ortográficas e de concordância para não alterar o conteúdo da gravação 
original. 

Teor: “Estamos com o supervisor Franco superintendente da corretora Lopes Consultoria de 
Imóveis em um bate-papo evidentemente para saber a opinião dele sobre o projeto de studios 
na Lapa sobre as questões estão também a pergunta para ele é qual a experiência da Lopes com 
a venda de estudos no mercado imobiliário da Lapa a experiência de 75 anos no mercado 
produtos de alto Médio experiência hoje a que detém o maior local na comercialização de 
qualquer tipologia de móvel dentro do mercado é brasileiro ela tem Ela traz essa experiência 
com ela como ninguém também trabalho força de trabalho vem com a experiência nem com 75 
anos a experiência. se você me permite eu vou enumerando. eu não vou as fontes aí numa 
segunda reunião formal pode ser confirmada. em relação as informações com relação à crítica 
eu não consigo identificar algum tipo de modificação técnica em cima do projeto visualizando 
o desenho na da tipologia com relação ao aproveitamento da área. Eu acho que o arquiteto 
aproveitou dentro daquilo que lhe é permitido respeitando inclusive restrição de gabarito Então 
o que foi possível ele colocar foi colocado pelo arquiteto. Eu tenho algumas restrições Por que 
para essa região você tá trabalhando com três ou quatro tipologias diferentes acaba confundindo 
o comprador que vai embora.se em o número pequeno de tipologia. se fosse possível adequar 
isso fazendo modificativo aplicando Studio entre 27 e 28, número baixo de unidades, melhora 
o seu vgv. Atrapalha comercialização duas, três ou quatro tipologias para vender por causa de 
uma pessoa que quer aquela de 41m e se não tem, o cliente não quer mais. assim eu acho que a 
tipologia única você atingirá o público direto e objetivo para comprar não vai ter dúvidas. o que 
vai acontecer quando você tem três tipologias, você pode tirar as duas tipologias do projeto. se 
ficar assim pode perder até 15% do total de vendas. se você sair na frente com essas unidades 
elas vão ser impactadas imediato aí você não quer mais o pequeno porque vão querer o grande 
e outros o pequeno. eu queria já cria um problema. não é o nosso objetivo. essa minha prateleira, 
este é o meu preço. vamos sentar e conversar com você o que é fornecido. Tecnicamente eu 
posso ser Contestado número maior de estúdio para não perder a área. eu acabei mesclando 
tipologia e isso é uma coisa que pode você pode rebater que eu não conheço projeto executivo 
e o preço sugerido. eu acho que esse preço está abaixo do mercado eu acho que r$ 9500 você 
pode puxar um pouco mais tocar na faixa de 10 e 400 de 10 e 600 que você vai bem. com 
relação ao produto vai ficar bem bacana para se comprar ele tá dentro de uma área com a 
demanda e o público que tem sido lançado na Mooca, perdão na Lapa. o que está acontecendo 
na região do Jardins e Pinheiros é o que você tá levando. essa ideia de mercado esse conceito 
no mercado está sendo levado para Lapa é novo. salvo muito engano meu é o primeiro então é 
certo é líquido e certo que esse produto ele vai ter pelo menos uma procura muito grande para 
você. a demanda reprimida nós já falamos sobre ela. você já entendeu o que é realmente tem 
público da região e ele não tá acostumado com essa tipologia. então é um laboratório. então  
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Apêndice D – Degravação de parte de entrevista feita com a Lopes Consultoria-
continuação 

 

você tem que mensurar teu risco nesse lançamento ele pode ser um sucesso estrondoso como 
também pode ir no abate o que a gente chama de batedeira e demorar um pouco mais porque o 
público não tá acostumado com essa referência. na região a referência chama-se Paulo Mauro. 
eu posso dizer para você eu chequei e não tem no mercado da Lapa o seu produto. eu não quero 
ser o gênio da lâmpada, um novo é novo. a pesquisa tem que ser feita pelo menos três 
profissionais no mercado para conversar senão eu não sobre o produto para poder ter certeza 
disso. acho que não é problema hoje eu vou te dar uma sugestão. hoje a melhor opção chama-
se Santander. você tem facilidade de taxas e negociar bem embora o seu produto é pequeno, 
mas é um produto que ele aceita bem. Bradesco ele cria muito problema para o incorporador. a 
minha sugestão de parceiro financeiro hoje em primeiro lugar Santander depois você pode por 
uma caixa econômica depois do Bradesco. Eu sugiro você fazer checagem no terreno, na parte 
externa. vocês testam o mercado com propaganda pirata. desperta curiosidade da região, põe 
tapume com breve lançamento e faz uma pesquisa. o que que vai acontecer? ou você sai com 
produto vendido ou você vai tirar o pé do acelerador. a resposta final a rua te respondeu bem aí 
você tem que ter algum profissional para fazer uma análise para conduzir esse processo 
habituado a lidar o mercado imobiliário ele vai sentir exatamente o que se pede. a gente quer a 
resposta daquele potencial comprador. aí você já vai ter posto a verba de mídia. (...) você vai 
ter dois anos e oito três anos de obra, mas com tranquilidade jamais minha casa minha vida 
(...)” 
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Apêndice E – Questionário  

 

 
 

Fonte: pesquisa eletrônica pela Survio. Disponível em 
https://www.survio.com/survey/d/H1A2B8D2M8Q2M3Y3M 
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Apêndice F – Questionário  

 

 
 

Fonte: pesquisa eletrônica pela Survio. Disponível em 
https://www.survio.com/survey/d/H1A2B8D2M8Q2M3Y3M 
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Apêndice G – Questionário  

 

 
 

Fonte: pesquisa eletrônica pela Survio. Disponível em 
https://www.survio.com/survey/d/H1A2B8D2M8Q2M3Y3M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    36 

 

Apêndice H – Questionário  

 

 
 

Fonte: pesquisa eletrônica pela Survio. Disponível em 
https://www.survio.com/survey/d/H1A2B8D2M8Q2M3Y3M) 
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Apêndice I – Provisão de Custos e Receitas 
 
 

Sumário         

(i) Valor do terreno incorporado: 
  
R$             4.000.000                   

                                

(ii) Valor da Unidade Vendida R$                 349.800 

                                

(iii) As exigências preliminares para 
o projeto: 

Segundo exigência da Prefeitura Municipal de São Paulo (Decreto-Lei 57.377/2016), a 
unidade habitacional terá no máximo 2 sanitários e até uma vaga de garagem, 
destinadas a famílias com renda mensal superior a R$ 7.000,00 até R$ 9.000,00. 
  

                                

(iv)  O valor da outorga onerosa   Não aplicável ao projeto.   
                                

(v) os valores do custo do capital 
 A presente planilha foi orçada com base na taxa mensal de 1,8%, fruto da média das 
taxas praticadas no mercado imobiliário Banco Santander.  

                                

(vi) Provisão de Vendas 

 O período de provisão de vendas está estimado para início no terceiro trimestre 
(quando haverá o registro do memorial de incorporação do empreendimento, com 
encerramento da SPE e distribuição da haveres previsto para o segundo trimestre do 
segundo ano.  

  

 A partir dessa data todas as unidades remanescentes serão escrituradas aos sócios, 
zerando o capital social e a finalidade da sociedade de propósito específico-SPE. Deve-
se quitar todas as dívidas antes do encerramento da sociedade.  

                                

(vii) pagamento do terreno  O valor do terreno foi integralizado no patrimônio da empresa pelos sócios.  
                                

(viii) fórmulas utilizadas   Utilizados os recursos do Excel.   

                                

 
 

 
  
  
  
  
  
  
   

E M P R E E N D I M E N T O -  RUA CAIO GRACO - LAPA - CAPITAL - SP  

Área Total 5485,42 m² 

área útil (aproximada) 3133,12 m² 

área construída 5485,42 m² 

área do terreno 1114,58 m² 

área de estacionamento 1710,27  m²  

estacionamento para venda avulda 0,00 m² 

MCMV (70%) 0,00 m² 

Venda direta (30%) 3133,12 m² 

1 torre c/ 09 pavimentos  95,00 unidades 

Receita Projetada   33.211.072,00  

   
preço venda: Apartamentos >33m²/m² 10.600,00  

 Apartamentos <=33m²/m² 10.600,00  

 Vagas de Garagem Avulsas/vaga -   
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SUMÁRIO  
CUSTO DO TERRENO  0,00   

TOTAL DESPESAS COM CONSTRUÇÃO                        (12.684.839,00)  Pillaster 

TOTAL DESPESAS COM MKT 
                                               

(133.000,00)  a confirmar 

TOTAL DESPESAS COM COMISSIONAMENTO (3,5%) (813.671,26)  70% do prédio 

DESPESAS PROJETO, REGISTRO E OUTROS (725.964,00)    

Capital tomado (despesas iniciais) 175000,00    

DESPESAS INSTALAÇÕES (3 ANOS) (395.092,00)    

TOTAL DESPESAS (14.752.566,26)    

 

Despesas Projetos e Abertura da Empresa  725.964,00  

Registro do Contrato Social  1.200,00   desembolso  

taxa de aprovação PMSP 125.000,00  desembolso 

levantamento topográfico 1.980,00  desembolso 

sondagem (estimado) 17.784,00  desembolso 

projeto hidráulico / elétrico -   Tetra 

projeto estrutural -   Tetra 

projeto arquitetura                                                                -   Tetra 

as built -   Tetra 

memorial incorporação - elaboração advogado 
                                                    

15.000,00    

memorial incorporação - custos cartório  85.000,00   desembolso  

Planta para o remembramento -    Tetra  

remembramento do terreno 30.000,00   desembolso  

Tetraarq e Engenharia 450.000,00    

   
Despesas Propaganda  133.000,00  

maquete física 25.000,00    

maquete eletrônica 10.000,00    

stand de venda  90.000,00    

folhetos / distribuição / anúncios 8.000,00    

   
comissão de vendas   813.671,26  

taxa comissão de venda   -  3,5% <70% do prédio>  1.162.387,52    

   
Despesas c/ Execução Obra  15.334.905,00  

demolição/remoção 250.000,00    

construção / área computável 
                                             

15.084.905,00  2.750,00  

Paisagismo, área térreo, guarita, portão, etc. 
                                                                

-     

escavação e remoção de solo -     

outorga   -    -   

Orçamento Pillaster aceito  12.684.839  

Despesas com Estruturas (3 anos)   395.092,00  

Auxiliar de Faturamento (R$ 1.500,00)  118.800,00    

SAC (R$ 1300,00) 102.960,00   Tetra  

Limpeza e Serviços Gerais (terceirizado) 21.600,00    

Manutenção de Rede e Serviços de TI -    Tetra  
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Material de Escritório 10.000,00   Tetra  

estacionamento                                                               -     

Área térreo, guarita, portão, etc.                                                               -     

Rescisão de Funcionários (5%)                                                                -    Tetra  

Prestadores de Serviços (manutenção elétrica) 18.000,00    

Luz/Água/Internet 36.000,00    

Advogado 54.000,00    

ERP TETRAARQ -    Tetra  

Contadores  
                                                  

33.732,00    

instalações PROVISÓRIAS 
                                                     

5.000,00    

investimentos iniciais (15 dias) 
                                                   

50.000,00    

Vigilância 102.960,00    

câmeras vigilância 26.000,00    

seguro (0,025) -     

ENCERRAMENTO (SPE) 
                                                

20.000,00    

   
Veículo Largura  Comprimento  

Pequeno 2,20                                       4  

Médio 2,30 / 2,40  4,70  

Grande 2,50  5,00  

   média de tamanho de vaga 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apêndice J - Dados econômicos básicos do projeto 

 

 

 

Fonte: Fornecido pela Rossiplan (2018) 
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Apêndice K -  Projeção dos resultados 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Apêndice L - Quadro de áreas por pavimento 
 

 SUBSOLO TÉRREO SOBRESSOLO 1º  2º  3º 4º  5º 6º  7º  8º    

ÁREA DE LAJE       599,90  
     

674,19       672,61  
     
551,54  

     
414,78  

     
414,78  

     
414,78  

     
414,78  

     
414,78  

     
414,78  

     
414,78   totais  

                          

ÁREA DE 
APARTAMENTOS 

(INCLUINDO 
VARANDAS - m²)              -                 -                -    

     
505,95  

     
375,31  

     
375,31  

     
375,31  

     
375,31  

     
375,31  

     
375,31  

     
375,31  

  
3.133,12  

ÁREAS COMUNS 
(CORREDOR - m²)        14,92  

       
15,03         15,03  

       
45,59  

       
39,47  

       
39,47  

       
39,47  

       
39,47  

       
39,47  

       
39,47  

       
39,47  

     
321,88  

ÁREAS COMUNS 
(ESCADA DE 

EMERGÊNCIA - m²)        12,87  
       

12,87         12,87  
       

12,87  
       

12,87  
       

12,87  
       

12,87  
       

12,87  
       

12,87  
       

12,87  
       

12,87  
     
141,57  

ÁREAS COMUNS 
(SALAS - m²)              -    

       
92,70         85,88  

             
-    

             
-    

             
-    

             
-    

             
-    

             
-    

             
-    

             
-    

     
178,58  

ESTACIONAMENTO 
(m²)      572,11  

     
566,46       571,70  

             
-    

             
-    

             
-    

             
-    

             
-    

             
-    

             
-    

             
-    

  
1.710,27  

                        
  
5.485,42  

ÁREA PERMEÁVEL - 
250,18 m²                         

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


