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Resumo

O termo “modelo de negócio” tomou força no início dos anos 1990, servindo para denominar 

quaisquer  novas  operações  de  e-business,  e  ensejando  muitos  estudos  acadêmicos.  No 

entanto,  modelos  de  negócios  são  potencialmente  relevantes  para  todas  as  atividades 

econômicas, representando a lógica central da empresa e como seus componentes interagem 

interna e externamente. Este estudo trouxe como questão principal de pesquisa a descrição 

dos modelos de negócio empregados pelas empresas atuantes na construção de habitações 

populares.  Mesmo  com  o  crescente  interesse  acadêmico  por  modelos  de  negócios,  esse 

segmento  da  construção  civil  tem  merecido  pouca  atenção  para  entender  fenômenos 

particulares, seja no Brasil ou em todo o mundo. O Brasil passou a se destacar nesse quadro 

mundial  a  partir  de  2009,  com  a  introdução  do  Programa  Minha  Casa,  Minha  Vida.  A 

pesquisa, de caráter exploratório, utilizou o estudo de caso múltiplo. Atendendo o primeiro 

objetivo específico, foi possível descrever as dimensões e componentes do modelo de negócio 

empregado,  concernentes  à  criação,  configuração  e  captura  de  valor.  O segundo objetivo 

específico  permitiu  identificar  as  mudanças  ocorridas  nos  modelos  de  negócios  das 

construtoras que aderiram no Programa, notadamente a crescente atuação das redes sociais, o 

emprego  de  novas  tecnologias  construtivas  e  as  preocupações  com  os  aspectos 

socioambientais.  

Palavras-chave: modelos de negócio, construção civil, habitação popular.

Abstract

The expression “business model” gained relevance at  the very beginning of the 1990’s to 

designate any new e-business venture. However, business models are potentially important for 

all economic activities meaning the core logic of a company and how its components interact 

both internally and externally. This study proposed the description of business models put in 

force by companies engaged in the construction of low-income housing as the main research 

issue. Although the increasing interest of academic research for business models, this segment 

of the civil construction industry have been deserving little attention in the sense of specific 

phenomena wherever in Brasil or in the whole world. Notwithstanding, Brazil is getting to a 

prominent worldwide position since 2009 with the institution of ‘Minha Casa, Minha Vida’ 



Program. The research, treated on an exploratory basis, use the multiple case study method. 

To meet the first specific objective it was possible to describe the dimensions and components 

of the effective business model  concerning value creation,  configuration and capture.  The 

second specific objective allowed to identify the changes occurred in the business models of 

the construction companies who engaged in the Program, remarkably the growing interaction 

of social  networks,  the use of new technologies  and several  aspects  related  to  social  and 

environmental issues.  

Key words: business models, civil construction, low-income housing. 
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1 INTRODUÇÃO

Depois de um período de crise entre 2003 e 2004, o setor da construção civil no Brasil 

voltou a apresentar taxas significativas de crescimento a partir de 2007. Em 2010, chegou à 

marca  de  11,6%  e  em  2011,  à  marca  de  3,6%  (IBGE,  2012)  -  tendo  acumulado  um 

crescimento  de  83%  entre  2008  e  2011  (SINDUSCON,  2011)  -,  com  uma  previsão  de 

crescimento  de  6%  em  2012  (IBGE,  2012).  A  participação  da  construção  civil  no  PIB 

nacional chegou a 5,7% em 2011, ou 236 bilhões de reais; estima-se um crescimento médio 

de 6% no período 2012/14, dentro da expectativa pela influência das obras da Copa do Mundo 

de 2014 e das Olimpíadas de 2016, ambas a serem realizadas no Brasil.  Segundo Barrella 

(2011),  o  setor  da  construção  civil  apresenta  um  índice  significativo,  representado  pelo 

impacto  multiplicador  que  possui  sobre  diversos  setores  da  atividade  econômica,  cujo 

resultado é a 4ª posição ocupada pelo setor na economia brasileira. 

Tais números dão importância à cadeia de valor da construção civil nacional, pela 

utilização  de  mão-de-obra  intensiva,  os  materiais  de  construção,  equipamentos  e  outros 

elementos que contribuem para a criação de milhares de postos de trabalho e movimentação 

econômica. Alie-se a essa noção básica a necessidade da redução do déficit habitacional – 

mormente para as classes economicamente mais baixas – e o crescimento da renda dessas 

camadas  e,  assim,  cria-se  um  panorama  favorável  ao  crescimento  da  construção  civil 

habitacional.  A  Câmara  Brasileira  da  Indústria  da  Construção  projeta  a  necessidade  da 

construção de 23,5 milhões de novas moradias até 2022 para zerar o déficit habitacional no 

país (CBIC, 2011). Novas habitações significam maiores investimentos do setor público em 

infraestrutura urbana associada (saneamento, transporte, segurança, educação etc.), abrindo-se 

espaço para a criação de programas como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e 

do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). 

Introduzido há três anos, o Programa MCMV trouxe uma nova movimentação no 

setor  imobiliário  nacional  pelo  volume  programado  de  investimentos,  que  não  se 

circunscrevem somente à parte construtiva das unidades residenciais, mas também de infra-

estrutura para atender os empreendimentos. 

Boa  parte  do  crescimento  estimado  para  o  setor  da  construção  civil  deve-se  ao 

Programa MCMV. Criado para reduzir o déficit habitacional do país através de um processo 

maciço de financiamentos às classes de baixa renda, com taxas reduzidas e subsídios diretos 

ao financiado, o Programa concedeu em 2009 um total de R$ 14,1 bilhões em financiamentos 

representativos de 276 mil unidades imobiliárias. No ano seguinte, 2010, o programa avançou 
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para um total de 1,15 milhões de unidades habitacionais, representado um volume de crédito 

de R$ 83,4 bilhões (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011).

Ao mesmo tempo em que sinaliza oportunidades de expansão, o programa MCMV 

vem  provocando  mudanças  no  ambiente  competitivo  ao  estabelecer  novos  aspectos  na 

expansão da construção habitacional voltada para as camadas mais pobres da população, ou 

seja, a base da pirâmide social.

O mercado  tradicional  de empreendimentos  imobiliários  no Brasil  apresenta  como 

principais características o grande volume de investimento demandado na fase de implantação 

e o alto grau de competição exercido por um elevado número de empresas atuantes no setor.  

A competição  se  dá,  mormente,  na  relação  preço-qualidade.  Esse  aspecto  engloba  vários 

atributos,  como  localização,  segurança,  qualidade  de  construção,  número  de  vagas  de 

garagem, lazer e condições de pagamento, entre os principais. No mercado tradicional, preço 

e qualidade se opõem constantemente – liderança em diferenciação significa maiores custos. 

Assim,  as  empresas  procuram estratégias  de  preços  competitivos  que  suportem manter  a 

qualidade dos imóveis.

Nos programas populares, o foco da competição tem sido o preço;  porém, respeitadas 

as condições  mínimas  de qualidade  estabelecidas  no MCMV (CEF,  2012).  A competição 

preço-qualidade  no  recente  filão  aberto  pelo  MCMV  engloba  vários  atributos,  como 

localização,  segurança,  qualidade  de  construção,  número  de  vagas,  lazer  e  condições  de 

pagamento, entre os principais. 

O negócio da construção popular visa a base da pirâmide e exige uma compreensão de 

desafios e oportunidades singulares. Zilber e Silva (2012) apontam que produtos e serviços 

devem ser desenvolvidos especificamente para as camadas mais pobres, não só por meio de 

preços e condições adequadas, como também utilizando essa mão-de-obra menos privilegiada 

economicamente. 

Diversas empresas que atuavam somente nas camadas mais altas de renda passaram a 

olhar esse novo segmento de mercado como estratégia de diversificação de suas atividades, o 

que incluiu as líderes de mercado, como Gafisa, Cyrela e Brookfield, destacadamente (VGV, 

2012).  No  sentido  de  atender  o  crescimento  esperado  no  segmento  de  baixa  renda,  as 

empresas passaram a atuar nesse novo segmento imobiliário por meio da criação de novos 

departamentos; a criação de subsidiárias; parcerias; e fusões e aquisições de companhias que 

já atuavam no segmento popular.  Mesmo aquelas que já operavam no mercado da habitação 

popular tiveram de proceder a mudanças em sua forma de atuar. 
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Um novo modelo de construção, de tecnologias específicas, financiamento e parcerias 

foi introduzido, requerendo um novo modelo de negócio para atender um novo cliente, o qual 

conta com maiores facilidades no acesso ao crédito de longo prazo, taxas de juros abaixo do 

nível usual de operações hipotecárias e subsídios governamentais

. A introdução do Programa MCMV levanta questões importantes a respeito da forma 

como as empresas atuam nesse novo segmento do mercado imobiliário nacional, notadamente 

no que se refere à viabilidade econômica do negócio. 

No Brasil, a essência do modelo empregado no âmbito do Programa MCMV combina 

a  participação  governamental  com  a  iniciativa  privada.  O  Estado  participa  com 

financiamentos, subsídios no custo dos imóveis e doação dos terrenos, utilizando os bancos 

federais  oficiais  (Caixa Econômica  Federal  e Banco do Brasil)  e os governos estaduais  e 

municipais. A iniciativa privada atua por meio das construtoras e incorporadoras, a grande 

maioria das quais já atuava no setor da construção civil imobiliária. 

A  estrutura  de  desenvolvimento  do  programa  pode  ser  considerada  híbrida,  ao 

combinar a interação do Estado com a iniciativa privada, resultando em um modelo sem igual 

em  todo  o  mundo.  Entretanto,  a  participação  do  Estado  suscita  dúvidas  quanto  à 

sustentabilidade do negócio de habitação popular no longo prazo.  Diante  de  eventuais 

mudanças  na  política  de  governo,  ou  mesmo  mudanças  no  âmbito  sócio-econômico,  é 

questionável a continuidade das empresas nesse segmento. 

 Em todo  o  mundo,  programas  de  habitação  popular  têm falhado  no cumprimento 

efetivo de estabelecer um modelo de negócio condizente com esses aspectos. Pesquisadores 

têm apresentado e relatado diversas situações nesse sentido. Nesse contexto, o problema de 

pesquisa está baseado na seguinte questão: “Quais foram as mudanças ocorridas nos modelos 

de negócio das empresas de construção civil no Brasil com o surgimento deste Programa?”

A resposta  a  esta  questão  consiste  fundamentalmente  na  descrição  do  modelo  de 

negócio adotado pelas empresas que atuam nesse segmento. 

De acordo com a literatura de modelos de negócio, as perguntas de pesquisa colocadas 

na identificação de um modelo de negócio giram em torno dos elementos principais que o 

compõem e  de  como estes  se  articulam,  de  modo  a  garantir  a  lucratividade  da  firma.  A 

fundamentação teórica está baseada nas proposições de Osterwalder e Pigneur (2010), quanto 

às dimensões dos modelos de negócio.  

Shafer,  Smith  e  Linder  (2005)  definem  que  um  modelo  de  negócio  é  uma 

representação da lógica central essencial e da escolha estratégica para criar e capturar valor 
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dentro de uma cadeia de valor. Conforme Casadesus-Masanell e Ricart (2010), a escolha de 

um modelo de negócio consiste em um plano de ação para diferentes situações. 

Amit e Zott (2001) destacam que a identificação de modelos de negócio busca explicar 

e prever um fenômeno empírico: a criação e a apropriação de valor. A escolha de um modelo 

de negócio específico significa escolher um jeito particular de competir, de operar e de criar 

valor. Essas escolhas não necessariamente coincidem com a estratégia  da empresa,  pois a 

análise  estratégica  está  focada  apenas  na concorrência,  ou seja,  na captura  do valor,  já  o 

modelo de negócio inclui  a criação de valor,  obtida a partir  de uma proposição de valor, 

arquitetura de valor, recursos e competências (HEDMAN; KALLING, 2003; BERTRAND et 

al., 2012).  

A literatura sobre modelos de negócio trata, basicamente, dos elementos principais que 

os  compõem e de  como esses  se  articulam,  de  modo  a  garantir  a  lucratividade  da  firma 

(CHESBROUGH;  ROSENBLOOM,  2002;  JOHNSON;  CHRISTENSEN;  KAGERMAN, 

2008; CAMISÓN; VILLAR-LÓPEZ, 2010; ZOTT; AMIT, 2010; DEMIL; LECOCQ, 2010). 

Osterwalder  e Pigneur (2010) propõem como conceito que um modelo de negócio 

descreve a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor. Essa descrição deve 

ser realizada através de nove blocos construtivos, cobrindo as quatro principais áreas de um 

negócio: clientes; oferta; infra-estrutura; e viabilidade financeira. Para Osterwalder e Pigneur 

(2010),  a  área de clientes  é  composta  das  dimensões  referidas  como relacionamento  com 

clientes; segmentos de clientes; e canais. Na área da oferta, situa-se a dimensão da proposta de 

valor. A área de infra-estrutura compreende as atividades-chave; a rede de parceiros;  e os 

recursos-chave. Finalmente, a estrutura de custos e as fontes de receitas estão contidas na área 

financeira. Na presente dissertação, optou-se em descrever o modelo de negócio empregado 

pelas construtoras no MCMV a partir das proposições de Osterwalder e Pigneur (2010). 

O  objetivo  geral  desta  dissertação  é,  portanto,  descrever  os  modelos  de  negócio 

utilizados pelas empresas de construção civil no Brasil para viabilizar os empreendimentos na 

habitação popular com o advento do MCMV. Essa descrição está baseada nos nove blocos 

constitutivos de um modelo de negócio conforme Osterwalder e Pigneur (2010), que são:

 Proposição de valor;

 Segmentos de clientes;

 Recursos-chave;

 Atividades-chave;

 Parcerias-chave;

 Relacionamento com clientes;
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 Canais;

 Fontes de receitas;

 Estrutura de custos. 

Dessa forma, os objetivos específicos são:

i)  Descrever  as  dimensões  de modelos  de negócio  empregados  pelas  construtoras  nos 

projetos de habitação popular enquadrados no Programa:

ii) Identificar as mudanças ocorridas nos modelos de negócio de construtoras engajadas no 

Programa, em comparação com os modelos de negócio antes utilizados nos segmentos de 

alto e médio padrão. 

A principal contribuição deste estudo reside no fato de que não há na literatura de 

construção civil  habitacional estudos específicos voltados para as camadas das populações 

mais  pobres.  Notadamente,  London e Hart  (2004) declaram que,  embora muitas  empresas 

explorem a base da pirâmide, ainda há pouca pesquisa sobre o assunto. 

No Brasil, estudos que incluem teses, dissertações e artigos concentram-se quase que 

exclusivamente  no  Núcleo  de  Real  Estate da  Escola  Politécnica  da  Universidade  de  São 

Paulo.  Ainda  assim,  a  produção  científica  sobre  empreendimentos  populares  até  hoje  se 

resumem a dois artigos sobre o MCMV, apresentados como colunas na revista Construção 

Mercado.  Uma  única  dissertação  de  mestrado  é  limitada  ao  estudo  das  empresas  de 

construção  civil  com  ações  negociadas  no  mercado,  sem  correlação  com  a  literatura  de 

modelos de negócios. 

Os periódicos especializados, em todo o mundo, concentram-se em assuntos relativos 

a investimentos, aos imóveis corporativos, aos fundos imobiliários, à precificação do produto 

final  e  ao  mercado  de  hipotecas  e  securitizações.  Recentemente,  um  desses  periódicos 

divulgou um artigo que apontou o Departamento de Negócios Imobiliários da Universidade 

Federal  de  Singapura  como a  principal  base  de  pesquisa  no  setor  imobiliário  em todo  o 

mundo. 

Jin  e  Yu  (2010)  são  os  autores  do  estudo  intitulado  “Classificação  Mundial  de 

Pesquisa  Imobiliária:  Mudanças  Recentes  na  Competitividade  e  Pesquisa  Acadêmica”.  A 

classificação teve como base o número de páginas de artigos publicados naqueles que são 

considerados  os  mais  proeminentes  periódicos  especializados:  o  Journal  of  Real  Estate 

Finance  and  Economics,  o  Journal  of  Real  Estate  Research  e  o  Journal  of  Real  Estate 

Economics, com uma pesquisa cobrindo o período entre 1973 e 2008. 

Para efeito da presente dissertação, optou-se pela utilização da base de dados desses 

três periódicos, acrescentando-se o Journal of Corporate Real Estate e o Journal of European 
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Real Estate Research. Também foi incluída a produção acadêmica da Universidade Federal de 

Singapura,  procurando  um  espectro  mais  amplo  de  pesquisa  da  produção  acadêmica.  O 

período  escolhido  foi  2007-2011,  pelas  profundas  transformações  ocorridas  no  mercado 

hipotecário mundial após a crise econômica de 2008. 

No total das seis fontes, foram compilados 559 artigos relacionados diretamente com a 

construção civil imobiliária. Os artigos foram classificados pela abordagem temática e pelo 

ano  de  publicação.  Foi  feita  uma  categorização  principal,  que  refletisse  o  histórico  e  a 

tendência dos temas. Em uma primeira observação, revelou-se a crescente tendência de um 

maior número de artigos sobre negócios imobiliários. A seguir, pode-se observar a elevada 

concentração sobre determinados temas, especialmente os artigos referentes a retornos sobre 

investimentos imobiliários;  precificação (como análise histórica de evolução de valores); a 

atuação dos fundos imobiliários; o mercado hipotecário; e os investimentos em imóveis de 

caráter corporativo (a propriedade de imóveis, sobretudo de produção industrial). A pesquisa 

revelou  a  total  inexistência  de  artigos  que  tratassem do  segmento  de  baixa  renda  ou  de 

programas habitacionais genéricos sobre redução de déficits habitacionais.

 Nota-se,  nos últimos cinco anos,  o crescente interesse pela  pesquisa em negócios 

imobiliários; e com o ano de 2011 apresentando um crescimento de 38% sobre 2010 e sendo 

responsável por 28% da produção intelectual do período analisado. 

No  tratamento  dos  temas,  percebeu-se  uma  concentração  de  66%  em  apenas  5 

investigações:  precificação,  investimentos,  fundos  imobiliários,  negócios  imobiliários 

corporativos e hipotecas/securitização/inadimplência. 

Na categoria precificação foram incluídos todos os estudos dirigidos para a análise de 

oportunidades, preços e suas tendências, identificação de receitas e tópicos relacionados. Nela 

também  foram  incluídos  os  artigos  que  tratam  da  evolução  histórica  de  preços  em 

determinadas cidades (terrenos e edificações). 

A categoria investimentos incluiu todos os estudos que abordaram a ótica do retorno 

ao longo do tempo, as oportunidades de negócios, as tendências sócio-econômicas e análises 

de risco. 

Os fundos imobiliários são outra presença marcante, com tratamentos que variaram de 

mercados específicos a modelos de participação acionária.  

Os  negócios  corporativos  compreenderam,  principalmente,  a  aquisição  de 

propriedades (terrenos, edifícios, fábricas e benfeitorias) como recursos importantes para o 

fluxo de receitas das empresas. Também incluíram estudos relativos à imagem da empresa 
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pelo  imóvel,  decisões  de  investimentos  em  propriedades  e  oportunidades  decorrentes  de 

mudanças estruturais no ambiente. 

A  categoria  de  hipotecas/securitização/inadimplência  incluiu  aqueles  artigos  que 

trataram desde mercados subprime, a garantia imobiliária ou de títulos derivativos, e estudos 

de capacidade de repagamento por parte dos adquirentes. 

Outros  assuntos  abordam  temas  variados,  como:  ambiente  de  trabalho  e  relações 

sociais;  disposição  de móveis  de escritório;  urbanismo aplicado a edifícios  de escritórios; 

luminosidade etc. 

A tabela seguinte ilustra a concentração por assunto nos últimos cinco anos: 

Tabela 1: Tipo e número de assuntos tratados nos periódicos

Ano/Assunto 2007 2008 2009 2010 2011 Total %Total
Investimentos 18 13 16 18 29 94 16,8 
Precificação 11 9 16 24 23 83 14,8 
Fundos Imobiliários 10 9 7 18 23 67 12,0 
Hipotecas, Securitização e 
Inadimplência 14 8 9 12 23 66 11,8 
Corporate Real Estate 9 14 15 18 4 60 10,7 
Governo e Tributação 3 5 8 2 11 29 5,2 
Ambiental 0 5 4 3 8 20 3,6 
Aluguel e Leasing 5 3 2 4 3 17 3,0 
Educação 0 0 2 3 3 8 1,4 
Outros 22 25 28 12 30 117 20,9 

Total: 92 91 105 114 157 559 100
Fonte: Elaborado pelo autor.

O  estudo  apresentado  a  seguir  está  estruturado  em  seis  capítulos,  além  desta 

introdução. 

No capítulo 2, apresenta-se uma ampla revisão bibliográfica de modelos de negócios, 

com especial  atenção às suas origens e conceituação e,  na seqüência,  são apresentadas as 

dimensões  dos  modelos  de  negócios:  proposição  de  valor;  segmentos  de  clientes;  canais; 

relacionamentos com clientes; fontes de receitas; recursos-chave; atividades-chave; rede de 

parceiros/parceria-chave; e estrutura de custos. Depois, uma visão sobre inovação e mudança 

nos modelos de negócios. Na parte final deste capítulo aborda-se a habitação popular com um 

panorama mundial e brasileiro, e depois, com a definição conceitual e operacional de modelos 

de negócio aplicada neste estudo.  
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O capítulo 3 aborda os procedimentos metodológicos. Na primeira parte, relativa ao 

método de pesquisa, é apresentada a aplicação do estudo de caso. A seguir, são apresentados e 

justificados os casos selecionados, para a realização das entrevistas, de acordo com o objetivo 

geral. Na parte reservada para a técnica de coleta e análise dos dados, são apresentados a 

aplicação dos questionários de entrevistas, o acesso a documentos e outras observações do 

autor. 

No capítulo 4 são apresentadas a análise e a interpretação dos dados da pesquisa. O 

capitulo foi iniciado com a apresentação das empresas escolhidas – Living e Rodobens – o 

que incluiu um breve histórico e a descrição de suas principais atividades. A seguir, os dados 

da pesquisa foram alinhados em consonância com as dimensões e componentes definidos para 

este estudo, com apresentação gráfica quando necessária. 

O capítulo 5 foi dedicado à discussão e resumo dos dados da pesquisa, procurando 

mostrar  a  aderência  dos  modelos  de  negócios  praticados  pelas  construtoras  do  segmento 

popular  com a fundamentação  teórica.  A discussão é  centrada  nas  dimensões  de criação, 

configuração  e  captura  de  valor,  sendo  apresentados  dois  quadros-resumo  cotejando  os 

resultados das entrevistas com os objetivos específicos. 

No  capítulo  6,  são  apresentadas  as  considerações  finais  deste  estudo  as  quais, 

inicialmente, tratam da lucratividade e descrição dos modelos de negócios empregados pelas 

empresas  para  o  segmento  habitacional  popular.  As  conclusões  do  estudo  também estão 

delineadas  de  acordo  com  cada  componente  dos  modelos  de  negócios.  Encerrando,  é 

suscitada a relevância da questão da viabilidade do MCMV no longo prazo. 

O capítulo 7 foi reservado para as recomendações e sugestões de futuras pesquisas. 

Estas incluem a ampliação de estudos similares em modelos de negócios para outras empresas 

do setor, sejam aquelas que sempre atuaram no segmento popular ou aquelas que migraram de 

outros segmentos. Sugere-se também que sejam realizados estudos sobre a continuidade do 

MCMV, as novas tendências de ampliação operacional das construtoras e incorporadoras e, 

finalmente,  a  efetivação  de  pesquisas  sobre  métricas  do  desempenho  econômico  das 

empresas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diferentes  abordagens  em  administração  estratégica  –  incluindo  as  teorias  da 

organização industrial,  a visão baseada em recursos, capacidades dinâmicas e a teoria dos 

jogos – ajudaram pesquisadores no entendimento da dinâmica da competição, desenvolvendo 

recomendações  sobre  como  as  firmas  deveriam  definir  suas  estratégias  competitivas  e 

corporativas.  Condutores  como a  globalização,  desregulamentação  e  mudança  tecnológica 

(entre  outros),  estão  mudando  profundamente  o  jogo  competitivo  (CASADESUS-

MASANELL; RICART, 2010, p. 195). É nesse contexto atual que empresas se aproveitam 

dessas mudanças estruturais para inovar em seus modelos de negócio (CHESBROUGH, 2010, 

p. 356), inclusive do ponto de vista dos custos, tendo em vista a expansão dos mercados 

emergentes (WILLIAMSON, 2010, p. 344).

 Besanko et al. (2006) destacam que diversos estudos sobre o desempenho passado de 

empresas de sucesso demonstraram que as razões para o sucesso são complexas, e, muitas 

vezes, obscuras. Na interpretação dos autores, as empresas têm sucesso porque as estratégias 

escolhidas por seus gerentes permitiram explorar melhor as oportunidades lucrativas na época 

ou por se melhor adaptarem a mercados em constante mutação. Além disso, mesmo empresas 

de sucesso podem ter experimentado estratégias que redundaram em fracasso e confusão. 

A  peça  central  do  plano  estratégico  de  uma  empresa  deveria  ser  sua  estratégica 

genérica, porque supre o contexto para a tomada de ações em cada área funcional. Na prática, 

entretanto,  muitos  planos estratégicos são relações de ações sem uma articulação clara  da 

vantagem competitiva que uma empresa tem ou busca conseguir e de que modo (PORTER, 

1989, p. 22).

Conforme destaca Chesbrough (2010), mesmo a melhor tecnologia pode resultar em 

fracasso caso o modelo de negócio não seja desenhado adequadamente. 

Os termos “estratégia” e “modelo de negócio” são empregados usualmente de maneira 

intercambiável: entretanto vários autores, como Chesbrough e Rosenbloom (2002), Magretta 

(2002), Zott e Amit (2010) e Klang (2010), destacam que estes conceitos são diferentes. 

A análise  da estratégia é um passo essencial  no projeto de um modelo de negócio 

competitivamente sustentável (TEECE, 2010, p. 180). Mas um modelo de negócio não é a 

mesma  coisa  que  estratégia,  muito  embora  as  pessoas  usem  os  termos  de  forma 

intercambiável atualmente (MAGRETTA, 2002, p. 6). 
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Porter (2001) afirma que, por um lado, estratégia se refere ao posicionamento de uma 

empresa ante a concorrência; por outro, modelos de negócio procuram estabelecem a troca 

econômica com parceiros externos, incluindo clientes. 

Itami e Nishino (2010) consideram que existe um sistema de negócio e um modelo de 

lucro.  Nessa  consideração,  o  sistema  de  negócio  é  o  projeto  de  realização  da  estratégia 

pretendida, enquanto o modelo de lucro é a intenção estratégica de atingir várias espécies de 

diferenciação.  Magretta  (2002)  conceitua  que,  como  um  sistema,  o  modelo  de  negócio 

descreve como as peças do negócio se encaixam.

Para  Casadesus-Masanell  e  Ricart  (2007),  um  modelo  de  negócio  é  não  só  um 

conjunto de escolhas da administração sobre como a organização deve operar, mas também 

um conjunto de conseqüências derivadas dessas escolhas. O modelo de negócio é o elo de 

articulação entre escolhas estratégicas e resultados (CASADESUS-MASANELL; RICART, 

2010, p. 201).  Chesbrough (2010, p. 358) contribui nessa discussão: “o sucesso dos modelos 

de  negócios  existentes  influencia  fortemente  a  informação  que  subseqüentemente  fica 

enraizada dentro ou filtrada para fora dos processos de decisão corporativa”. 

Klang (2010) pondera que o conceito de modelos de negócio diferencia-se de outros 

conceitos no contexto das ciências de negócios e administração na medida em que incluem 

tanto a criação de valor quanto a captura de valor. Segundo o autor, toda organização viável é 

construída  sobre  um sólido  modelo  de  negócio,  e  que  um  modelo  de  negócio  novo  ou 

inovador pode criar uma vantagem competitiva estratégica e ser o alicerce para sobrevivência, 

crescimento e retorno superior. 

Johnson,  Christensen  e  Kagermann  (2008)  manifestam  que  grandes  modelos  de 

negócios podem refazer a configuração das indústrias e conduzir a crescimento espetacular e, 

mesmo assim, muitas companhias crêem que a inovação do modelo de negócio é difícil. Isto 

porque seus gestores não entendem o modelo existente tão bem a ponto de saberem quando ou 

como mudar.  Sabatier,  Mangematin e Rousselle  (2010) propõem que modelos de negócio 

originais normalmente surgem em novas indústrias e podem, rapidamente, se tornar ícones.  

Ricart et  al.  (2004) argumentam que novas estratégias para a base da pirâmide em 

mercados emergentes provocou o estudo sistemático dos modelos de negócio. Prahalad e Hart 

(2002), e London e Hart (2004) sinalizam a necessidade das empresas serem efetivas em tais 

ambientes “diferentes”, necessitando desenvolver novos modelos de negócios. 

No entender de Demil e Lecocq (2010), as mudanças nos modelos de negócio – sejam 

de  um só  componente  ou  vários,  do  modelo  –  podem servir  para  expandir  ou  reduzir  o 

desempenho geral. 
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Os  resultados  da  aplicação  de  um  modelo  de  negócio  podem  ser  avaliados  pela 

comparação com os concorrentes; pelo modelo de cinco forças de Porter; pela efetividade do 

relacionamento com o ambiente externo; ou até pelas competências essenciais da organização.

A questão central é como operacionalizar as dimensões do modelo de negócio e como 

avaliar uma inovação no modelo de negócio quando o ambiente de negócio possui incertezas 

e mudanças rápidas. A incerteza é marcante no caso das habitações populares, principalmente 

porque este é um segmento em que a viabilidade do negócio requer o aporte de recursos 

governamentais. 

 A seguir, discorrer-se-á sobre as várias visões sobre modelos de negócio propostas 

por  diversos  pesquisadores,  incluindo  as  várias  definições  propostas  e  em que  medida  é 

possível identificar elementos em comum para abordar o caso específico que será analisado, 

que são os modelos de negócio da habitação popular.

2.1 Origem e Definições de Modelos de Negócio

Muitos autores atribuem a origem do termo “Modelo de Negócio” no clássico “The 

Practice of Management” de Peter Drucker (1954). Todavia, foi somente a partir de 1990, 

com o processo de massificação da Internet  e  do comércio  eletrônico,  que o tema ganha 

relevância  acadêmica  (DAHAN  et  al.,  2010;  DEMIL;  LECOCQ,  2010;  ZOTT;  AMIT; 

MASSA, 2010). 

Em estudo realizado sobre a base de dados ABI/INFOMR e EBSCO host, Zott, Amit e 

Massa (2010) identificaram que, entre 1975 e 1994, apenas 166 estudos sobre modelos de 

negócios foram publicados; entre 1995 e 2000 o volume de publicação salta para um total de 

1.563  artigos.  Finalmente,  até  dezembro  de  2009,  um  total  de  8.062  documentos  foi 

compilado. 

O advento  e  crescimento  da  Internet  e  mudanças  no  comportamento  de  mercados 

demandou esforços para adaptações nos modelos de negócios existentes.  Wirtz,  Schilke e 

Ullrich (2010) informam que as mudanças ambientais recentes levaram muitos autores a notar 

que a inaptidão para se adaptar e aceitar novas estruturas provou ser letal para muitas firmas. 

Esse fato ampliou o conceito com maior repercussão para companhias antigas. 

O uso do termo foi ampliado como sinônimo para a necessidade de mudança, sendo 

particularmente empregado em relação às empresas cujo desempenho era abaixo da média, 

indicando que o modelo de negócio deveria ser revisado, mudado ou abandonado; ou ainda 
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para empresas inovadoras, como forma de melhor aproveitar as oportunidades apresentadas 

proporcionadas pelas suas tecnologias (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002, p. 5-6). 

 A expressão “modelo de negócio” passou a ser largamente aplicada ao conjunto de 

capacidades  da  organização  para  a  criação  de  valor  (SHAFER; SMITH; LINDER,  2005; 

OSTERWALDER, PIGNEUR; TUCCI, 2005; ZOTT; AMIT; MASSA, 2010). 

 O debate sobre modelos de negócios principia pela definição e, normalmente, sobre 

seus componentes principais. Em geral, os autores procuram exemplificar as atividades onde 

os modelos de negócio são aplicados e suas definições refletem diferentes pontos de vista, o 

que significa sob diversas óticas e condições.

Zott, Amit e Massa (2010) realizaram uma pesquisa acerca da definição de modelos de 

negócio. Os autores revisaram 103 publicações sobre modelos de negócios, constatando que 

37% das mesmas não definem nenhum conceito;  44% explicitam ou definem modelos  de 

negócio, basicamente tratando de seus elementos; e os 19% restantes se referem a trabalhos de 

outros  pesquisados.  O  estudo  ainda  mostra  que  poucas  definições  se  sobrepõem,  dando 

margem a um grande número de interpretações. 

De acordo com Zott,  Amit e Massa (2010), essa falta de consistência  na definição 

promove mais confusão que convergência de perspectivas, obstruindo a evolução do estudo 

de modelos de negócio. 

Na tabela 2 a seguir são apresentadas as várias definições de modelos de negócio de 

acordo com as opiniões mais proeminentes sobre o tema.
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Tabela 2: Definições de Modelo de Negócio
Autor Ano Definição Conceitos-chave

Amit e Zott 2001 Modelo de negócio é a descrição do conteúdo, estrutura e gestão de transações projetadas para 
criar valor através das oportunidades de negócio.

Estrutura, Conteúdo, Governança e 
Produtos

Dubosson-Torbay, 
Osterwalder e Pigneur
Pigneur

2001 Um modelo de negócio nada mais é do que a arquitetura de uma firma e sua rede de parceiros 
para criar, comercializar e entregar valor e capital de relacionamento para um ou vários 
segmentos de clientes de modo a gerar correntes de receitas lucrativas e sustentáveis.

Produtos e serviços, Relacionamento, 
Parcerias e Finanças

Chesbrough e 
Rosenbloom

2002 Um modelo de negócio é composto pela geração de valor, mercados-alvo, a estrutura interna da 
cadeia de valor e a estrutura de custo e o modelo de receitas.

Cadeira de valor, Clientes, Proposição de 
valor, Receitas, Custo, Estratégia, Vendas 

e InovaçãoMagretta 2002
Modelos de negócio são histórias que explicam como as empresas trabalham.

Proposição de valor, Clientes, Custo, 
Lucro e Economia

Casadesus-Masanell 2004
Uma coleção de ativos e atividades, e a estrutura de governança dos ativos.

Ciclo virtuoso (preço, volume de vendas e 
custos)

Shafer, Smith e 
Linder

2005 Modelo de negócio é uma representação da lógica central essencial e da escolha estratégica para 
criar e capturar valor dentro de uma cadeia de valor.

Escolhas estratégicas, Criação de valor, 
Cadeia de valor e Captura de valor

Osterwalder, Pigneur 
e Tucci

2005 Um modelo de negócios é uma ferramenta conceitual contendo um conjunto de objetos, 
conceitos e suas relações com o objetivo de expressar a lógica de negócios de uma firma 
específica.

Segmentos de clientes, Parcerias, 
Canais e Receitas

Johnson, Christensen 
e Kagermann 

2008 Modelos de negócio consistem de quatro elementos que se entrelaçam e que, considerados 
conjuntamente, criam e entregam valor. 

Proposição de valor, Fórmula de lucro, 
Recursos-chave e Processos-chave

Camisón e Villar-
López

2010 Um modelo de negócio pode ser considerado como o padrão gerado pela corporação para 
organizar os processos e tarefas com uma configuração interna específica de sua cadeia de valor, 
gerenciar seus ativos, realizar transações com agentes externos, e determinar o mercado no qual 

Estrutura organizacional, Diversificação e 
Gestão de atividades

Baden-Fuller e 
Morgan

2010 Um dos papéis dos modelos de negócio é fornecer um conjunto de conceitos no nível genérico 
de como a firma se organiza para criar e distribuir valor de um modo lucrativo.

Modelos de escala, Modelos de atuação e 
Modelos de Receita (integração e 

organização)Teece 2010 Um modelo de negócio incorpora nada menos do que a "arquitetura" organizacional e financeira 
de um negócio. É como a firma entrega valor aos clientes e converte pagamentos em lucros.

Inovação

Zott e Amit 2010 Um sistema de atividades independentes que transcende uma firma e estende suas fronteiras. Atividades, Criação de valor e Novos 
mercados

Casadesus-Masanell 
e Ricart

2010 A lógica da firma, o modo como opera e como é criado valor para as partes interessadas. Conjunto de escolhas e conseqüências

Demil e Lecocq 2010 O modo como atividades e recursos são usados para assegurar sustentabilidade e crescimento. Recursos, Competências, Estrutura 
organizacional e Proposição de valor

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Em  conformidade  com  Dahan  et  al.  (2010),  não  existe  uma  definição  clara  e 

consistente  de  modelo  de  negócio.  A  observação  da  literatura  disponível  consiste, 

essencialmente,  da representação das escolhas da lógica e da estratégia das empresas para 

conseguir  criar  e  apropriar-se  de  valor.  O  ponto  comum  é  que  os  modelos  de  negócio 

descrevem a atual situação de uma companhia – incluindo os ambientes interno e externo de 

atuação. 

De modo semelhante,  Demil  e Lecocq (2010) propõem que o conceito se refere à 

descrição  da  articulação  entre  diferentes  componentes  do  modelo  de  negócio  ou  blocos 

construtivos,  para  produzir  uma  proposta  que  gere  valor  para  os  consumidores  e  para  a 

organização.

Substancialmente, as abordagens mais holísticas ou que sintetizam os pensamentos em 

modelos de negócio enfatizam que os componentes primordiais são as escolhas de como uma 

empresa deve operar; porém, com as conseqüências que essas escolhas podem trazer. 

Portanto,  nesta  dissertação,  entende-se  que  modelos  de  negócio  é  a  descrição  do 

caminho  pelo  qual  uma  empresa  ou  organização  visa  a  criação  de  valor  nos  produtos  e 

serviços que leva aos mercados, qual a estrutura organizacional empregada, e os processos de 

interação com seus stakeholders. 

Nesta linha de raciocínio, optou-se na presente dissertação pela definição proposta por 

Casadesus-Masanell e Ricart (2010, p. 196): “Modelo de negócio é a lógica da firma, o modo 

como opera e como é criado valor para as partes interessadas”, e também a definição proposta 

por Shafer, Smith e Linder (2005, p. 202): “Modelo de negócio é a representação da lógica 

central essencial de uma firma e suas escolhas estratégicas para criar e capturar valor em uma 

cadeia de valor”. 

A seguir são apresentadas algumas proposições de operacionalização das dimensões 

de modelos de negócio.

2.2 Dimensões de Modelos de Negócio

A fórmula  ou  modelo  de  negócio,  longe  de  ser  um volume de  informação  que  é 

revelado instantaneamente, é tipicamente um conjunto complexo de rotinas independentes que 

são descobertas, ajustadas e finalizadas pela ação de fazer (WINTER e SZULANSKI, 2001, 

p. 731). 

Uma função pertencente ao modelo  de negócio é fornecer  a descrição genérica de 

como  uma  empresa  cria  e  distribui  valor,  ela  mesma,  de  modo  lucrativo.  Para  tentar 
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compreender o papel dos componentes (peças) do modelo de negócio, a cadeia de valor é o 

objeto de estudo freqüentemente citado, como exposto por Amit e Zott (2001) e Magretta 

(2002).  A  sustentação  teórica  desses  autores  passa  pelos  conceitos  de  que  modelos  de 

negócios são variações na cadeia de valor genérica que existe em todos os negócios e de que a 

cadeia de valor integra processos (atividades) que viabiliza as transações. 

A análise  da  cadeia  de  valor  é  um método  para  decompor  a  firma  em atividades 

estrategicamente importantes e entender o impacto em custo e valor, dirigindo muita atenção 

a unidades de custo (PORTER, 1989; STABELL; FJELDSTAD, 1998). Todavia, a cadeia de 

valor é um conceito eminentemente interno, operacional, que não capta as relações da firma 

com fornecedores, clientes e parceiros em geral. Essa articulação com o ambiente externo é 

fundamental na apropriação do valor criado. Conforme destaca Teece (2010), a essência de 

um modelo de negócio está na definição da maneira pela qual a empresa entrega valor para os 

clientes, induz os clientes a pagar pelo valor, e converte esses pagamentos em lucro. Nesse 

sentido, o conceito de modelo de negócio vai além da cadeia de valor.

Na análise do modelo de negócio há que se considerar, portanto, tanto a organização 

interna  (cadeia  de  valor)  quanto  a  externa  (rede  de valor),  enquanto  a  primeira  inclui  as 

atividades,  processos e competências,  a segunda inclui  os parceiros (AMIT; ZOTT, 2010; 

BERTRAND et al, 2012).

Segundo Shafer, Smith e Linder (2005), os termos criação e captura de valor referem-

se  ao  desempenho  e  a  viabilidade  a  longo  prazo,  com  as  organizações  fazendo  coisas 

diferentes de seus competidores. Mas nenhuma das duas acontece por acaso: ambas devem 

acontecer  em uma cadeia  de  valor.  Nesse  sentido,  os  autores  propõem um “diagrama de 

afinidades” em que os componentes de um modelo de negócio foram segregados em quatro 

grupos para se obter uma visualização da lógica de uma empresa criar, capturar, configurar e 

entregar valor em uma rede de valor determinada (Figura 1).
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Figura 1: Dimensões e componentes de um Modelo de Negócio 

 Escolhas   Cadeia de  
 Estratégicas   Valor  
 Cliente   Fornecedores  
 Proposição de Valor   Informação de clientes  

 Capacidades/Competências   
Relacionamentos com 
clientes  

 Receitas   Fluxos de informação  
 Competidores   Fluxos produto/serviços  
 Oferta  
 Estratégia   Captura de  
 Marca   Valor  
 Diferenciação   Custo  
 Missão   Aspectos financeiros  

 Lucro  
 Criação de  
 Valor  
 Recursos/Ativos  
 Processos/Atividades  

Fonte: Shafer, Smith e Linder (2005, p. 202).
 

Chesbrough e Rosenbloom (2002), e Chesbrough (2010) apontam as seguintes etapas 

ou funções que expressam um modelo de negócio:

• Articular a proposição de valor (isto é, o valor criado para os usuários por uma oferta 

baseada em tecnologia);

• Identificar um segmento de mercado e especificar o mecanismo de geração de receita 

(isto é, os usuários para quem a tecnologia é útil e para qual fim);

• Definir a estrutura da cadeia de valor requerida para criar e distribuir a oferta e os 

ativos complementares necessários para suportar a posição na cadeia;

• Detalhar o mecanismo(s) de receita pelo qual a firma será paga pela oferta;

• Estimar a estrutura de custo e o potencial de lucro (dada a proposição de valor e a 

estrutura da cadeia de valor);

• Descrever a posição da firma dentro da cadeia de valor ligando fornecedores e clientes 

(incluindo a identificação de complementadores e competidores potenciais) e, 

• Formular  a  estratégia  competitiva  pela  qual  a  firma  inovadora  ganhará  e  manterá 

vantagem sobre os rivais. 
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Na visão de Chesbrough (2010), a construção de mapas de modelos de negócios deve 

esclarecer  os  processos  essenciais  e,  então,  torná-los  uma  fonte  de  experimentação 

considerando as combinações alternadas do processo. Para isso, o autor cita a modelagem de 

negócios proposta por Osterwalder (2004). 

Além de considerar componentes sólidos, como estrutura, processos e infraestrutura 

(incluindo sistemas de informação), segundo Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005), o modelo 

de  negócio  tem  de  contar  com  o  correto  financiamento  para  ser  posto  em  prática.  A 

consecução dessa abordagem necessitaria de três passos: 

a) A administração define e projeta o conceito de negócio que atenda as peculiaridades 

do mercado;

b) A administração constrói a modelagem financeira para o modelo de negócio;

c) O modelo de negócio é aplicado na estrutura, processos e infraestrutura do negócio. 

Conseqüentemente, a abordagem de modelos de negócio demanda uma visão holística 

sobre a  lógica  de negócio  de uma organização,  em conformidade com as proposições  de 

Osterwalder  (2006),  e  Osterwalder  e  Pigneur  (2010).  De  acordo  com  o  modelo  Canvas 

proposto por estes autores, um modelo de negócio é constituído por 9 blocos que descrevem a 

lógica de como uma companhia pretende ganhar dinheiro:

• Proposta de Valor;

• Segmentos de Clientes;

• Canais;

• Relacionamentos com Clientes;

• Fontes de Receitas;

• Recursos-chave;

• Atividades-chave;

• Rede de Parceiros/Parcerias-chave;

• Estrutura de Custos. 

Diversos autores apontam para o uso de modelos de negócios como uma representação 

integrada ou interativa entre esses blocos ou componentes, ensejando que cada modelo de 

negócio é por si mesmo um sistema de relações causais (MAGRETTA, 2002; SHAFER et al, 

2005; OSTERWALDER, 2004; Johnson et al., 2008; TEECE, 2010).

A partir da proposta de valor, a qual descreve a oferta de uma empresa, Osterwalder e 

Pigneur (2010) conceituam as relações causais entre os componentes: 
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1) A relação entre proposta de valor e segmentos de clientes significa descrever para 

quem a empresa oferece valor;

2) A relação entre proposta de valor e canais de relacionamento, no sentido de atingir 

os clientes, significa descrever como a empresa atinge os clientes;

3) A relação entre proposta de valor e relacionamento com clientes para se chegar a 

esses clientes-meta significa descrever a espécie de relacionamento que a empresa estabelece 

com seus clientes;

4) A relação entre  proposta de valor e as fontes de receitas  geradas pelos clientes 

descreve a maneira como a empresa obtém as receitas;

5) A relação entre proposta de valor e os recursos-chave, na configuração de valor, 

descreve quais recursos tangíveis e intangíveis são requeridos;

6) A relação entre proposta de valor e atividades-chave,  na configuração de valor, 

descreve quais atividades-chave são necessárias;

7)  A relação  entre  proposta  de  valor  e  parceiros-chave,  na  configuração  de  valor, 

descreve a forma como tais parceiros são importantes para o desenvolvimento dos negócios;

8) A relação entre  proposta de valor e a estrutura de custos descreve quais custos 

compõem e são importantes no modelo de negócio de uma empresa. 

Osterwalder e Pigneur (2010) representam a interação entre os 9 blocos através da 

figura 2 a seguir:

30



Figura 2: Os blocos constitutivos de Modelos de Negócios

Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2010, p. 44). 

Os conceitos embutidos nos 9 blocos propostos por Osterwalder e Pigneur (2010), são 

detalhados na sequência. 

2.2.1 Proposição de Valor

Conforme  Osterwalder  e  Pigneur  (2010),  a  proposição  de  valor  envolve  o 

entendimento  da  natureza  do  problema  do  cliente  e  como  prover  a  solução  adequada. 

Anderson, Narus e Van Rossun (2006) conduziram um estudo na Europa e Estados Unidos, 

apontando  como  descoberta  impressionante  ser  muito  difícil  encontrar  exemplos  de 

proposição de valor que façam sentido para os clientes. Dessa maneira, Anderson et al. (2006) 

propõem a classificação de proposição de valor em três tipos:

a) Benefícios totais: Todos os benefícios que os clientes recebem como uma oferta de 

mercado  –  as  empresas  apresentam os  benefícios  de  forma  direta  e  simples,  sem 

grandes preocupações com competidores e clientes, e as eventuais diferenciações da 

oferta se perdem pela similaridade entre as empresas;
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b) Pontos favoráveis de diferenciação: As empresas apresentam pontos de diferenciação 

que  trazem  pouco  valor  para  os  clientes-alvo,  relativamente  à  oferta  seguinte  no 

mercado;

c) Foco de repercussão: Um ou dois aspectos diferentes, cuja efetivação trará o melhor 

benefício futuro para os clientes. 

Em resumo, Anderson et al. (2006) assinalam que a equação de valor expressa como 

enxergar as diferenças de desempenho entre uma oferta e a próxima melhor opção, e como 

traduzi-la  em  ganhos.  “Sustentamos  que  as  proposições  de  valor  para  os  clientes, 

adequadamente  construídas  e  entregues,  trazem  uma  contribuição  significativa  para  a 

estratégica e o desempenho do negócio” (ANDERSON et al., 2006). 

De acordo com Osterwalder e Pigneur (2010), as proposições de valor são a descrição 

do conjunto de produtos e serviços que criam valor específico para um segmento de clientes. 

Um  conjunto  de  ofertas  elementares  juntas  representa  uma  proposição  de  valor 

(OSTERWALDER, 2004, p. 50). Valores podem ser quantitativos, como preço e velocidade 

do  serviço;  também  podem  ser  qualitativos,  como  design e  a  experiência  do  cliente 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 23). 

Johnson, Christensen e Kagermann (2008) consideram que a proposição de valor para 

o cliente é o fator mais importante para o sucesso de uma companhia, ou seja, o modo pelo 

qual  os  clientes  conseguem  o  que  querem.  Clientes  possuem  questões  que  necessitam 

soluções e quanto maior a questão para o cliente, e melhor a solução apresentada, maior é o 

valor  capturado  pela  empresa  (clientes  desejam  produtos  e  serviços  que  resolvam  suas 

questões ou gerem benefícios para eles). As oportunidades para criação de uma proposição de 

valor para o cliente surgem quando a empresa consegue criar a melhor oferta para atender a 

demanda dos clientes.

 De acordo com Osterwalder e Pigneur (2010), alguns elementos podem contribuir 

para a criação de valor para o cliente, tais como: novidade (satisfação por meio de produtos e 

serviços sem similares); desempenho (tradicionalmente, o melhor desempenho de produtos ou 

serviços  tem  sido  uma  maneira  de  criar  valor);  personalização  (produtos  e  serviços 

personalizados  para  clientes  específicos  ou  segmentos  de  clientes  criam  valor);  fazer  o 

trabalho (valor pode ser criado quando se auxilia o cliente em ter o trabalho feito); design (um 

importante,  mas difícil  elemento para se medir,  mas pode sustentar  um produto de forma 

superior);  marca  (clientes  podem  encontrar  valor  pelo  simples  fato  de  usar  uma  marca 

singular); preço (pela oferta de valor análogo a um preço menor); redução de custo (a criação 

de valor quando se ajuda o cliente a reduzir o custo); redução de risco (quando se reduz o 
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risco  do  cliente  quando  este  compra  o  produto  ou  serviço);  acessibilidade  (entregando 

produtos ou serviços ao cliente que antes não tinham acesso a eles); e conveniência (ao fazer 

as coisas mais fáceis de usar). 

Por sua vez,  Amit  e Zott  (2001) apontam quatro elementos  reforçam a criação de 

valor. O primeiro deles é a eficiência, na medida em que quanto maiores forem os ganhos de 

eficiência  nas transações,  menores  serão os custos e,  como resultado,  maior  será o valor. 

Eficiência inclui, entre outros, a análise dos custos, a informação simétrica, a simplicidade, a 

velocidade e os ganhos de escala. 

O segundo elemento é representado pelas complementaridades, tida por esses autores 

como efetivas quando um conjunto de recursos gera mais valor do que quando os mesmos 

recursos são usados isoladamente. As complementaridades podem ser entre produtos; clientes; 

tecnologias; atividades; e entre ativos on ou off line. 

 Em terceiro lugar, a amarração, conceituada como fator de reforço no potencial de 

criação valor quando os clientes repetem as transações e os parceiros estratégicos se sentem 

motivados  a  manter  ou  incrementar  o  nível  de  negócios  existentes.  Amarração  engloba: 

projeto  dominante,  programas  de  fidelização,  credibilidade,  personalização  e  resultados 

positivos nas relações com a rede de negócios. 

Finalmente, Amit e Zott (2001) apresentam como quarto elemento a novidade, tratada 

como tal quando as empresas inovam o modo como fazem negócios, ou seja, a estruturação 

das transações. Novidade inclui, entre outros: novos participantes, novo conteúdo transacional 

e novas estruturas transacionais.  

Osterwalder  (2004)  propõe,  adicionalmente,  que  a  proposição  de  valor  pode  ser 

encarada como um ciclo de vida, permitindo a visualização completa da proposição de valor 

(Figura 3):
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Figura 3: Ciclo de Vida da Proposição de Valor

 

Fonte: Adaptado de Osterwalder (2004, p. 54). 

Osterwalder (2004) define:

Criação  de  Valor:  Baseada  na  produção  ágil  e  com  ajuda  de  tecnologia  de  informação  e 

comunicação,  as  companhias podem integrar  seus  clientes  no processo de criação  de valor  e 

também criar valor marginal. 

Compra de Valor: Valor também é criado ao se fazer de modo suave a fase de apropriação e 

definir a compra e a entrega para satisfação dos clientes. 

Uso do Valor: O maior valor vem do uso efetivo. Valor é maximizado quando os atributos da 

proposição de valor vai ao encontro às necessidades do cliente. 

Renovação do Valor: Valor pode ser renovado ou atualizado após o seu consumo, validade ou 

obsolescência. Também pode ser criado pela adição de novas características à proposição de valor 

existente.  

Transferência de Valor: Valor pode ser transferido mesmo depois que o cliente perca o interesse. 

Algumas vezes o valor se torna um peso quando tem de ser abandonado, como no caso de carros, 

geladeiras e computadores usados. 

2.2.2 Segmentos de Clientes

Este bloco serve para definir os clientes ou organizações que uma empresa tem como 

alvo. Uma organização deve fazer uma decisão consciente sobre quais segmentos atender e 

quais  segmentos  ignorar,  uma  vez  que,  feita  a  decisão,  um modelo  de  negócio  pode ser 

cuidadosamente projetado com um entendimento forte de necessidades específicas do cliente 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 20). 
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Conforme  Osterwalder  e  Pigneur  (2010),  uma  organização  serve  um  ou  vários 

segmentos de clientes se suas as necessidades requererem ofertas distintas, diferentes canais, 

diversos tipos de relacionamentos e lucratividades diferentes; e se os clientes quiserem pagar 

mais por ofertas distintas. 

De acordo com Osterwalder (2006), o processo de definição de clientes encerra quatro 

fases: identificação, descrição, classificação e informação. A fase de identificação pretende 

saber quais são os segmentos de clientes. A descrição traz as características dos clientes. A 

classificação é a  apuração detalhada  de todos os segmentos  de clientes.  A informação se 

refere à adição de dados estatísticos dos clientes, uma qualificação de mercados. 

Existem diferentes tipos de segmentos de clientes: mercado de massa, mercado-nicho, 

segmentado,  diversificado  e  plataformas  multifacetadas  (OSTERWALDER;  PIGNEUR, 

2010, p. 21). 

Osterwalder  e  Pigneur  (2010)  aprofundam  os  conceitos  desses  cinco  tipos  de 

segmentos.  Para os  autores,  mercado de massa  significa  o foco em um enorme grupo de 

clientes  com  necessidades  e  problemas  semelhantes,  sendo  indistintos  os  segmentos  de 

clientes, as proposições de valor, os canais de relacionamento e os relacionamentos com esses 

clientes. Segmentos especializados de clientes representam um mercado-nicho que requer a 

personalização  da  proposição  de  valor,  dos  canais  de  relacionamento  e  do  próprio 

relacionamento  com  os  clientes.  Para  o  mercado  segmentado,  os  modelos  de  negócio 

procuram atender algumas necessidades levemente específicas,  como apartamentos de alto 

luxo  com  localização,  facilidades  e  outros  aspectos  considerados  importantes  por  esses 

clientes.  Um segmento diversificado é aquele no qual a mesma estrutura de uma empresa 

atende diferentes segmentos de clientes, o que é observado em empresas como a Amazon, que 

oferece  diferentes  produtos  a  partir  de  uma  única  plataforma  tecnológica.  Finalmente,  o 

segmento  de  plataformas  multifacetadas,  ainda  conforme  Osterwalder  e  Pigneur  (2010), 

atende dois ou mais mercados interdependentes, como os cartões de crédito (detentores de 

cartões e lojistas, por exemplo). 

2.2.3 Canais 

Um canal de distribuição descreve como uma companhia entra em contato com seus 

clientes  e  entrega  valor  para  um  segmento  de  clientes-alvo,  direta  ou  indiretamente 

(OSTERWALDER,  2004,  p.  63;  OSTERWALDER,  2006,  p.  12;  OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2010, p. 26). Segundo Osterwalder (2004), enquanto o elemento canal concede a 
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visão  agregada  pela  qual  uma  companhia  atinge  os  clientes,  pode  ser  decomposta  em 

conexões. Uma conexão descreve parte do canal de uma firma e representa ações particulares 

de marketing.  

Os  canais  são  pontos  de  contato  com  os  clientes,  tendo  um  papel  importante  na 

experiência com o cliente porquanto possuem diversas funções: aumentam o conhecimento 

entre os clientes sobre os produtos e serviços de uma companhia; ajudam os clientes a avaliar 

a proposição de valor de uma companhia; permitem aos clientes comprar produtos e serviços 

particulares; entregam a proposição de valor; e geram suporte pós-vendas (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2010). 

Ainda de acordo com Osterwalder e Pigneur (2010), os tipos de canais podem diretos 

e indiretos. Canais diretos ou próprios são representados pela equipe de vendas; as vendas 

pela Internet; e por lojas próprias. Canais indiretos ou em parceria, são as lojas dos parceiros e 

os atacadistas, com ambos os tipos de canais seguindo cinco fases:

Conhecimento: A forma como a empresa se torna conhecida pelos clientes;

Avaliação: A forma pela qual uma organização tem sua proposição de valor julgada pelos 

clientes. 

Compra:  A  forma  que  uma  empresa  permite  aos  clientes  comprar  produtos  e  serviços 

particulares;

Entrega: A forma pela qual a proposição de valor chega aos clientes;

Pós-Venda: A forma pela qual a empresa fornece suporte pós-vendas. 

2.2.4 Relacionamento com Clientes

Trata-se da descrição dos tipos de relacionamento que uma companhia estabelece com 

segmentos  de  clientes  específicos  (OSTERWALDER;  PIGNEUR,  2010,  p.  28).  Obter  a 

administração correta do relacionamento no modelo de negócio é crucial hoje em dia para 

satisfazer as expectativas do cliente, e um bom modelo de negócio possui uma estratégia clara 

nesse sentido (OSTERWALDER, 2006, p. 14). 

Os relacionamentos podem ter como condutores a aquisição, retenção e incremento 

das vendas com clientes, influenciando decisivamente a experiência geral com os clientes. A 

categorização  dos  relacionamentos,  na  proposta  de  Osterwalder  e  Pigneur  (2010)  inclui: 

assistência  personalizada;  assistência  personalizada  dedicada;  self  service;  serviços 

automatizados; comunidades; e a criação conjunta. 
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2.2.5 Fontes de Receita

Esse  bloco  é  a  conversão  da  proposição  de  valor  em um fluxo  de  receitas,  para 

manutenção do modelo de negócio em progresso. O bloco de fluxo de receitas representa o 

caixa que uma companhia obtém de cada segmento de clientes – custos devem ser subtraídos 

das receitas para criar ganhos (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 30). A questão que as 

empresas encaram não é somente quando, onde e quanto investir. A empresa também deve 

selecionar  ou  criar  um  modelo  de  negócio  específico  que  defina  sua  estratégia  de 

comercialização e suas prioridades de investimento (TEECE, 2007, p. 1327). Zott  e Amit 

(2010) afirmam que as empresas devem definir o “tamanho do valor do bolo”, ou o valor total 

criado nas transações, o qual pode ser considerado o limite superior do potencial de captura de 

valor.

A sustentabilidade dos modelos é dependente das receitas, as quais advêm em diversas 

formas. A definição de modelo de negócio insiste notadamente sobre a possibilidade para as 

empresas  de criar  desde fontes  múltiplas  de receitas,  eventualmente  não exploradas  pelos 

concorrentes (LECOCQ; DEMIL; WARNIER, 2006, p. 6). No sentido mais básico, o modelo 

de negócio é o método de se fazer negócio pelo qual uma companhia pode se sustentar – isto é 

gerar receita. 

No entender de Osterwalder e Pigneur (2010), a geração do fluxo de receitas pode 

advir da venda de ativos; da taxa de uso; das taxas de subscrição; de empréstimos, aluguéis e 

arrendamentos; do licenciamento; da corretagem, e da propaganda. Nesse sentido as receitas 

podem advir de transações temporárias ou recorrentes, dependendo do tipo de relacionamento 

com o cliente e da força de cada uma das partes desse relacionamento.

O fluxo  de  receitas  envolve  mecanismos  variados  de  precificação,  variando  desde 

listas de preços fixos, diferenciados ou dinâmicos. Os preços fixos como aqueles baseados em 

variáveis  estáticas,  enquanto  preços  dinâmicos  são  mutáveis  porquanto  baseados  em 

condições de mercado. 

2.2.6 Recursos-Chave

Segundo Osterwalder e Pigneur (2010), o bloco de recursos-chave descreve os ativos 

mais  importantes  que  são  requeridos  para  o  funcionamento  de  um  modelo  de  negócio. 

Inspirado na definição de recursos de Penrose (1959), os autores afirmam que recursos-chave 

podem ser físicos, financeiros, intelectuais ou humanos e podem ser detidos ou arrendados 
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pela  companhia  ou  adquiridos  de  parceiros-chave.  Os  recursos  físicos  podem  ser 

representados por fábricas, edifícios, veículos, máquinas, sistemas, pontos de venda e redes de 

distribuição. Os recursos intelectuais são as marcas, direitos, patentes, parcerias e bancos de 

dados. Os recursos humanos são definidos como singulares para cada empresa. Os recursos 

financeiros  também  são  específicos  para  cada  modelo  de  negócio,  variando  desde  caixa 

próprio a linhas de crédito. (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 34).  

Cada modelo de negócio pode possuir recursos que propiciam a proposição de valor e 

a criação de vantagem competitiva. Osterwalder (2004) afirma que recursos e capacidades que 

não sejam parte integral  do núcleo de competências de uma firma podem ser contratados 

externamente. 

Reportando-se  aos  recursos-chave  como  componente  essencial  na  configuração  de 

valor dos blocos constitutivos do modelo de negócios, Osterwalder (2006) expõe que cada 

proposição de valor deve ser relacionada com cada recurso-chave, analisando e entendendo as 

relações  causais  dos  recursos-chave  com  os  canais  de  relacionamento,  com  os 

relacionamentos com os clientes, com os segmentos de clientes e com os fluxos de receitas.  

2.2.7 Atividades-Chave

Atividades  são  o  coração  de  um  modelo  de  negócio,  sendo  as  ações  que  uma 

companhia  desempenha  de  modo  a  criar  e  comercializar  valor  e  gerar  lucro 

(OSTERWALDER, 2004, p. 84-85).  Atividades-chave são a essência das ações necessárias 

para  uma  empresa  fazer  com  que  seu  modelo  de  negócio  funcione  (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2010, p. 36). Conforme Osterwalder (2004), as atividades estão vinculadas aos 

recursos, quer sejam próprias ou de parceiros; conseqüentemente, valor se vincula a processos 

e atividades internos e externos. 

Na categorização proposta por Osterwalder e Pigneur (2010), as atividades podem ser:

Produção: Atividades relacionamentos com o projeto, manufatura e entrega de um produto 

em quantidades  substanciais  e/ou  de  qualidade  superior,  sendo  o  modelo  dominante  nos 

modelos de negócio de fabricantes. 

Solução de problemas: Atividades que se propõem a fornecer novas soluções para os clientes, 

requerendo administração do conhecimento e treinamento contínuo,  como as empresas  de 

consultoria e hospitais. 

Plataforma/Rede: Assim apresentadas, são dominadas pela plataforma ou rede de negócios 

relacionada, como as empresas de leilões virtuais e os cartões de crédito. 
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Esta  classificação  é  inspirada  em  Stabell  e  Fjeldstad  (1998),  que  inicialmente 

dividiram a configuração de valor das atividades em três dimensões: rede, loja e cadeia. 

Na configuração em rede, a estrutura de modelo de negócio é interligada, visando a 

transformação de insumos em produtos e/ou serviços, e tendo como atividades: a logística 

interna e externa, as operações, o marketing e serviços. A configuração loja tem o modelo de 

negócio estruturado no referencial  de loja, procurando resolver os problemas dos clientes. 

Envolve, entre suas atividades, a procura e a solução de problemas; a escolha e a execução da 

atividade específica; e o monitoramento do caso. Por fim, a configuração cadeia deve ter uma 

estrutura de modelo de negócio baseada no assentamento e na interconexão de uma cadeia 

que  ligue  a  empresa  a  seus  clientes.  Suas  atividades  primárias  são  a  operação  da  infra-

estrutura,  o  fornecimento  dos  serviços  e  a  promoção  e  o  gerenciamento  de  contratos  na 

cadeia. 

2.2.8. Rede de Parceiros/Parcerias-Chave

De  acordo  com  Osterwalder  (2006)  os  modelos  de  negócio  cada  vez  mais  são 

resultado de uma rede de parcerias, associações, cooperação e alianças entre as empresas. As 

parcerias-chave descrevem a rede de fornecedores e parceiros que fazem o modelo de negócio 

funcionar (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 38). 

O objetivo das parcerias é a complementação da proposição de valor e a melhoria das 

posições competitivas dos parceiros, envolvendo motivações como a otimização e economia 

de escala; a redução de risco e incerteza; e a aquisição de recursos e atividades específicos 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010).

Itami e Nishino (2010) se referenciam a esse aspecto pela proposta da “formatação” 

terceirizada, a qual funciona como um sistema de controle externo ao mesmo tempo em que 

as empresas – interna e externamente – conseguem informação sobre tecnologias e custos. A 

vantagem  derivada  da  utilização  desse  modelo  de  desagrupamento  de  atividades  seria  a 

redução dos custos diretos de produção e no custo do capital investido.

As parcerias podem englobar capital, tecnologia e até mesmo ativos pré-definidos, a 

fim de reduzir riscos, custos de transação, a obtenção de economias de escala e a aquisição de 

recursos-chave (OSTERWALDER, 2004). 

Osterwalder e Pigneur (2010) distinguem quatro diferentes tipos de parcerias:

a) Alianças estratégicas entre não-competidores;

b) Parcerias de competição estratégica entre competidores;
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c) Associações (joint ventures) para o desenvolvimento de novos negócios;

d) Relacionamentos comprador-fornecedor para assegurar fornecimentos confiáveis. 

2.2.9 Estrutura de Custos 

Segundo Osterwalder e Pigneur (2010), a estrutura de custos descreve todos os custos 

incorridos na operação de um modelo de negócio, ou seja, todos os custos que uma firma 

incorre ao criar, comercializar e entregar valor a seus clientes (OSTERWALDER, 2004, p. 

101). A estrutura de custos é o resultado direto de todos os outros blocos construtivos do 

modelo  de  negócio  e  deve  ser  passível  de  monitoramento  em  cada  um  dos  blocos 

(OSTERWALDER, 2006, p. 19). 

Para Stabell e Fjeldstad (1998), o comportamento de custo das atividades que criam 

valor é decorrente de fatores estruturais, definidos como “condutores de valor” (cost drivers). 

Importante seria a plena identificação desses fatores estruturais, gerando o conhecimento que 

permite a avaliação do comportamento dos custos e dos custos econômicos das atividades de 

valor. Como resultado, a exploração e formatação desses fatores estruturais é uma fonte de 

vantagem  competitiva.  Os  condutores  são  parcialmente  relacionados  a  relacionamentos 

internos,  parcialmente  relacionados  com fatores  externos,  e  parcialmente  relacionados  ao 

relacionamento entre fatores internos e externos (STABELL; FJELDSTAD, 1998, p. 419). 

Porter  (1989)  identifica  dez  condutores  de  custo,  conceituados  como  os  fatores 

estruturais que influenciam o custo: economias ou deseconomias de escala; aprendizagem e 

vazamentos;  padrão  de  utilização  da  capacidade;  elos;  inter-relações;  integração; 

oportunidade; políticas arbitrárias independentes e outros condutores; localização; e fatores 

institucionais.

Alguns  modelos,  no  entanto,  são  mais  conduzidos  por  custos  do  que  outros 

(OSTERWALDER;  PIGNEUR,  2010,  p.  40).  Stabell  e  Fjeldstad  (1998)  apontam  que  a 

importância  relativa  e  o  papel  dos  condutores  de  custo  podem  diferir  entre  as  firmas, 

ressaltando que os condutores mais importantes são as decisões políticas que são feitas para o 

produto e escolhas de segmentos quando a firma está estabelecida ou se reposicionando. Na 

cadeia genérica de valor, o condutor de custo mais significativo é escala,  a qual deve ser 

combinada com a utilização da capacidade e com os movimentos na cadeia de suprimentos – 

uma dinâmica com clientes e fornecedores.  

De  acordo  com Osterwalder  e  Pigneur  (2010)  os  modelos  de  negócio  podem ser 

classificados em baseados em custo ou em valor.  Os primeiros focam na minimização de 
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custos sempre que possível. O propósito é criar e manter a estrutura de custo o mais enxuta 

possível, utilizando proposições de valor de baixo preço, a máxima automação e terceirização 

extensiva.  Nos  modelos  focados  no  valor  as  empresas  se  preocupam  menos  com  as 

implicações de custo de um projeto particular de modelo de negócio e mais com a criação de 

valor. Tais modelos são caracterizados por proposições de alto valor e alto grau de serviços 

personalizados. 

Além dessa proposição, Osterwalder e Pigneur (2010) dividem os custos em fixos e 

variáveis; e ainda, com atenção especial para as economias de escala (a expansão traz mais 

retornos) e de escopo (o uso de atividades e recursos para diversos serviços e produtos). 

As dimensões de um modelo de negócio e a sua descrição podem ser visualizadas 

resumidamente na tabela a seguir:

Tabela 3: Resumo das dimensões do modelo de negócio

Dimensão Bloco Construtivo Descrição

Oferta Proposição de Valor

Conjunto de produtos e serviços que 
cria valor para um Segmento de 

Clientes específico. 
Clientes Segmentos de Clientes Quais são os segmentos de clientes

  para os quais a empresa pretende
  oferecer valor. 
 Canais Os meios para entrar em contato
  com o cliente.
 Relacionamento com Os tipos de conexões entre a 
 Clientes empresa e seus clientes. 

Infraestrutura Recursos-chave Identificação dos recursos
  essenciais para o modelo de
  negócio.
 Atividades-chave Identificação das atividades 
  essenciais a serem desenvolvidas
  no modelo. 
 Rede de Parceiros Representação da comercialização
  de valor. 

Finanças Fontes de Receita A maneira como as receitas
  são geradas.
 Estrutura de Custos Os resultados de todos os
  blocos do modelo

Fonte: Osterwalder e Pigneur, 2010. 
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2.3 Inovação e Mudança nos Modelos de Negócio

A modelagem de negócios, tal como proposta por Osterwalder e Pigneur (2010), na 

opinião de alguns pesquisadores, não é adequada quando mudança e inovação em modelos de 

negócios deve ser estudada. Chesbrough (2010), por exemplo, recapitula a história da 3Com, 

uma  empresa  de  tecnologia  avançada,  cujo  modelo  de  negócio  emergiu  sem  estar 

completamente formado, sendo, na verdade, um produto de experimentação extensiva. 

Na concepção  de  Chesbrough (2010),  esse  exemplo  demonstra  como  mudança  ou 

inovação  não  é  uma  questão  de  previsão  superior  (ex  ante),  requerendo  um  processo 

significativo  de  tentativa  e  erro,  e  muita  adaptação  ex  post –  em  oposição  ao  modelo 

conceitual de Osterwalder e Pigneur (2010), de geração de negócios.

Demil e Lecocq (2010) apresentam que modelo de negócio pode ser abordado a partir 

de dois usos diferentes: a abordagem estática e a abordagem de transformação. No primeiro 

uso  –  abordagem  estática  –  o  modelo  de  negócio  consiste  num  plano  coerente  entre 

componentes fundamentais  que permite a descrição e a classificação das escolhas de uma 

firma.  Dessa  forma,  é  a  síntese  de  como  se  cria  valor  pelo  emprego  de  atividades  e 

mecanismos para a criação de valor. 

No segundo uso – abordagem de transformação – o modelo de negócio consiste em 

ferramenta para marcar a mudança e a inovação na organização ou no próprio modelo. 

A sustentabilidade  da  firma  depende  da  antecipação  e  da  reação  a  seqüências  de 

mudança voluntária e emergente, dando o rótulo de “consistência dinâmica” enquanto muda 

seu modelo  de negócio (DEMIL; LECOCQ, 2010, p.  230).   Casadesus-Masanell  e Ricart 

(2007) já haviam apontando que as interconexões entre os elementos são centrais  à visão 

dinâmica de modelo de negócio na estrutura RCOV proposta por Lecocq, Demil e Warnier 

(2006).   

Demil e Lecocq (2010) apontam para pontos fortes e fracos em ambas as abordagens. 

Na estática, pode-se construir tipologias e medir-se o desempenho de um modelo de negócio, 

proporcionando a visão consistente  dos componentes e sua interação.  Esta abordagem, no 

entanto,  não  permite  a  descrição  da  evolução  do  modelo  de  negócio.  Por  sua  vez,  a 

abordagem transformacional permite estudar as mudanças, conferindo um tom dinâmico ao 

conceito dos modelos de negócio. 

Vários autores adotam a perspectiva dinâmica de modelos de negócio, enfatizando os 

aspectos de rotinas, mudanças e inovações, como Johnson, Christensen e Kagermann (2008); 

McGrath (2010); e Teece (2010). 
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Quando um modelo de negócio existente foi copiado e tornado irrelevante por eventos 

ambientais  ou  é  considerado  obsoleto  pelos  clientes,  novos  modelos  de  negócio  têm  a 

oportunidade de florescer.  É difícil,  todavia,  planejar  analiticamente  quais  novos modelos 

suplantarão aqueles antigos, uma vez que muitas variáveis relevantes para seu sucesso são 

desconhecidas quando de sua formulação (McGRATH, 2010, p. 252). 

O conhecimento antecipado de mudanças ou tendências é um processo árduo, difícil e 

incerto e mesmo experimentações podem ser custosas. A priori, os resultados de rompimentos 

com modelos existentes, levando a um conjunto de abordagens tradicionais de desempenho 

futuro.  Devido às  incertezas  quanto  aos  impactos  futuros  do potencial  de  um modelo  de 

negócio, é mais recomendável realizar experimentações e descobertas do que assumir que a 

informação relevante é totalmente conhecida (McGRATH, 2010).

Conforme destacam Demil e Lecocq (2010), a evolução do modelo de negócio é um 

processo  de  ajuste  fino  entre  os  componentes  principais,  emprestando  o  rótulo  de 

“consistência dinâmica” à capacidade da empresa em construir e sustentar seu desempenho 

enquanto muda seu modelo de negócio.

O modelo de negócio correto dificilmente é captado em novos mercados; contudo, os 

empreendedores  com maior  chance  de  sucesso  são  aqueles  que  têm um bom modelo  de 

negócio (não necessariamente perfeito) e com ele podem aprender e ajustar (TEECE, 2010).  

Baden-Fuller  e  Morgan  (2010)  apontam  que  a  limitação  da  reprodução  de 

experimentos deve-se ao conhecimento tácito que os gerentes possuem sobre a empresa – um 

elemento importante no modelo – e que essa experiência dos gerentes empresta um aspecto 

prático e dinâmico aos modelos de negócio. 

O  dinamismo  é  uma  das  razões  fundamentais  da  ênfase  no  sistema  de  negócio 

(ITAMI; NISHINO, 2010, p. 368). 

Demil  e  Lecocq  (2010)  chamam  atenção  para  os  modelos  de  negócio  estarem 

permanentemente em um estado de desequilíbrio transitório, algumas vezes regulado pelas 

ações gerenciais da empresa, mas dificilmente restaurados no curto prazo. Quando um modelo 

de  negócio  existente  foi  copiado  e  tornado  irrelevante  por  eventos  ambientais  ou  é 

considerado  obsoleto  pelos  clientes,  novos  modelos  de  negócio  têm  a  oportunidade  de 

florescer. É difícil, todavia, planejar analiticamente quais novos modelos suplantarão aqueles 

antigos, uma vez que muitas variáveis relevantes para seu sucesso são desconhecidas quando 

de sua formulação (McGRATH, 2010, p. 252).

As transformações ou mudanças em um modelo de negócios passam por projeções, 

uma abordagem clássica de que antecipações e estimativas qualificadas permitem melhores 

43



modificações. Doz e Kosonen (2010), contudo, alertam que essa abordagem é, no máximo, a 

continuação  do  atual  modelo  de  negócio  de  uma  empresa  porque  esta  enfrenta  riscos 

conhecidos;  mas  não são úteis  quanto  à  necessidade  urgente  de  transformação  de velhos 

modelos de negócios. Todas as firmas possuem modelos de negócios, mas firmas lendárias 

são  aquelas  que  moldam a  estrutura  da  indústria,  sendo  inovadoras  na  interação  com os 

mercados de forma sem precedentes (GAMBARDELLA; McGAHAN, 2010, p. 262). 

Na  visão  de  Baden-Fuller  e  Morgan  (2010),  os  modelos  de  negócios  podem  ser 

estudados pela analogia com receitas  culinárias,  permitindo aos pesquisadores descrever e 

distinguir a variedade de tipos de comportamentos de negócios e destacar como se encaixam 

os casos exemplares. Nessa visão, a noção de receita inclui a organização e a integração de 

uma variedade de elementos estratégicos, fornecendo um conjunto de regras com as quais se 

espera produzir o resultado programado. Ainda assim, em tempos de mudança, as receitas dão 

espaço para a inovação (BADEN-FULLER; MORGAN, 2010, p. 167). Chesbrough (2010) 

alerta que a tecnologia, por si só, não possui valor objetivo – seu valor econômico permanece 

latente  até  que  seja  comercializada  por  meio  de  um modelo  de  negócio.  Inovação  pode 

empregar  um  modelo  de  negócio  existente;  ou  certas  vezes,  um  modelo  que  use  uma 

tecnologia licenciada.  “De fato,  é provavelmente verdadeiro que uma tecnologia medíocre 

empregada dentro de um modelo de negócio seja mais valiosa que uma grande tecnologia 

explorada via um modelo de negócio medíocre” (CHESBROUGH, 2010, p. 355). 

Outros autores, como Johnson, Christensen e Valamuri (2008), declaram que empresas 

tradicionais  devem  proceder  a  inovações  no  modelo  de  negócio  com maior  intensidade, 

criando e comercializando produtos como uma estratégia de confronto com seus concorrentes, 

sem mudanças básicas em seus modelos de negócio. Porém, os mesmos autores advertem que 

o  processo  de  criação  de  expansão pode significar  a  entrada  em novos  mercados  ou  até 

mesmo em modelos desconhecidos. Tudo seria uma questão da urgência das mudanças. 

Gambardella  e  McGahan  (2010)  afirmam  que  a  inovação  pode  ocorrer  pelo 

desenvolvimento de tecnologias em geral e a construção de módulos específicos de mercado 

que  podem  ser  personalizados  subsequentemente.  Wirtz,  Schilke  e  Ullrich  (2010),  por 

exemplo, trabalham com a rede social, destacando seu crescente papel no mundo moderno 

(redes sociais) e seu envolvimento com a avaliação de produtos e serviços. A rede social, 

essencialmente, envolveria a identidade social, a credibilidade social, o boca-a-boca virtual e 

o crescente poder do consumidor. 

De acordo com Magretta (2002), novos modelos de negócio são variações de uma 

cadeia  de  valor  genérica  que  existe  em todos  os  negócios,  podendo  ser  associadas  com 
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produção ou com atividades de comercialização. Assim, um novo modelo pode ser visto como 

um produto novo para necessidades ainda não atendidas – se um dos componentes essenciais 

muda, então o modelo é novo.

Mudanças  nos modelos  de negócio ocorrem em toda a cadeia  de valor,  sendo um 

processo dinâmico. Na ótica de Baden-Fuller e Morgan (2010), os modelos de negócio não 

são receitas (como as de culinária), ou modelos científicos, ou modelos de escala; no entanto, 

podem atuar em qualquer um ou em todos esses papéis para diferentes firmas com diferentes 

objetivos e até mesmo desempenhar papéis múltiplos ao mesmo tempo. Dessa forma, deve-se 

evitar a rigidez de modelos de negócios estabelecidos há muito tempo, e que são considerados 

pela  alta  direção  das  empresas  como  sucesso  garantido.  No  entanto,  em  artigo  recente, 

Chesbrough (2010) adverte para o fato de que a inovação do modelo de negócio é vitalmente 

importante, e ainda muito difícil de ser alcançada. 

Doz e Kosonen (2010) constroem uma abordagem de “agilidade estratégica”, na qual a 

alta direção deve atentar para a sensibilidade estratégica, a unidade da liderança e à fluidez de 

recursos.  No  pensamento  de  McGrath  (2010,  p.  257):  “o  desafio  da  liderança  está  em 

conseguir que os tomadores de decisão da firma reconheçam as ameaças à viabilidade dos 

seus modelos de negócio antes que seja tarde, e então mobilizem seus recursos para a direção 

das preocupações”. 

O ponto comum nesse tópico da literatura é que uma empresa pode gerar vantagens 

seja pelo emprego de um modelo de negócio inovador tanto quanto pelo desenvolvimento de 

uma tecnologia  inovadora.  A geração de novas perspectivas  e opções permite  a mudança 

necessária  para  a  aplicação  de  diferentes  modelos  de  negócios  ao  mesmo  negócio.  Esse 

processo  está  baseado  na  flexibilização  de  produtos  e  segmentos  de  mercados  (DOZ; 

KOSONEN, 2010, p. 380). 

Para Demil e Lecocq (2010), mudanças contínuas no modelo de negócio são bastante 

comuns e podem levar a novas proposições de valor – a inovação do produto ou a inovação de 

processos,  exigindo ajustes  constantes  entre  seus  componentes.  Dentre  estes  componentes 

destacam-se as mudanças na estrutura de custos e receitas.  Um movimento de mudança no 

modelo de negócio pode criar seqüências que incluem mudanças determinadas e emergentes, 

criando,  nos  componentes  fundamentais  um  estado  de  desequilíbrio  transitório,  alguns 

passíveis de correção, ou não tão fáceis de corrigir no curto prazo (DEMIL; LECOCQ, 2010, 

p. 240). Neste sentido, o papel da administração é o de manter a “consistência dinâmica” dos 

componentes fundamentais do modelo de negócio. A consistência dinâmica é a capacidade de 

equilibrar o trade-off entre a consistência do modelo de negócio contra o fato real de que ele 
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muda constantemente,  procurando determinar ações projetadas para mantê-lo equilibrado e 

alinhado (DEMIL; LECOCQ, 2010, p. 241-242). 

Bons modelos de negócio criam ciclos virtuosos que, ao longo do tempo, enfraquecem 

aqueles dos rivais,  e até usam seus ciclos virtuosos para transformar os pontos fortes dos 

competidores em fraquezas (CASADESUS-MASANELL; RICART, 2007, p. 11).

Conforme Casadesus-Masanell e Ricart (2007), a propensão a ignorar os elementos 

dinâmicos  dos  modelos  de  negócios  resultaram,  para  muitas  companhias,  em  falhas  em 

empregá-los  em todo  o  seu  potencial.  Para  Shafer,  Smith  e  Linder  (2005),  o  modelo  de 

negócio  é  um espelho das  escolhas  que  foram feitas,  colaborando  para  a  articulação  dos 

relacionamentos de causa e efeito e a consistência interna das escolhas estratégicas. 

A perspectiva dinâmica de evolução de modelos de negócio pode ser sintetizada na 

seguinte sequência:  a estratégia  de negócios,  efetivada através  da inovação do modelo de 

negócio  resulta em modificações  dinâmicas  nos componentes  fundamentais  do modelo de 

negócio, permitindo atingir os objetivos da estratégia de negócios (Figura 4) 

Figura 4: Sequência dinâmica dos modelos de negócio

Fonte: Adaptado de Magretta (2002) e Osterwalder (2004). 

Existe  a  necessidade  de  se  lidar  com  modelos  de  negócios  novos  para  as  novas 

companhias entrantes, e antigas companhias também podem ter a necessidade de renovar seus 

modelos  em  curso  por  diferentes  razões.  De  acordo  com  Sosna,  Trevinyo-Rodriguez  e 

Velamuri  (2010),  em  geral,  a  sustentabilidade  de  qualquer  modelo  não  é  clara,  porque 

mudanças nos mercados podem torná-lo obsoleto ou menos lucrativo, ensejando a inovação 

contínua.  Johnson,  Christensen  e  Kagermann  (2008),  em  contrapartida,  alertam  que  as 
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empresas  devem  tomar  certos  cuidados  com  alterações  nos  modelos  de  negócios, 

confrontando os possíveis retornos com os esforços envidados; de certa maneira, os esforços 

de  uma  companhia  em  aplicar  um novo  modelo  devem estar  parcialmente  vinculados  a 

mudanças no mercado ou na indústria em que atua. 

Modelos  de  negócio  gravitam  na  órbita  da  criação  de  valor  para  todas  as  partes 

envolvidas.  A  essência  do  modelo  está  na  constante  adaptação  às  variações  ambientais, 

permitindo  a  correção  das  estratégias  planejadas.  E  a  competição  representa  um  item 

importante na escolha do modelo de negócio – quanto mais acirrada, menor a possibilidade de 

apropriação de valor.

No âmbito específico da construção civil, há alguns estudos que tratam da competição 

e criação de valor. Em relação à competição,  destacam-se os estudos de Nourse e Roulac 

(1993) e O’Mara (1999) sobre  corporate real estate,  relativo às propriedades imobiliárias 

detidas pelas empresas, que podem  ser aplicados no setor imobiliário residencial.

Nourse e Roulac (1993) identificaram em seu estudo que os recursos imobiliários são 

elementos integrais para a consecução dos negócios, uma estratégia nesse campo deve ter em 

conta as implicações das necessidades de imóveis para a estratégia primária da empresa. 

O estudo de O’Mara (1999), baseado no modelo de cinco forças de Porter como ponto 

de partida,  identificou três estratégias  genéricas para o mercado imobiliário sob diferentes 

condições de concorrência: incremental, que seria a contínua procura por espaço; baseada em 

valor,  como  expressão  organizacional  para  cultura  e  metas;  e  padronizada,  centrada  em 

controle e custos.

Na mesma linha do corporate  real  estate,  Singer,  Bossink  e  Van de Putte  (2007) 

realizaram um estudo no qual demonstrou que 70% das organizações usam uma estratégia 

padronizada  nesse segmento.  Aquelas  que utilizam essa estratégia  têm um clara  visão da 

imagem  corporativa  que  pretendem  criar,  além  de  desejam  desempenho  eficiente.  A 

combinação desses dois fatores leva à escolha da padronização. A pesquisa também mostrou 

que  essa  estratégia  suporta  os  três  tipos  que  Porter  (1989)  propôs:  liderança  em custos, 

diferenciação e enfoque. Também foi concluído que as empresas usam uma estratégia baseada 

em valor, o que permite visualizar claramente sua estratégia competitiva, imagem e marca no 

mercado.  Na  mesma  linha  sobre  imóveis  corporativos,  Heywood  e  Kenley  (2007) 

identificaram várias defasagens das conexões teóricas entre práticas e fontes de vantagem 

competitiva  sustentável,  a  partir  de  162  estudos  de  caso.  Para  eles,  custos,  inovação  e 

diferenciação  mal  produziram  contribuições  positivas;  mas  os  custos  foram  quase  que 

totalmente afetados pelas práticas de gerenciamento de imóveis corporativos. 
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Em relação à criação de valor, Roulac et al. (2006) identificam que os mesmos fatores 

que criam valor  também são os responsáveis  pela  destruição de valor;  nominalmente,  em 

ordem de importância: o projeto e a propriedade da terra. Para isso, quatro forças interagem: 

físicas,  políticas,  econômicas  e  sociais.  Fatores  físicos  incluem  clima,  topografia, 

disponibilidade e qualidade da água. Fatores políticos compreendem o controle de crédito e 

financiamentos  oficiais  e/ou  privados a  longo prazo,  normas  de segurança,  regulações  de 

construção e tributos. Os fatores econômicos compreendem a disponibilidade de mão-de-obra, 

níveis de salários e a base econômica. Finalmente, os fatores sociais são representados pela 

demografia e modo de vida da população. 

Williamson  (2010)  argumenta  que,  em  um  mundo  no  qual  a  alta  tecnologia,  a 

variedade e a personalização tornaram-se cada vez mais acessíveis para os consumidores, a 

equação de valor cada vez mais é impactada pelo surgimento de novas empresas com novos 

tipos  de modelos  de negócio.  Uma nova era de competição  pode ser  revelada  através  da 

ruptura de modelos de negócio antigos com a crescente participação de empresas localizadas 

em países emergentes. Novos modelos que vão desde o biodiesel brasileiro, os eletrônicos 

coreanos,  o  carro  indiano  popular  (Tata)  e  um  sem-número  de  empresas  chinesas.  Um 

fenômeno apontado por Porter (1989), referindo-se ao desafio competitivo de baixo custo que, 

necessariamente,  envolve  diferenciação  e  enfoque  nos  mercados-alvo.  Williamson  (2010) 

apresenta  como  exemplos  de  argumentação  a  Embraer  (Brasil);  Suzlon  (Índia,  geradores 

eólicos); Galanz (China, fornos microondas); e outros. Definindo a estratégia, e especialmente 

organização, para esse novo fenômeno,  deveria ser o foco-chave da agenda estratégica de 

estratégia  global  das  multinacionais  (RICART;  ENRIGHT;  GHEMAWAT;  HART; 

KHANNA, 2004, p. 176).  

Ao mesmo tempo em que representa um desafio, o atendimento das classes menos 

favorecidas aponta para uma nova fonte de receita e até mesmo de inovação no modelo de 

negócio  tradicional. No caso da habitação popular,  o  ingresso em um novo segmento  de 

mercado requer o desenvolvimento da capacidade de identificação de terrenos adequados, 

sendo um laboratório de novas técnicas de construção.

Portanto, é a partir desse contexto que se pretende desenvolver o estudo proposto nesta 

dissertação:  compreender  as  dimensões  do  modelo  de  negócio  adotado  pelas  empresas 

construtoras no Brasil no segmento específico da habitação popular. 

Nos próximos itens são analisados os aspectos envolvidos nos modelos de negócio de 

habitação  popular,  conforme  apontam  algumas  experiências  mundiais.  Nesse  sentido,  é 

apresentada inicialmente uma breve descrição dos programas de habitação popular no Brasil, 
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notadamente o Programa MCMV, e no mundo. O objetivo é descrever as principais regras 

que norteiam a implantação e desenvolvimento da habitação popular e suas implicações em 

termos de configuração dos modelos de negócio em habitação popular.

2.4 Habitação Popular

A chave para o êxito na habitação popular está no reconhecimento de que esse é um 

modelo  de  negócio  fundamentalmente  diferente  daquele  da  habitação  de  luxo  (DUTTA; 

SHETTY; VANKATACHALAM, KARANAMCHANDAN, 2009, p. 6). 

O modelo  de  negócio  na  habitação  popular  envolve,  principalmente,  o  aspecto  do 

preço final de venda e os custos da produção em escala. Broda e Romalis (2008) realizaram 

uma pesquisa cobrindo o comportamento dos consumidores de baixa renda entre 1994 e 2005, 

constatando  que,  a  despeito  da  renda estagnada,  esse  segmento  consumiu  uma  variedade 

substancialmente  maior  de bens.  Segundo os  autores,  tais  consumidores  demandaram – e 

foram bem sucedidos  nessa  ação  –  que  os  fornecedores  entregassem mais  utilidade  pela 

mesma  quantia  desembolsada.  Williamson  (2010,  p.  347)  reforçou  o  estudo  de  Broda  e 

Romalis (2008), afirmando que os modelos de negócio baseados em inovação de custos serão 

requeridos a se desenvolver desde esse segmento emergente de consumidores que demandam 

“preços baixos todos os dias” e mais valor por seu dinheiro. London e Hart (2004) advertem 

que os mercados de baixa renda nas economias emergentes apresentam tanto oportunidades 

tremendas  quanto desafios  únicos.  Em sua pesquisa,  London e Hart  (2004) apresentam a 

atuação das multinacionais em mercados emergentes tendo como resultado um produto com 

preço  exagerado,  que  era  muito  caro  para  os  mercados  de  baixa  renda  e  sem  atrativa 

funcionalidade  para  clientes  de  maior  renda.  As  firmas  deverão  desenvolver  uma  nova 

capacidade  – a inclusão social  – a qual  permite  a  elas  entender  e alavancar  as forças do 

ambiente de mercado na base da pirâmide (LONDON; HART, 2004). 

Em todo  o  mundo,  a  construção  civil  habitacional  segue  o  padrão  tradicional  de 

aquisição  de  terreno,  projeto,  construção  e  comercialização,  em  essência.  Na  habitação 

popular, os imóveis devem ser acessíveis a uma grande faixa da população em países onde as 

camadas mais pobres carecem de moradia. Existem várias experiências em todo o mundo no 

setor da habitação popular; entretanto, as mais significativas e, até agora mais bem sucedidas, 

foram desenvolvidas no Brasil, México, Egito e Índia. 
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2.4.1 Programas de Habitação Popular no Mundo: os casos CEMEX , ORASCOM e 

MONITOR

O cenário mundial apresenta uma atuação distinta das iniciativas públicas e privadas, 

pouco integrada com os objetivos dos governos centrais e com aqueles do setor da construção 

civil. 

Whitehead e Scanlon (2007) coordenaram um estudo em sobre a política habitacional 

em  nove  países  europeus:  Áustria,  Dinamarca,  Inglaterra,  França,  Alemanha,  Hungria, 

Holanda, Suécia e República da Irlanda, além de desenvolver um panorama particular para 

países em transição social, política e econômica (especialmente do Leste Europeu). Entre as 

conclusões do estudo, destacam-se a quase monopolização da política habitacional popular 

pelos governos; a recorrente falta de recursos para financiar os programas necessários e a 

imobilidade no desenvolvimento de soluções efetivas. 

Bardhan, Edelstein e Kroll (2011) conduziram um estudo mais amplo sobre o mercado 

habitacional,  pesquisando  experiências  em diversos  países  de  todo  o  mundo.  Os  autores 

concluem  que  o  mercado  hipotecário  dos  Estados  Unidos  é  muito  complexo,  quando 

comparado a diversos países, oferecendo uma ampla faixa de financiamentos; todavia, ainda 

com muitas falhas. Na Alemanha, o índice de propriedade é muito baixo (43%) devido a um 

programa de habitação popular intensivo, mas ainda com poucos subsídios, endividamento 

limitado  e  raríssimas  variações  no  preço  dos  imóveis  nos  últimos  anos.   A  Dinamarca 

apresenta cenário similar ao alemão. No Reino Unido, a intervenção governamental deu-se 

pelo socorro financeiro aos bancos e devedores, mas nenhuma política concreta de habitação 

popular  foi  observada.  Espanha  e  Irlanda  experimentaram  processos  iguais  aos  norte-

americanos. O mercado japonês encontra-se estagnado há tempos; ao passo em que Singapura 

e China registram o controle governamental e a propriedade de terrenos como alternativas 

para  o  crescimento  do  mercado,  mas  também  com  pouco  êxito  e  com  o  agravante  do 

crescimento da defasagem entre renda e o preços das habitações. A Austrália, com superávit 

fiscal,  pode socorrer o sistema bancário;  o Canadá também escapou da crise de 2008 em 

virtude de um sistema financeiro altamente restritivo. 

A maioria dos aspectos e fatores concerne a políticas governamentais e de instituições 

específicas [...]  apontando mercados muito regulamentados,  mais estáveis do que sistemas 

flexíveis,  que  oferecem  espaço  para  eficiência,  inovação  e  crescimento  (BARDHAN; 

EDESLSTEIN; KROLL, 2011, p. 32). 
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Entre  os  países  que  mais  apresentaram  progressos  no  sentido  de  estabelecer  um 

programa habitacional popular mais perene, estão o México, o Egito e a Índia, empregando 

sistemas com algumas similaridades e certo grau de envolvimento dos governos federais. 

Dahan  et  al.  (2010)  apontam  para  o  caso  da  Cemex  mexicana,  a  terceira  maior 

corporação mundial em soluções construtivas integradas. A Cemex criou a Patrimonio Hoy, 

uma organização não-governamental (ONG) que possibilitou o atendimento de mais de 200 

mil  famílias  no  México  até  2008  e  que  está  estendendo  sua  atenção  para  a  Colômbia,  

Venezuela, Costa Rica e Nicarágua. O programa da Patrimonio Hoy se baseia nas técnicas 

desenvolvidas pela Cemex, no programa de micro crédito autofinanciado e na mão-de-obra da 

própria ONG. Trata-se de um programa baseado no desenvolvimento da imagem da Cemex 

para  seus  clientes  corporativos  com  organizações  não-lucrativas  regionais.  O  governo 

mexicano,  por  meio  de  programa  específico,  estimulou  as  construtoras  tradicionais  a  se 

engajarem  no  programa  INFONAVIT,  equivalente  ao  MCMV  brasileiro.  O  programa 

mexicano  possui  subsídios,  taxas  de  juros  abaixo  do  mercado,  prazos  longos  de 

financiamentos a utilização dos depósitos do tempo de serviço do trabalhador. Esse último 

item  pode  incluir  a  participação  do  empregador  ou  de  outras  entidades  diretamente  nas 

prestações mensais do financiamento. No entanto, esse programa ainda peca na normatização 

da qualidade e da responsabilidade socioambiental das edificações. 

Para a combinação de todos esses fatores, também é necessário entender que a atuação 

em projetos habitacionais populares requerem que a parceria público-privada seja duradoura. 

Nesse sentido,  Youssef (2011) afirma que esse modelo  de negócio requer  que a empresa 

continue  provendo  todos  os  serviços  comunitários  em  uma  atuação  de  longo  prazo. 

Habitações  populares  são  uma  atividade  de  produção maciça  com baixa  taxa  de  retorno, 

dependendo de financiamento hipotecário cujo repagamento se dá por longos períodos (15 

anos ou mais), e o ciclo de produção imobiliária residencial é uma seqüência de aquisição do 

terreno,  projeto,  desenvolvimento  de  infraestrutura,  construção,  entrega  e  administração 

urbana. 

Youssef  (2011) realizou um estudo sobre a  comunidade habitacional  Orascom,  no 

Egito.  A  Orascom,  tradicionalmente,  atuava  no  setor  da  construção  civil,  e  um  de  seus 

interesses eram os condomínios de alto luxo. Em 2006, a empresa tomou a decisão de entrar 

no  mercado  de  habitações  populares.  Essa  entrada  se  deu  pela  criação  de  uma  nova 

companhia,  requerendo a adaptação de seu modelo de negócio. A Orascom adotou alguns 

aspectos de seu antigo negócio e mudou outros, particularmente a transferência do conceito de 

modelo para classes altas em conceito de modelo para camadas de renda baixa e métodos de 
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construção mais preocupados com o meio ambiente. A participação do governo egípcio deu-

se somente pela venda – a preços subsidiados – do terreno. Os financiamentos de longo prazo 

são concedidos por fundos imobiliários privados, com taxas de juros livres. 

Na  Índia,  a  participação  é  quase  que  exclusivamente  privada,  com  um  modelo 

assentado  na  construção  barata,  e  em  projetos  de  larga  escala.  De  acordo  com  Deb, 

Karamchandian e Singh (2010), ao se referirem à atuação da Monitor, trata-se de um modelo 

cuja execução é difícil, e que envolve produtos de qualidade em escala, sistemas construtivos 

de replicação e um novo segmento de clientes. Segundo Dutta et al. (2009), o fator crítico de 

sucesso,  por  ora,  tem sido  o  acesso  crescente  a  financiamentos  concedidos  pelos  bancos 

públicos e privados. Analogamente ao proposto por Youssef (2011), esses autores também 

indicam a menor lucratividade nesse tipo de projeto em comparação com aqueles  de alto 

padrão – a compensação dessa perda está no grande número de unidades contidas em cada 

projeto.  

No Brasil, o programa de construção e financiamento de moradias populares apresenta 

características híbridas, entre elas: a preservação de uma autoridade central; a monopolização 

dos financiamentos e seguros pelos bancos estatais; a formatação de limites e normas; e a 

participação ativa da iniciativa privada na atividade construtiva e/ou incorporadora. Nos quase 

cinqüenta anos de existência do sistema, várias modificações foram realizadas até se chegar 

ao estágio atual. 

Segundo o Banco Central do Brasil (BACEN, 2012), as origens do sistema brasileiro 

de habitação popular datam de 1964, quando foi criado o Sistema Brasileiro da Habitação 

(SFH),  para  atender,  originalmente,  a  demanda  de  habitações  da  classe  média.  Inúmeras 

reformas  se  sucederam,  mas  o  Sistema  ainda  preserva  como  fonte  dos  recursos  para 

financiamento os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE). A gestão do sistema, de 1964 a 1986, era de 

responsabilidade  do  Banco  Nacional  da  Habitação  (BNH);  com  a  extinção  desse,  a 

coordenação passou a ser do BACEN. Outro marco do sistema foi a criação do Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR) em 1999, com recursos da União e gerido pela CEF. Em 

2009, no âmbito do PAR, foi criado o Programa MCMV, que é o atual modelo de sistema de 

moradias populares no Brasil. 

Como  tal,  esse  programa  consolida  parte  das  experiências  internacionais, 

particularmente a mexicana;  todavia,  incorpora aspectos voltados para as condições sócio-

demográficas  nacionais  e  com  outros  aspectos  diferenciados  como,  por  exemplo, 
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preocupações  ambientais.  No  próximo  item  serão  exploradas  as  principais  condições  do 

programa.

2.4.2 Habitação popular no Brasil: o Programa Minha Casa, Minha Vida

Lançado no início  de 2009 pelo governo federal,  o Programa MCMV tem como 

principais objetivos a redução do déficit habitacional no Brasil, a geração de novos empregos 

e a movimentação econômica. O programa utiliza a Caixa Econômica Federal (CEF) como 

agente centralizador dos financiamentos, sob a coordenação do Ministério das Cidades (Lei 

11.977/09, de 7 de julho de 2009).

Arantes (2010) informa que as raízes do “Minha Casa, Minha Vida” estavam no 

Programa  de  Arrendamento  Residencial  (PAR),  que  era  o  principal  programa  federal  de 

redução do déficit habitacional entre 1999 e 2009. Conforme o autor, trata-se de um programa 

de alto interesse para a iniciativa privada porque reduz o controle público estatal sobre os 

investimentos,  transforma  as  empresas  ao  qual  pertencem  em  verdadeiros  agentes  da 

privatização  da  política  de  habitação  social  e  como  “modelo  de  negócio”,  é  a  principal 

referência na previsão de interesse social. 

O  programa  também  visava,  à  época  de  sua  implantação,  aquecer  a  economia 

nacional  logo após  a  crise  mundial  no  segundo semestre  de  2008.  O programa  teve  sua 

primeira  fase  definida  para  o  biênio  2009-10;  posteriormente,  uma  segunda  fase  foi 

programada para o período 2011-14, objetivando a construção de mais 2 milhões de moradias 

populares.  Inseriu-se para essa segunda fase uma maior  participação dos municípios,  pela 

contrapartida na forma de terrenos, infraestrutura e recursos. O limite máximo de renda para a 

primeira faixa de financiamento elevou-se de R$ 1.395,00 (um mil,  trezentos e noventa e 

cinco reais) para R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); foram criados aspectos ambientais 

como a utilização de energia solar; facilitou-se o acesso de aposentados e idosos ao programa, 

e outros incentivos menores.  O relatório da CBIC (2011) ainda aponta que, em 2011 (até 

outubro),  317.311  novas  unidades  foram contratadas,  ou  seja,  16% da  previsão  total  da 

segunda fase do programa. 

Um país  de características  heterogêneas,  como o Brasil,  forçou a  edição  de uma 

legislação  específica  para  o  Programa.  As  diferenças  regionais  abrangem  os  preços  dos 

terrenos,  os custos de construção e a composição de renda das famílias.  O empreendedor 

imobiliário,  portanto,  enfrenta o desafio da adequação de riscos econômicos derivados da 

configuração do produto final às diferentes capacidades de pagamento dos financiados. Os 
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subsídios do programa minimizam em parte esse impacto, mas não equalizam totalmente a 

questão das diferenças regionais. 

A legislação em vigor está contida na Lei 12.424/11 de 16 de junho de 2011, onde são 

previstas  as  condições  gerais  de  financiamento,  com recursos  provenientes  do  Fundo  de 

Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). 

Segundo a CEF (2012), o programa pretende atingir a construção e financiamento de 2 

milhões de moradias em sua segunda fase, que cobre o período 2011–2014. .A primeira fase 

do programa foi concluída em março de 2012, com um total de 1 milhão de contratações. Os 

financiamentos  visam  os  empreendimentos  com  unidades  classificadas  como 

“supereconômicas”  (renda  familiar  de  até  R$  1.600,00  mensais)  e  “econômicas”  (renda 

familiar de até R$ 5.000,00). O valor dos financiamentos pode chegar até R$ 170 mil, com 

juros variando entre 5% ao ano e 8,16% ao ano, mais a atualização pela Taxa Referencial 

(TR). 

Conforme a cartilha da CEF (2012), os empreendimentos podem ser realizados por 

órgãos  estatais,  cooperativas  habitacionais  ou  construtoras.  O  programa  MCMV  atende 

projetos urbanos e rurais – estes praticamente com as mesmas condições dos projetos urbanos 

–  e  podem  contar  com  subsídios  de  construção  de  até  R$  23.000,00.  O  prazo  dos 

financiamentos atualmente pode alcançar 35 anos, os quais podem ser de até 100% do valor 

de aquisição dos imóveis. 

O  Programa  MCMV  contempla  duas  modalidades  de  projetos  habitacionais.  A 

primeira delas refere-se às atividades de construção classificadas como obras por empreitada. 

São caracterizadas pelos projetos empreendidos diretamente pelos governos federal, estadual 

e  municipal,  que  sejam  vinculados  a  projetos  de  urbanização  e/ou  redução  de  déficit 

habitacional, em todo o território brasileiro. Tais projetos são usualmente desenvolvidos pelas 

companhias habitacionais da esfera governamental e colocados em licitação pública. Ainda 

nesta modalidade, incluem-se os projetos elaborados por cooperativas, associações e pessoas 

físicas, encampando áreas urbanas e rurais.  As construtoras são contratadas pelo já citado 

sistema de licitação ou diretamente (no caso das pessoas físicas).

Na segunda modalidade, que é o objeto do presente estudo, são as construtoras que 

elaboram e desenvolvem os  projetos  habitacionais  populares,  o  que  inclui  a  aquisição  de 

terrenos,  licenças,  construções,  comercialização  e  garantias  pós-vendas.  Dessa  forma, 

assumem integralmente o risco do negócio. Uma vez vendida a unidade, o agente financiador 

efetiva o repasse da cédula hipotecária – antes um gravame da construtora – para o adquirente 

do imóvel. 
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 O modelo básico de financiamento nesta última modalidade baseia-se na concessão de 

recursos financeiros para a produção das unidades habitacionais, de acordo com o cronograma 

físico-financeiro do empreendimento. O financiamento embute os subsídios concedidos aos 

futuros mutuários, de acordo com as normas do Programa.

O  programa  MCMV  tem  apenas  três  anos  de  existência,  consistindo-se  de  um 

programa único no mundo,  inovador sob essa ótica,  com atuação híbrida do Estado e  da 

iniciativa  privada.  Entretanto,  essa  atuação  híbrida  suscita  problemas  relacionados  à 

continuidade do programa, visceralmente dependente da atuação governamental. Resgatando-

se a questão de pesquisa, a descrição dos modelos de negócios adotados pelas empresas na 

habitação  popular  contribui  para  o entendimento  da  viabilidade  econômico-financeira  dos 

empreendimentos destinados às camadas de baixa renda no Brasil. 

Conseqüentemente,  esse  panorama  exige  um  novo  modelo  de  negócio  para  as 

empresas que se engajaram no MCMV. A exigência governamental para enquadramento dos 

projetos engloba, mas não se limita a: localização dos terrenos, qualidade da construção, custo 

final da unidade habitacional etc. Observa-se, na análise do processo de interiorização e da 

formação  de  plataforma  nacional  de  atuação  das  empresas  engajadas  neste  segmento,  a 

preocupação com o aspecto crítico das diferenças regionais. Usando o exemplo da Cemex 

mexicana, Dahan et al. (2010) destacam a criação de valor econômico, o reforço da reputação 

empresarial  e o valor social  no programa de construção de moradias populares através do 

conhecimento de mercados regionais. 

Modelos de negócios bem sucedidos nos mercados de baixa renda são usualmente 

baseados em custo baixo, margem baixa, economias de escala e outros fatores (DAHAN et al. 

2010, p. 333). Complementando essa posição, Thompson e MacMillan (2010) afirmam que os 

modelos  de negócio recentemente evoluíram para uma terceirização de maior  capacidade, 

com maior  capacidade  produtiva,  desenvolvendo  programas  de  treinamento  para  pessoas 

desempregadas nas regiões dos projetos.  

Dahan et al.  (2010) expõem que a pesquisa tradicional sobre modelos de negócio 

identificou que o objetivo sempre foi a geração e entrega de valor econômico. No arrazoado 

desses autores, os modelos de negócio podem ser vistos como geradores de valor social e que 

tanto essa faceta quanto a criação de valor econômico podem interagir, como uma espécie de 

reforço recíproco. Assim como novas tecnologias podem fazer com que os negócios alcancem 

novos clientes e forneçam melhores produtos e serviços aos clientes existentes, as parcerias 

que cruzam setores facilitam a criação de novos modelos de negócio. 
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A adequada responsabilidade social  do negócio é converter o problema social  em 

uma oportunidade  e  um benefício  econômico,  em capacidade  produtiva,  em competência 

humana, em empregos bem remunerados, e em riqueza (DRUCKER, 1968, p. 323). Recrutar 

e mobilizar pessoas ou instituições que se beneficiarão do êxito de um projeto é de particular  

interesse quando se cria novos mercados integralmente (THOMPSON; MacMILLAN, 2010, 

p. 297). 

A criação de novos ciclos de negócios passa, obrigatoriamente, pela criação de novos 

mercados  e,  sucessivamente,  pela  criação  de  oportunidades.  Johnson,  Christensen  e 

Kagermann  (2008)  referem-se  às  oportunidades  que  a  inovação  pode trazer  para  grandes 

grupos  de  consumidores  potenciais  que  não  têm acesso  ao  mercado  porque  as  soluções 

existentes  são  muitos  caras  ou  muito  complicadas  para  eles.  E  esse  fato  inclui  as 

oportunidades de se atingir  a base da pirâmide social  em mercados emergentes.  Redes de 

telefonia celular comunitária, carros populares e habitações para as camadas de baixa renda 

são exemplificações típicas desse processo de ruptura com modelos estabelecidos. 

Retomando o estudo de Youssef (2011) sobre a Orascom, é pertinente salientar que o 

governo  egípcio  destinou  terrenos  baratos  para  a  empresa  e  subsídios  aos  compradores. 

Bancos concederam financiamentos de até 20 anos. Finalmente, a Orascom ficou responsável 

por  toda  a  construção  e  posterior  operação  da  infraestrutura  do  projeto  e  aspectos 

complementares.

A Orascom, que originalmente atuava no segmento superior (alto padrão), decidiu, em 

2006, pela entrada no nicho de habitações populares. A entrada nesse novo segmento se deu 

pela criação de uma nova companhia, requerendo a adaptação de seu modelo de negócio. A 

empresa adotou alguns aspectos de seu antigo negócio e mudou outros,  particularmente a 

transferência do conceito de modelo para classes altas em conceito de modelo para camadas 

de renda baixa e métodos de construção mais preocupados com o meio ambiente.

Youssef (2011) elaborou uma estrutura representativa do seu estudo, a  respeito do 

modelo  de negócio para habitações  destinadas às camadas de baixa renda,  representada a 

seguir (Figura 5):
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Construtores

Governo Incorporadores
População de
baixa renda

Produção em escala
Baixo custo

Margem estreita
Lucro total grande

Lucro 

Subsídios
Terrenos Baratos
Regulamentação

Demanda
em massa

Figura 5: Modelo de Negócio para habitações populares

Fonte: Youssef (2011, p. 11)

Conforme se observa na Figura 5, na definição do modelo de negócio para habitações 

populares, estão presentes vários atores: construtores, governo, incorporadores e população de 

baixa renda. Esta visão sistêmica reflete o fato de que um negócio é o fundamento de qualquer 

criação de valor e,  por conseguinte,  o negócio deve ser a unidade de análise de qualquer 

mudança  importante  na criação de valor,  a  própria  definição  de negócio.  De acordo com 

Porter (1989), uma unidade de negócio envolve a explicação da cadeia de valor, os clientes, 

os competidores e os fornecedores.

As habitações populares são uma atividade de produção maciça com baixa taxa de 

retorno,  dependendo  de  financiamento  hipotecário  cujo  repagamento  se  dá  por  longos 

períodos (15 anos ou mais).  Esse modelo de negócio requer que a empresa continue provendo 

todos os serviços comunitários em uma atuação de longo prazo.

Youssef  (2011)  identifica  em sua  pesquisa que  o  modelo  de  negócio  da  Orascom 

requer que a companhia continue fornecendo todos os serviços dentro do projeto,  seja de 

forma direta ou por esquemas de terceirização, também requerendo uma visão de longo prazo 

e sem expectativas de ganhos no curto prazo

A partir  da  identificação  do  ciclo  de  produção  imobiliária  residencial  como  uma 

seqüência de aquisição  do terreno,  projeto,  desenvolvimento  de infraestrutura,  construção, 
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entrega e administração urbana, Youssef (2011) identificou o seguinte processo de criação de 

valor em habitações populares (Figura 6):

Figura 6: Criação de Valor em Habitações Populares

Fonte: Youssef (2011, p. 11)

2.4.3 Definição conceitual e operacional de modelos de negócio para a habitação popular

A partir  da  definição  conceitual  de  modelos  de  negócio  proposta  por  Casadesus-

Masanell e Ricart (2010) e por Shafer, Smith e Linder (2005), os conceitos-chave (dimensões) 

e os componentes fundamentais de um modelo de negócio devem ser identificados. Com base 

nesse  referencial  teórico,  propõe-se  um  recorte  conceitual  que  pesquise  as  seguintes 

dimensões e componentes:

Figura 7: Dimensões/Componentes centrais de Modelo de Negócio
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Propõe-se, portanto,  que a operacionalização de um modelo de negócio deva ser a 

descrição e a representação de tudo aquilo que uma empresa emprega em seu negócio, com o 

objetivo precípuo de alcançar os objetivos traçados estrategicamente. Pode-se, assim, fazer 

uso de diagramas, de planos estratégicos, de planos de ação, de planos de negócio, de normas 

e procedimentos internos etc. 

Pretende-se  observar  as  dimensões  e  componentes  dos  modelos  de  negócios  das 

construtoras tendo como base a seguinte tabela-resumo:
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Tabela 4: Definições conceituais e operacionais

 

Dimensões Definição Conceitual Definição Operacional

Criação de 
Valor

 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de benefícios que 
uma companhia oferece aos 

clientes.
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proposição de Valor
Inovação; Desempenho;

Personalização; Cooperação;
Projeto; Marca; Preço;

Redução de custo; Redução
de risco; Acessibilidade.
2. Segmentos de Clientes

Mercados; Ofertas; Canais;
Relacionamentos; Preços;

Diferenciação. 

Configuração
de 

Valor
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arranjo de recursos e 
atividades internas e externas
necessários para a criação de

valor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Recursos
Físicos; Intelectuais; Humanos;

Financeiros. 
2. Atividades

Produção; Resolução de
Problemas; Plataformas. 

3. Parcerias
Economia de escala; Redução
de risco; Recursos e atividades

específicos. 
4. Relacionamento

Assistência; Serviços; Canais. 
Captura Esquema de transações entre 1. Receita
de Valor a firma e seus stakeholders, Mecanismos de preços.

realizando lucros. 2. Custo
  Custos fixos e variáveis; 
  Economias de escala e escopo. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir  de Shafer et al.  (2005),  Osterwalder e  Pigneur 

(2010) e Bertrand et al. (2012). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esse capítulo compreende o delineamento dos procedimentos metodológicos sobre o 

método de pesquisa, sujeitos da pesquisa, técnica de coleta e análise de dados.

 

3.1 Método de Pesquisa

Os métodos de aplicação de pesquisa nas ciências sociais, fundamentalmente, referem-

se  a  estudos  de  caso,  experimentos,  levantamentos,  estudos  historiográficos  e  análise 

documental. 

Três  critérios  podem  ser  utilizados  para  identificar  a  natureza  metodológica  dos 

trabalhos de pesquisa: segundo os objetivos, segundo as fontes utilizadas na coleta de dados, 

ou, ainda, segundo os procedimentos de coleta (SANTOS, 2007, p. 27).

Segundo  Yin  (2003),  o  estudo  de  caso  é  aplicável  quando  assim  a  estratégia  de 

pesquisa determinar, para responder perguntas do tipo “como?” e “por quê?”, e focalizando 

casos contemporâneos ou históricos. 

Neste estudo foi adotado o método de estudo de caso múltiplo. Segundo Stake (1995, 

p. 445) um estudo de caso é desenvolvido quando há um interesse específico nele. É uma 

descrição e análise profunda de um fenômeno ou unidade social como um indivíduo, grupo, 

instituição ou comunidade (MERRIAM, 2002, p. 8).

O objetivo  geral  da  pesquisa  é  descrever  os  modelos  de  negócio  utilizados  pelas 

construtoras na habitação popular, em suas diversas dimensões. O enquadramento (contexto) 

do  estudo  situa-se  nos  modelos  de  negócio  das  construtoras  que  atuam  no  âmbito  do 

Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Um  estudo  de  caso  é  uma  investigação  empírica  que  investiga  um  fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto  não  estão  claramente  definidos,  e  sobre  os  quais  o  pesquisador  tem  pouco  ou 

nenhum controle (YIN, 2003, p. 32). 

De acordo com Stake (1995) o estudo de caso é um caminho comum na investigação 

qualitativa, sendo definidos pelo interesse em um caso, e não pelos métodos de investigação 

utilizados. Esse tipo de investigação coaduna-se com os objetivos aqui propostos, vez que não 

se almeja estabelecer relações causais perenes, mas sim explorar as explicações racionais para 

o fenômeno.
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Foram realizadas  entrevistas  em duas empresas  do setor,  estudando-se os casos da 

Cyrela/Living e da Rodobens. Os entrevistados foram um diretor da Cyrela, com o propósito 

de identificar as razões que levaram a empresa-mãe a participar de um novo segmento de 

mercado. Na sua subsidiária Living, foram entrevistados o diretor geral, a diretora financeira e 

o  diretor  de  incorporação,  visando-se  uma  visão  geral  dos  componentes  do  modelo  de 

negócio. Finalmente, foram entrevistados o diretor de crédito imobiliário, o diretor de controle 

e orçamento e o diretor regional de vendas da Rodobens Negócios Imobiliários, pretendendo-

se obter a mesma visão citada no caso da Living. 

3.2 Casos selecionados

Yin  (2003)  alerta  que  os  casos  múltiplos  devem  ser  tratados  como  se  fossem 

experimentos  múltiplos  –  a  lógica  da  replicação  –  sendo,  portanto,  seus  resultados 

considerados mais convincentes e plenos. Cada caso deve ser cuidadosamente selecionado de 

forma a: a) prever resultados semelhantes - uma replicação literal; ou b) produzir resultados 

contrastantes apenas por razões previsíveis - uma replicação teórica (YIN, 2003, p. 69)

As  empresas  escolhidas  para  descrição  dos  modelos  de  negócio  foram  a  Living, 

pertencente ao Grupo Cyrela, e a Rodobens Negócios Imobiliários, do Grupo Rodobens. 

As  empresas  Living e  Rodobens foram escolhidas  por  dois  motivos.  Em primeiro 

lugar, são empresas com perfis bem diferentes; enquanto a Cyrela tradicionalmente atuou no 

segmento de alta renda, a Rodobens tem como origem a atuação no segmento popular ou 

econômico. Em segundo lugar, são empresas que atuam em escopos geográficos distintos - no 

caso da Living, um escopo mais amplo (14 estados brasileiros de atuação); e a Rodobens, um 

escopo mais restrito (7 estados brasileiros de atuação). 

3.3 Técnica de Coleta e Análise de Dados

Um estudo de caso é composto das seguintes fases: planejamento, coleta de dados, a 

análise e o relatório final. O planejamento nada mais é que a preparação da lógica de um 

grupo de perguntas a serem respondidas e como chegar a um grupo de conclusões sobre as 

mesmas.  Por  coleta  de  dados  entende-se  fontes  como  documentos,  registros  gerais, 

entrevistas, elementos físicos e observações variadas. A análise é o exame, a categorização, os 

testes para conexão das evidências recolhidas – qualitativa ou quantitativamente. Por último, 

o relatório final é simplesmente a redação dos resultados da pesquisa. 
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Merriam (2002) sustenta que há três fontes principais de dados para um estudo de 

pesquisa qualitativa: entrevistas, observações e documentos. 

Yin (2003) afirma que duas fontes de evidências devem ser incluídas: a observação 

direta e a série sistemática de entrevistas. Nesse sentido, um estudo de caso pode ser realizado 

com quaisquer combinações de evidências qualitativas ou quantitativas, não obrigatoriamente 

incluindo a observação direta e detalhada.

Conforme Yin (2003), uma das fontes mais representativas de informações em estudos 

de caso são as entrevistas. Os detalhes da vida que os pesquisadores não conseguem ver 

para si próprios são obtidos ao entrevistar pessoas que os vivenciam ou pela descoberta de 

documentos que os registrem (STAKE, 1995, p. 453). 

A natureza  espontânea das entrevistas  permite  que o pesquisador  indague tanto os 

respondentes-chave sobre os fatos quanto peça a opinião deles sobre determinados eventos 

(YIN,  2003,  p.  112).  Procura-se  assim,  que  os  respondentes  apresentem  suas  próprias 

interpretações, aproximando-se da condição de um verdadeiro respondente, e não de um mero 

respondente. Essa condição, segundo Yin (2003), é fundamental para o sucesso de um estudo 

de caso, podendo até mesmo indicar novas fontes de evidências e, no tipo exploratório, não é 

obrigatório  possuir  proposições  prévias,  bastando  explicitar  os  critérios  pelos  quais  a 

exploração será considerada como bem sucedida. 

A  entrevista  semi-estruturada  contém  um  conjunto  de  questões  mais  ou  menos 

estruturadas.  Usualmente,  informações específicas são desejadas de todos os participantes; 

isto forma a seção altamente estruturada da entrevista (MERRIAM, 2002, p. 13). Merriam 

(2002), ainda afirma que grande parte da entrevista é conduzida por um rol de questões a ser 

explorada, não importando a ordem ou a correta semântica. Blaikie (2000) manifesta que é 

necessário ser tão claro quanto possível acerca do escopo e direção da pesquisa no início; o 

que o pesquisador aprende no curso da pesquisa pode requerer mudanças – isto é apenas a 

natureza de pesquisa de qualquer disciplina. 

Objetivando-se  atender  a  questão  de  pesquisa  e  os  objetivos  deste  estudo,  foram 

realizadas entrevistas com os principais diretores da Living e da Rodobens, no período de 

julho a setembro de 2012. Os entrevistados – três por empresa – foram escolhidos de forma a 

apresentar  não  só  uma  visão  ampla  dos  negócios,  como  também  das  áreas  financeira  e 

comercial.  Foram entrevistados  três  diretores  da  Living  e  três  diretores  da  Rodobens.  A 

escolha dos diretores foi baseada na estrutura convencional do organograma das construtoras 

civis, que normalmente compreendem as figuras do diretor geral, do diretor financeiro, do 

diretor  industrial,  do  diretor  de  novos  negócios  e  do  diretor  comercial.  Além desses,  foi 
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entrevistado  um dirigente  da  Cyrela  (da  qual  a  Living  é  empresa  subsidiária),  a  fim  de 

compreender claramente a decisão de entrada no mercado da habitação popular. 

A coleta de dados se deu pela aplicação de questionários específicos aos entrevistados 

(Apêndice  I).  Envolveu,  também,  a  busca  de  dados  setoriais  na  Internet,  documentos 

fornecidos  pelas  empresas  e  observações  do  autor.  Os  documentos  são  concernentes  aos 

projetos, demonstrações financeiras e outros relatórios de desempenho, se necessários. 

As entrevistas individuais registraram um tempo médio de 90 minutos, nos escritórios 

das empresas, conforme o protocolo de pesquisa, e gravadas digitalmente.  As transcrições 

somaram  102  páginas,  preservando-se  integralmente  seus  teores.  Os  entrevistados,  neste 

estudo, foram identificados como C1 (diretor da Cyrela); L1, L2 e L3 (diretores da Living); e 

R1, R2 e R3 (diretores da Rodobens).  

A seguir, as entrevistas foram analisadas conforme a dimensão do modelo de negócio 

e,  a  partir  desse  ponto,  novamente  analisadas  conforme  os  componentes  do  modelo, 

procurando-se destacar nas falas a congruência com os objetivos. Nesta etapa foi adotada a 

técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2009). 

Adicionalmente, foram verificados e analisados vários documentos fornecidos pelas 

empresas, tais como: pesquisas de mercado; relatórios de vendas; programas de administração 

de  obras  e  recursos  humanos;  apresentações  formais  e  informais;  estudos  de  mercado;  e 

prospectos  institucionais.  Alguns  dados  complementares  foram  obtidos  nos  sites  das 

empresas,  vez  que  a  Cyrela  e  a  Rodobens  têm  suas  ações  negociadas  regularmente  na 

BM&FBOVESPA S. A.. Esses dados compreendem, entre outros: demonstrações financeiras, 

relatórios da administração, dados históricos e imagens.
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA

Neste capítulo, são descritas, inicialmente, as empresas pesquisadas no que concerne 

aos histórico e às atividades atuais. Na sequência, as dimensões e componentes de negócio 

são interligados com os aspectos mais representativos de cada entrevista. No final do capítulo, 

foi inserida a Tabela 6, com o objetivo de comparação dos principais indicadores financeiros 

da Cyrela e da Rodobens com os indicadores do setor. 

4.1 Descrição das empresas pesquisadas

 

4.1.1 Grupo Cyrela

Fundado  em  1962  pelos  irmãos  Horn,  a  Cyrela  Brazil  Realty  caracterizou-se 

inicialmente  como  uma  investidora  em terrenos  na  cidade  de  São Paulo.  Posteriormente, 

começou  a  realizar  permutas  de  seus  terrenos  por  unidades  prontas,  comerciais  ou 

residenciais. A partir de 1981, com a fundação da Cyrela Construtora, o grupo iniciou um 

processo que atualmente engloba a construção, incorporação e comercialização própria  de 

seus empreendimentos imobiliários. Em 2011, foi classificada como a terceira maior empresa 

do setor no Brasil.  

Nesses 50 anos de atuação, a Cyrela entregou cerca de 70 mil unidades habitacionais e 

hoje atua em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal, com 189 canteiros de obras em 67 

cidades. As estimativas para o ano de 2012 são de um faturamento próximo de 7 bilhões de 

reais. 

A empresa principal, Cyrela, sempre se engajou em empreendimentos de alto e médio 

padrão.  A decisão  de  ingressar  em programas  habitacionais  populares  esteve  diretamente 

relacionada com a abertura de capital e o atendimento de um mercado a ser explorado:

“Em 2005 houve  a  abertura  de  capital  da  Cyrela,  e  com a  abertura  de  
capital, tomaram-se algumas decisões estratégicas. Uma delas foi reforçar  
São Paulo e Rio de Janeiro. Outra foi abrir novas cidades e outra foi entrar  
no  segmento  econômico.  A  entrada  no  segmento  econômico  veio  em  
decorrência da abertura de capital. E o posicionamento de crescimento da  
empresa, o mercado com muita demanda, um mercado a ser explorado. 
Trechos da entrevista com Diretor C1 da Cyrela. 
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A  entrada  do  grupo  Cyrela  no  segmento  popular  se  deu  inicialmente  de  forma 

experimental,  sem que a  empresa  se  envolvesse diretamente  na  construção,  utilizando  de 

parcerias nas incorporações:

A decisão de entrar nesse segmento veio junto com o IPO que foi feito na  
Cyrela no final de 2005 e um dos pilares pra crescimento da empresa foi  
entrar no segmento econômico em função da grande demanda que tinha e, na  
época,  juros  mais  baixos  e  financiamento,  isso  deu  essa  abertura  pra  a  
empresa  poder  entrar  nesse  segmento.  No  início,  foi  feito  parceiras  com  
empresas que já atuavam nesse segmento pra agilizar a entrada. Trechos da 
entrevista com Diretor L1 da Living.

 Em 2006, com o intuito  de aproveitar  um estoque de terrenos em regiões  menos 

privilegiadas  da  cidade  de  São  Paulo,  somado  ao  aprendizado  adquirido  nas  parcerias,  a 

empresa entra efetivamente no segmento popular:

E depois de certo tempo, depois de 3 anos, nós entramos, vamos dizer, com  
as próprias  pernas,  né,  fazendo organicamente os  empreendimentos nessa  
linha econômica e já com o aprendizado já com outros parceiros e aí já com  
terrenos comprados, enfim, com a máquina rodando...” Trechos da entrevista 
com Diretor L1 da Living.

O uso da marca  “Living”  teve  como propósito  demarcar  a  atuação  em segmentos 

distintos, de modo a não “contaminar” o segmento em que a empresa tradicionalmente atuou, 

que é o de alta e média renda, significando uma ruptura com o antigo modelo de negócio:

A Living foi  criada em 2006 como uma marca da Cyrela para entrar no  
segmento econômico. Foi  uma decisão de entrar e usar uma outra marca  
para  esse  segmento,  para  ter  produtos  diferenciados  com  uma  marca  
diferenciada.  Não haver uma contaminação no seguinte sentido: o cliente  
comprar  um  Cyrela  esperando  um  produto  Cyrela  no  sentido  de  
especificação  de  material  e  a  gente  ter  a  Living  como  uma  marca  de  
segmento. Nós principiamos em 2006, nós fizemos através de parcerias com  
algumas empresas. A Living entrando como investidora e participando dos  
negócios e as empresas parceiras operando, né? Construindo, enfim, fazendo  
toda a operação, a operação do negócio.  Trechos da entrevista com Diretor 
C1 da Cyrela. 

Com a implantação do Programa MCMV, em 2009, a empresa passa efetivamente a 

operar  de  forma  independente  no  segmento  de  habitação  popular.  Surge  então  a  Living 

Construtora, dedicada exclusivamente a este segmento de mercado, significando uma ruptura 

com o antigo modelo de negócio:

E, em 2009, com o Minha Casa, Minha Vida, aí sim a gente resolveu fazer o  
gerenciamento, e não através de nossos parceiros, a Living começou a ter  
uma operação independente da Cyrela e a gente quis tornar-se uma empresa  
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que entrou no segmento econômico através do Minha Casa, Minha Vida.”  
Trechos da entrevista com C1, Diretor da Cyrela.  

Em  apenas  três  anos  de  atuação,  a  Living  já  representa  quase  30%  das  receitas 

operacionais do Grupo Cyrela, devendo atingir vendas brutas de R$ 2 bilhões em 2012. Isto 

representa,  aproximadamente,  uma  fatia  de  5%  do  mercado  nacional  enquadrado  no 

Programa. 

4.1.2 Grupo Rodobens

A origem do Grupo Rodobens data de 1949 em São José do Rio Preto, interior de São 

Paulo, quando Waldemar de Oliveira Verdi abriu uma concessionária de caminhões e ônibus 

Mercedes-Benz. Com o decorrer do tempo, o setor automotivo do grupo tornou-se o maior 

revendedor nacional de caminhões Mercedes-Benz, maior rede de concessionária Toyota e 

maior distribuidor de pneus de carga Michelin. Além disso, possui revendas Dafra Motos e 

uma locadora de veículos. Entre 1990 e 1999, expandiu sua atuação para a Argentina, onde 

comercializa  utilitários,  ônibus  e  caminhões  Mercedes-Benz;  e  12  concessionárias  de 

automóveis Toyota, Volkswagen, General Motors, Mercedes-Benz, Jeep, Chrysler e Dodge. 

Uma  nova  concessionários  de  automóveis  Hyundai  foi  inaugurada  em  2007.  A  área 

automotiva do grupo inclui 6 concessões de máquinas, equipamentos e peças da marca New 

Holland no estado do Mato Grosso. 

Hoje em dia, o Grupo atua também em serviços financeiros (banco, leasing, consórcio 

e corretora de seguros) e no setor imobiliário, no qual registrou vendas de R$ R$ 767 milhões 

em  2011  e  R$  653  milhões  até  setembro  de  2012.  De  forma  consolidada,  as  receitas 

operacionais do Grupo Rodobens são estimadas em R$ 4 bilhões em 2012. Nesse último, 

através  da  Rodobens  Negócios  Imobiliários,  criada  em  1983  e  registrada  na 

BM&FBOVESPA desde 2007. A comunicação – em todos os sentidos – entre as unidades do 

grupo são realizadas pela Rodolink TV Corporativa. 

A Rodobens Negócios Imobiliários inicialmente atuava como uma construtora para as 

necessidades de expansão dos negócios do grupo, o que incluía a edificação residencial para 

os funcionários que eram transferidos para as filiais. As atividades se ampliaram para o setor 

habitacional  em  si,  com  a  tipologia  específica  de  casas  de  médio  e  baixo  padrão  em 

condomínios fechados,  o que se tornou uma “marca” dos projetos da empresa.  Em 2011, 

posicionou-se  em  6º  lugar  no  mercado  brasileiro,  atuando  nos  segmentos  popular, 
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supereconômico e econômico, com unidades cujo preço varia entre R$ 80 mil e R$ 250 mil, 

com uma fatia de mercado estimada em 5%. 

Ao contrário da Cyrela, a Rodobens nunca atuou no segmento de alta renda, o que 

favoreceu a entrada no segmento de baixa renda. Na verdade a empresa surge com o objetivo 

de atender a camada de média renda, o que favoreceu a entrada na habitação popular:

“A área de imobiliária foi criada há mais de 20 anos atrás originalmente  
para construir prédios para as nossas revendas de caminhões, automóveis,  
enfim.  E  aí,  lá  atrás,  ela  se  definiu  pela  expertise  de  atuar  no  setor  
imobiliário.  E  ao  longo  dos  anos,  a  gente  produziu  sempre  unidades  
destinadas à camada de média renda. Imóveis aí em regiões acima de 150  
mil  habitantes, com pouca atuação ou baixa atuação nas capitais.  Com o  
advento do Minha Casa, Minha Vida, a Rodobens passou a focar mais no  
baixa renda. Essa passagem para o baixa renda foi quase que natural, Então,  
a  história  da  Rodobens  é  um pouco  disso  aí.  Trechos  da  entrevista  com 
Diretor R1 da Rodobens. 

“Hoje  a  Rodobens  atua  no  baixa  renda,  muito  forte,  nós  temos  uma  
proporção de 95% baixa renda e 5% Sistema Fácil como é chamado o custo  
médio, né? Nós não atuávamos e não atuamos no alta renda e no altíssima  
renda, imóveis acima de 1 milhão, não temos, a gente não trabalha com esse  
tipo de produto. Trechos da entrevista com Diretor R1 da Rodobens. 

“Olha,  foi  uma  estratégia  muito  inteligente  de  estar  entrando,  por  quê?  
Porque foi novidade, né? O Minha Casa, Minha Vida, quando ele entrou, nós  
já tínhamos produtos que se enquadrariam. Então, tínhamos produtos que  
não vendíamos, estavam com a velocidade muito baixa. Então, quando saiu o  
Minha Casa, Minha Vida, ele alavancou as vendas de forma que tudo que nós  
tínhamos  de  imóvel  aí,  casas  populares,  eles  foram  comercializados  em  
questão de tempo. Daí então não teve como parar com esse produto. Nós  
tivemos que continuar com esse produto e até hoje nós temos lançamentos  
desse  tipo.  No  nosso  caso,  nós  temos  casas  e  apartamentos,  ambos  
enquadram no Minha Casa, Minha Vida e temos casas e apartamentos que  
não  se  enquadram,  também.”.Trechos  da  entrevista  com  Diretor  R3  da 
Rodobens. 

Assim como na Cyrela,  a  entrada  no segmento  de  baixa renda esteve  associada  à 

abertura de capital, num movimento de formação de “banco de terrenos” (landbank):

“Nós fomos para a Bolsa de Valores em 2006. O Banco Santander, em 2009,  
entrou  como  parceiro  financeiro  em  todos  os  empreendimentos.  Aí,  se  
quadruplicou  o  número  de  empreendimentos.  E  o  Unibanco  na  época.  
Quando a gente tava no meio do programa, em 2009, o governo lançou o  
Minha Casa, Minha Vida, foi fatal. Veio o que a gente tava buscando. Então,  
essa foi a virada da Rodobens que aí houve uma inversão 95 a 98% de Minha  
Casa, Minha Vida...

Nós fomos buscar um processo construtivo, isso em 2006. Mas, até 2006 nós  
atuávamos  num segmento  que  hoje  é  o  Econômico.  Como  a  gente  tinha  
intenção,  já  existia  uma  idéia  da  companhia,  na  época  ainda  um  setor  
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fechado, de abrir capital, então nós fomos buscar uma tecnologia que nos  
desse possibilidade de ampliar os horizontes rapidamente, né, no processo  
construtivo,  que a gente tivesse garantia de fornecimento,  de execução.  A  
empresa atua exclusivamente  em segmentos residenciais.  Esse é o  grande  
foco da empresa atualmente.

Os  nossos  empreendimentos  são  empreendimentos  para  a  classe  C,  que  
jamais imaginou ir morar em um condomínio horizontal. A Rodobens é uma  
empresa que ainda tem um landbank significativo para a produção dessas  
unidades, e a gente vai continuar atuando no setor, mas naquela proporção  
diversificando  pra  diluir  risco  e  garantir  a  rentabilidade  de  nossos  
acionistas.” Trechos da entrevista com Diretor R1 da Rodobens. 

Em 2012 foram criados duas novas empresas, cujos projetos ainda se encontram em 

estágio  embrionário:  a  Rodobens  Malls,  para  explorar  o  desenvolvimento  de  centros 

comerciais, e a Rodobens Urbanismos, que se concentrará no desenvolvimento de grandes 

áreas de loteamentos.

“Já foi divulgado para o mercado mais duas empresas que é uma voltada  
para loteamentos,  só de lotes  residenciais,  e  uma empresa para construir  
mini-shoppings, que são os famosos malls. Na área residencial, são casas e  
apartamentos. 
Nós atuamos em três segmentos, aqui a gente divide em três segmentos: que é  
o popular, o supereconômico e o econômico. Que aí vai de faixa até 100 mil,  
de 100 a 200, e acima de 200 que é o econômico. Hoje a gente trabalha aí na  
classe média, né, a média baixa e a média, digamos assim. O que sustenta  
hoje o mercado da habitação popular é o Minha Casa, Minha Vida. E ele tem  
lá dois segmentos, né, que é o faixa até 3 salários, né, que é subsidiado mais  
ainda pelo governo, com prefeituras, nós não atuamos nessa faixa. E tem de  
3 a 10 salários mínimos, que é a faixa que nós atuamos.Então, os clientes  
mais importantes são os usuários finais.” Trechos da entrevista com Diretor 
R2 da Rodobens. 

O currículo da empresa apresenta 156 empreendimentos em 52 cidades de 12 estados 

brasileiros, representando 58 mil unidades habitacionais.  

4.2 Análise das Dimensões e Componentes do Modelo de Negócio 

Conforme definido anteriormente,  as dimensões  e componentes  a serem abordados 

são:

a) Criação de Valor: segmentos de clientes e proposição de valor;

b) Configuração de Valor: Recursos-chave, atividades-chave, parcerias chave e canais de 

relacionamento;

c) Captura de Valor: receitas e custos. 
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Nos  itens  que  se  seguem,  não  obstante  as  especificações  contidas  no  Programa 

MCMV, cada  empresa  apresenta  particularidades  no desenho do modelo  de negócio  para 

atuar no segmento da habitação popular. 

4.2.1 Criação de Valor

Para Shafer, Smith e Linder (2005), o alicerce do modelo de negócio é a lógica central 

da empresa na criação e captura de valor. A criação de valor flui desde reduções de custos até 

eficiências de transação [...) um modelo de negócio deve comumente descrever a conexão 

entre os recursos e funções da firma, e seu ambiente (MANSFIELD; FOURIE, 2003, p. 38-

39).  Amit  e  Zott  (2001)  propõem que  o  modelo  de  negócio  demonstra  as  transações,  a 

estrutura e a governança, propiciando a criação de valor pela exploração das oportunidades. 

4.2.1.1 Segmentos de Clientes

Conforme Nourse e Roulac, 1993, o foco em mercados refere-se ao atendimento das 

necessidades  particulares  de  um  segmento  de  mercado.   Osterwalder  e  Pigneur  (2010) 

ressaltam a importância da definição dos segmentos de atuação, porque um modelo deve ser 

configurado sobre as necessidades específicas dos clientes. 

 A segmentação  no MCMV já  existe  do  ponto  de  vista  da  renda,  como  se  pode 

observar na Tabela 5. O programa  destina-se a dois segmentos: Supereconômico, também 

chamado de “Faixa 1”; e Econômico, composto pelas “Faixas 2 e 3”. Os recursos para a Faixa 

1 advêm do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e as unidades são comercializadas na 

forma  de  aluguel.  Ao  final  do  contrato,  o  adquirente  se  torna  proprietário  definitivo  da 

unidade habitacional. Nas demais faixas, os recursos são provenientes do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e as condições contratuais seguem o modelo tradicional de um 

financiamento hipotecário. 

O  mercado  também  classifica  essas  mesmas  três  faixas  pelo  número  de  salários 

mínimos representativos da renda salarial mensal do promitente adquirente, ou seja: Faixa 1 

(0  a  3  salários  mínimos);  Faixa  2  (3  a  6  salários  mínimos);  e  Faixa  3  (6  a  10  salários  

mínimos). Atualmente, conforme a cartilha da Caixa Econômica Federal (2012), os principais 

limites  e  condições são as seguintes,  com variações  entre  os estados brasileiros  e regiões 

metropolitanas:
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Tabela 5 : Principais condições e limites do MCMV
Descrição/Faixa Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3

1. Unidade da Federação Todas Todas Todas
2. Valor Mínimo do Imóvel R$ 57.000 R$ 90.000 R$ 90.000 
3. Valor Máximo do Imóvel R$ 76.000 R$ 190.000 R$ 190.000 
4. Renda Mensal Até R$ 1.600 De R$ 1.600 a R$ 3.100 De R$ 3.100 a R$ 5.000
5. Taxa de Juros Anual 5% 5% a 6% 7,16%
6. Valor Máximo do 
Subsídio Não tem R$ 25.000 R$ 25.000 
7. Financiamento Máximo 100% 100% 100%
8. Área interna útil - mínima 39,6 m² - casa A mesma metragem A mesma metragem

(excluindo paredes internas
45,5 m² - 

apart. mínima, com variações mínima, com variações 
e área de serviço)  para cima. para cima. 
9. Prazo do financiamento 10 anos 30 anos 30 anos

Fonte: elaborado pelo autor a partir da Cartilha CEF (2012) e Ministério das Cidades 
(2012). 

As faixas de financiamentos variam conforme a localização dos imóveis,  isto é, os 

limites são fixados conforme as principais regiões metropolitanas, as capitais dos estados e as 

cidades do interior, além do Distrito Federal. 

As empresas entrevistadas, Living e Rodobens, também classificam o segmento por 

faixa de renda, porém agrupam as faixas 2 e 3 como se fossem uma única faixa:

“A  Living  oferece  produtos  da  linha  econômica  e  os  produtos  são  
basicamente apartamentos de 2 e 3 quartos. A necessidade maior do nosso  
cliente  é  adquirir  o  seu  primeiro  imóvel,  buscando  uma  condição  de  
pagamento facilitada. O Minha Casa, Minha Vida ele atua 3 faixas. Uma  
faixa que é o Faixa 1 que é de 0 a 3 salários, que a empresa não atua. Tem já  
empreendimentos nessa linha,  mas não,  uma...  uma parcela pequena.  E a  
outra faixa, que é o que a gente que mais, a Faixa 2, que é de 3 a 6 salários,  
e a Faixa 3, que é de 6 a 10, isso sim, vai a mercado, tem comercialização a  
mercado, que é a nossa faixa principal. Trechos da entrevista com Diretor L1 
da Living. 

Apesar de seguirem a estratificação oficial do MCMV, nota-se que as empresas não 

atuam na Faixa 1. 

E hoje a gente tá na seguinte posição: nós temos que aumentar a proporção  
do média renda e quase igualitário ao baixa renda. Temos o Faixa 1, que a  
Rodobens não atua, tá? A gente atua na faixa 3 a 6,  ou 3 a 10 salários.  
Porque o baixa renda, essa camada da população tá com o endividamento  
muito elevado. Trechos da entrevista com Diretor R1 da Rodobens. 
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Além disso, observa-se que no segmento atendido, predomina um perfil de cliente. Em 

geral é o cliente do primeiro imóvel, e de faixa etária entre 25 e 35 anos:

O cliente nosso hoje é o cliente do primeiro imóvel. É o cliente jovem, entre  
25 até 35 anos,  é...  tem o solteiro, ou tem o noivo, ou casado para ter o  
primeiro filho. Esse é o nosso cliente. O nosso cliente se divide nessas três  
linhas:  50% é,  são  noivos  que  vão  casar  e  estão  se  programando  para  
compra o imóvel e daqui dois anos receber o imóvel quando tiverem casado. 
” Trechos da entrevista com Diretor L1 da Living. 

Esse cliente não comprava nenhum imóvel no Brasil. Mas é um nicho que ela  
conseguiu  pegar  (Cyrela/Living)  e  conseguiu  chegar  muito  próximo  à  
qualidade que ela pretendia entregar para um segmento mais enorme. Ela  
viu demanda, ela viu alguns terrenos que ela poderia utilizar que não seriam  
empreendimentos para alto e médio padrão, e uma linha do governo saindo  
que  era  uma  linha  que  poderia  financiar,  com taxas  mais  baixas  e  que  
poderia realmente financiar para um cliente que até então a Cyrela não tinha  
pensado em financiar.” Trechos da entrevista com Diretor L2.

“Bom,  hoje  os  produtos  são  os  residenciais,  a  gente  não  tem  produto  
comercial.  Diferente da Cyrela,  a Living não tem esses produtos...  Então,  
hoje, basicamente, o que ela oferece realmente é o imóvel residencial. Para  
todos os níveis. Trechos da entrevista com Diretor L2 da Living.

 “Nós  oferecemos  apartamentos  e  casas  para  o segmento econômico.  Os  
segmentos são basicamente até 3 salários mínimos, entre 3 e 6 salários e de 6  
a 10 salários.  Primeiro,  pelo tamanho do mercado,  à  disposição,  onde a  
empresa originalmente  não atuava.  Então tinha um tamanho de mercado,  
estou no ramo, vou atuar nesse segmento. Quero atuar com marca diferente,  
criei uma unidade, uma empresa para atuar nesse segmento. É um segmento  
de mercado que eu não atuava com esse produto que eu gostaria de fazer,  
são dois produtos com características diferentes.” Trechos da entrevista com 
Diretor L3 da Living. 

No caso da Rodobens, nota-se na segmentação da habitação popular, uma preocupação 

com o perfil de risco do cliente:

O  cliente  que  é  alvo  da  Rodobens  é  o  cliente  que  tem  uma  saúde  
financeira.Ficha  verde.A  empresa  oferece  casas  populares,  mas  a  gente  
pretende nos próximos meses  diversificar  50% no baixa renda e  50% no  
média renda, bem diluído.Trecho da entrevista com Diretor R1 da Rodobens. 

4.2.1.2 Proposição de Valor

Baden-Fuller e Morgan (2010) utilizam a metáfora de receitas para explicar o valor 

proposto de maneira lucrativa: “É claro que as receitas funcionam com base em tecnologias e 

ingredientes  conhecidos,  os  quais  podem ter  valor  somente  para  aquela  receita  ou  prato. 
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Mudar a receita – radicalmente, o prato – mudará o valor do modelo de negócio”. Osterwalder 

e Pigneur (2010) postulam que essa a proposição de valor descreve produtos e serviços que 

criam valor para um segmento particular de clientes. O delineamento das diferentes “receitas” 

preparadas nas diversas camadas de renda, para o mercado habitacional, pode ser claramente 

observado nas entrevistas realizadas. 

O  relato  do  entrevistado  na  Cyrela  é  genérico,  englobando  diversos  aspectos  da 

proposição de valor para o segmento de médio e alto padrões; entretanto, com referências 

significativas aos atributos de localização, qualidade do projeto, a marca e o cumprimento dos 

prazos da obra. 

“A gente fala que o mercado imobiliário há muito tempo tem 3 Ps. Ponto,  
produto e preço. Produto é o design. Bom, é...que a gente viu que o nosso  
cliente ele busca hoje? O cliente busca transparência da empresa. Essa é a  
principal  necessidade – o cliente  não quer ser enganado.  Ele quer que a  
empresa desde o momento em que ele visita o estande de venda e compra o  
produto,  até  a  pós-entrega,  a  pós-venda e  a manutenção,  ele  quer  que a  
empresa entregue o que foi combinado com ele. Então, esse é um treinamento  
que a gente faz com todas as pessoas internas, com as equipes de venda, para  
que a gente procure entregar para o cliente quilo que ele tá... exatamente, no  
prazo e na qualidade prometida. O que a gente procura fazer é... de criar  
valor para o cliente, são facilidades no dia-a-dia dele no condomínio. Então  
a gente procura agregar lazer ao condomínio, e segurança que as pessoas  
procuram ao morar em condomínios.  O produto em si,  o  apartamento,  a  
planta,  a gente procura fazer, é que tenha facilidades é de movimentação  
dentro das unidades. No alto padrão o cliente quer exclusividade, é isso que  
ele procura. E essa exclusividade vem de vários fatores. Vem localização.  
Buscar terrenos prime que busquem fator localização para esse cliente, que  
ele se ache exclusivo. “Olha, eu vou morar num lugar que ninguém mais vai  
morar.”  Esse  é  o  último terreno desse  bairro,  então  isso  traz  o  status  e  
exclusividade para esse cliente. A gente procura também ter alguns itens de  
facilidades  e  do  dia-a-dia  e  de  segurança.  São  fechaduras  biométricas,  
acesso à segurança da pessoa que está fora,tá no escritório, pela Internet ou  
pelo celular  ele  acessa a segurança,  e  possa programar  sua banheira de  
hidromassagem, a cortina elétrica do apartamento, que ele possa fazer isso,  
ele  sai  de  casa  ele  aperta  um  botão  e  desliga  tudo.  Enfim,  essas  
conveniências de dia-a-dia que a gente procura agregar para o cliente. E  
buscar produtos que tenham inovações para esse cliente também. Então, o  
alto padrão não é só você fazer um apartamento grande, né? Mas você pode  
fazer um apartamento compacto,  de alto padrão,  que tenha bons serviços  
para ele e qualidade. E outro item que a gente está buscando hoje para o  
cliente, não é uma questão só de marketing ou venda, mas é que agrega a  
percepção de valor, vai depois trazer a economia, que é a sustentabilidade.  
Então, alguns itens de é... reuso de água, economia de energia, esses itens a  
gente  trabalha  com materiais  recicláveis.  A  gente  tá  vendo que  isto  está  
agregando valor para o cliente. A marca Cyrela, sim. Aliás, este ano, acho  
que foi o 10º, 11º ano que a empresa ganhou da Carta Capita a “empresa  
mais admirada do setor”. Então, isso... isso leva a uma marca reconhecida.“  
Trechos da entrevista com Diretor C1 da Cyrela.  
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A proposição  de  valor  para  o  ramo  popular  tem alguns  componentes  semelhantes 

àqueles empregados na construção para as camadas mais altas, com algumas peculiaridades 

formatadas pelo PMCMV. Os componentes mais citados foram a acessibilidade financeira, 

que  congrega  preço  e  condições  de  financiamento;  a  localização  (incluindo  facilities);  a 

segurança;  a  responsabilidade  socioambiental;  o  custo  de  manutenção,  traduzido 

especialmente pelo baixo valor do condomínio; a qualidade dos projetos; e o cumprimento de 

prazos. A marca da empresa foi citada por apenas 3 dos entrevistados. 

4.2.1.2.1 Acessibilidade financeira

O programa MCMV foi formulado com o objetivo de reduzir o déficit habitacional 

nos  extratos  mais  baixos  da  renda,  mediante  um maciço  volume de  subsídios  e  medidas 

facilitadoras da construção de moradias (SCHOR, 2009, p. 32). Recentemente, com a melhora 

das condições de financiamento habitacional,  seja em termos de juros cobrados como em 

prazos de amortização, as incorporadoras ampliaram o seu leque de atuação, buscando cada 

vez mais a denominada classe média e classe média-baixa (ALMEIDA; AMATO, 2011, p. 

50). 

Quando o financiamento não é  suficiente  para cobrir  100% do preço de venda do 

imóvel,  as  empresas  procuram facilitar  a  diferença  (“poupança”,  no  jargão  de  mercado), 

normalmente dentro do prazo da construção. As diferenças nesse aspecto, entre o mercado 

popular e o mercado de alto e médio padrão também foram destacadas pelos entrevistados. 

 “Os clientes  preferem pagar com o máximo possível  de  financiamento.”  
Trecho da entrevista com Diretor L3 da Living. 

“Olha, no caso, nós buscamos satisfazer o cliente em questão financeira pra  
tá  podendo  atendê-lo  que  é  normalmente  o  primeiro  produto,  né?  Ele  
procura muito o preço que cabe no financiamento, que cabe no bolso dele.  
Ele  não quer  saber  se  o imóvel  tá  numa área valorizada ou  não.  Ele  tá  
procurando o imóvel que enquadre dentro do pagamento que ele pode estar  
efetuando por mês.Preço, sempre preço de mercado. E as condições, no caso,  
são as melhores porque nós temos prazos pra entrega, isso faz com que o  
cliente ele não precisa descapitalizar. Ele tem uma grana no caso e ele não  
precisa jogar toda essa grana pra comprar o imóvel, ele pode estar pagando  
parcelas  pequenas,  diluídas  durante  a  construção e  no  financiamento  ele  
financia ou quita o imóvel.  Não temos problema com preço.”  Trechos da 
entrevista com  Diretor R3 da Rodobens. 

 
“Com o financiamento,  e  na  maior  flexibilidade  possível.  Então,  é  muito  
difícil que você tenha preços muito diferentes no mercado. Você tem produtos  
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diferentes para cada região. Mas, preços diferentes, é muito difícil. Então,  
hoje o cliente tem que estar apto para pegar o financiamento. Eu não tenho  
como fazer uma tabela direta, diferente, como é o médio e alto padrão. Hoje,  
se você não tiver o landbank, você não consegue construir na velocidade,  
lançar na velocidade que você precisa. E se você não tiver os terrenos, é  
muito mais difícil, sem dúvida nenhuma”. Trechos da entrevista com Diretor 
L2 da Living. 

“Preço e condições de aquisição. Você tem que realmente criara condições  
de financiamento, né, a taxas acessíveis. O que ajuda muito nesse segmento é  
o quanto que o banco financia. Porque, se eu lanço empreendimento e em  
primeiro lugar eu tenho uma avaliação do banco baixa, o que acontece? E eu  
tenho um custo de venda,  mínimo,  fica uma diferença grande pro cliente  
pagara fora do financiamento. A famosa poupança. E aí ele não consegue né,  
fazer isso. Quando eu tenho uma avaliação alta, né, boa, e onde ele dá um  
sinal  muito baixo pra empresa,  paga muito pouco,  paga lá uns 5%,  e  eu  
consigo financiar ele 95%, isso, e ele, aí tem o subsídio do governo. Então,  
isso, basicamente, garante o sucesso do empreendimento. Quanto mais ele  
conseguir jogar isso pra dentro do banco, pra ele é melhor. Ele vai financiar  
o imóvel dele aí por 30 anos, com uma prestação muito baixa, ele quer jogar  
tudo dentro do financiamento bancário.” Trechos da entrevista com Diretor 
R2 da Rodobens. 

“Acessibilidade financeira, porque a concessão de crédito hoje, no Brasil,  
ela  tá  levando  em  consideração  no  que  tange  ao  setor  imobiliário,  ou  
habitacional, ela tá levando em consideração uma série de fatores que ela  
nunca levou. O principal deles: a condição social do cliente. E outra coisa:  
as baixas taxas de juros. O máximo de financiamento possível. O cliente quer  
a maior divisão possível do financiamento do valor adquirido – o juro pago é  
muito baixo.” Trechos da entrevista com Diretor R1 da Rodobens. 

“A necessidade maior  do nosso cliente  é  adquirir  o  seu primeiro imóvel.  
Então, a nossa busca é pra atender esse cliente no primeiro imóvel, buscando  
uma condição de pagamento facilitada. É o acesso ao financiamento. Esse é  
o quesito principal  que agrega valor para o cliente.  Esse é o produto de  
maior valor para o cliente no Minha Casa, Minha Vida. A questão de preços  
e  financiamento  é  fundamental  nesse  segmento.  Hoje  o  cliente  quando  
pesquisa, ele entra na Internet, ele clica, ele quer comprar um imóvel numa  
região de São Paulo, Zona Leste. Ele clica no Google imóvel na Zona Leste e  
ele tem uma busca, ele vê e vai atrás. Ele pesquisa muito. A gente tem que ter  
preços e condições competitivas de acordo com o mercado. Se nós estivermos  
fora de preço e condições de financiamento, o cliente não vai comprar. É  
fundamental para o cliente preço e condição. Ele é um produto competitivo  
ao  mercado,  ele  está  dentro  dos  preços  de  mercado.  O  que  a  gente  se  
diferencia  de  preço,  é  quando  a  gente  sai  desse  produto  agrega  outros  
valores, de estética, de design. O cliente quer pagar o mínimo possível de  
poupança  e  esticar  o  máximo  possível  de  financiamento.”  Trechos  da 
entrevista com Diretor L1 da Living. 

75



4.2.1.2.2 Localização

O mercado imobiliário invariavelmente se refere ao termo “localização” no sentido 

mais amplo do termo, de forma a também embutir facilidades (facilities). Essas incluem os 

atributos referentes à infraestrutura urbana, o acesso aos meios de transporte, às condições 

ambientais,  à proximidade a serviços e comércio, e às condições sociais da região onde o 

imóvel se situa. O mantra do setor, há décadas, é: localização, localização, localização. Em 

outras palavras, pode-se até comprar a casa adequada no lugar inadequado; porém, pode-se 

reformá-la, acrescentar facilities, o que não se pode é movê-la – está vinculada ao terreno. 

Esta  é  a  razão  de  se  escolher  um  imóvel  com  acesso  a  diversos  serviços,  públicos  ou 

particulares. 

A respeito do contexto representado pelas características da vizinhança, Seo e Simons 

(2009) pontificam a qualidade do conjunto de serviços como fator influente na variação de 

preços na habitação,  ou seja,  o impacto  combinado de localização e  facilidades.  Souza e 

Oliveira (2009) realizaram um estudo no qual procuraram investigar os atributos dos projetos 

com maior impacto sobre a percepção do valor atribuído ao imóvel. Além das características 

intrínsecas  do  projeto  (área,  estrutura  etc.),  os  autores  assinalam  como  características 

externas:  localização,  vizinhança,  proximidade  de  serviços  e  comércio,  e  proximidade  do 

local de trabalho. 

Assim  como  a  acessibilidade  financeira,  esse  aspecto  foi  citado  por  todos  os 

entrevistados  que  atuam  no  Programa  como  fundamental  para  a  viabilidade  dos 

empreendimentos.  A  Living  se  caracteriza  pela  concentração  de  projetos  verticais 

(apartamentos), cuja localização é considerada urbana. 

“No  que  se  refere  à  localização,  a  questão  de  estar  perto  de  acesso  a  
transportes – isso é fundamental – da padaria, do açougue, do mercado, isso  
é  fundamental  para  o  negócio.  O que  agrega valor  para  o  cliente  é...  a  
localização do produto.  Esse produto tem que estar acessível  ao meio de  
transporte. Esse cliente também busca estar próximo daonde ele mora. Hoje,  
é mais importante onde ele mora hoje, com a família, do que... com os pais,  
de ele estar próximo ao trabalho. Ele sacrifica na distância ao trabalho, mas  
que fique próximo à família pra quem tenha filho, a mãe ou a sogra, possa  
cuidar do filho,  perto da creche ou perto dos amigos pro fim de semana.  
Então, isso é um valor muito importante.” Trechos da entrevista com Diretor 
L1 da Living. 

“A localização, pela natureza do nosso negócio, isso é quase como se fosse  
um insumo. Em tese, a localização no mercado imobiliário falam que são os  
três principais fatores: localização, localização e localização. Eu recebo o  
terreno, a localização é um dado para mim da equação, é uma constante da  
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equação.  É  uma  condição  explícita,  positiva.  A  localização  determina  o  
preço.  A  localização  determina  o  produto.  A  localização  determina  um  
esforço  de  investimento  em  marketing.  Eu  compro  e  viabilizo  o  projeto  
naquela localidade.” Trecho da entrevista com Diretor L3 da Living. 

“Local  de  moradia,  um empreendimento  de  qualidade,  localização,  todos  
esses itens são importantes para que o cliente avalie a venda, né? Além do  
valor que ele tem realmente como benefício, ele tem um valor agregado que é  
a localização. Exatamente porque a localização é melhor, ele acaba optando  
muitas  vezes  por  este  empreendimento  Living  e  depois  ele  enxerga  a  
qualidade,  mas não nesse primeiro momento.”.  Trechos da entrevista com 
Diretor L2 da Living. 

A Rodobens tem como principal produto os condomínios horizontais, localizados fora 

da zona de concentração urbana. Esse fato gera a necessidade de acordos com as prefeituras, 

ao  menos  para  a  instalação  de serviços  básicos,  como iluminação  e  transportes  públicos. 

Szterling e Rocha (2012) assinalam que um dos mais importantes fatores nesse tipo de projeto 

é  a  gestão  de  ocupação,  buscando  o  balanceamento  adequado  do  dimensionamento, 

diversidade, mercado, legislação, aspectos financeiros e localização (grifo do autor). 

“Localização e  conveniência,  falamos sobre o caso de que estou fora da  
cidade,  mas  pra  eu  abrir  a  porta  do  empreendimento  meu  eu  tenho que  
prover  todos os  recursos  necessários para ir  e vir.  Eu tenho que levar  a  
malha urbana até lá.” Trechos da entrevista com Diretor R1 da Rodobens. 

“A proposição de valor é assim: a localização, né? No popular, é um pouco  
mais afastado, mas você dá a oportunidade das pessoas morarem com um  
diferencial que é o condomínio fechado, né? Localização depende do público  
que você vai trabalhar. Quando você vai para um segmento mais popular, ele  
não tá muito preocupado com a localização. Ele quer ter sua casa própria e  
um básico na sua redondeza. Então, essa é uma preocupação que a gente  
tem. Em todos os nossos empreendimentos nós deixamos “área comerciais”  
para  que  você  possa  agregar  ali  outros  valores.  Que  são  conveniências,  
farmácias, pra que realmente a pessoa não precise sair, pra pelo menos do  
seu bairro,  do seu empreendimento,  não ir  muito longe para buscar uma  
necessidade básica. Então, a gente sempre tem essa preocupação também,  
né? Os projetos de urbanização, localização, estrutura, a gente faz tudo aqui,  
dentro de casa.” Trechos da entrevista com Diretor R2 da Rodobens. 

“E  também a  localização  dos  empreendimentos.  Normalmente,  nãos  não  
fazemos empreendimentos numa área que tá sobrando. A gente procura áreas  
que  estejam de  acordo com o  que  o  pessoal  tá  procurando.  Os  aspectos  
fundamentais  no  caso  quanto  a  valores,  o  cliente  ele  tá  buscando,  
principalmente  o  produto  1,  que  é  o  popular,  ele  procura  o  valor  do  
imóvel.Ele não quer saber se o imóvel tá numa área valorizada ou não. Ele tá  
procurando o imóvel que enquadre dentro do pagamento que ele pode estar  
efetuando por mês. Já o outro produto, o produto intermediário [...] ele é  
outro  produto  que  também,  se  enquadrado  no  Minha  Casa,  Minha  Vida,  
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também  não  tem  tanto  caso  de  localização.”  Trechos  da  entrevista  com 
Diretor R3 da Rodobens. 

4.2.1.2.3 Qualidade

Esse atributo implica não só na qualidade final do produto, como também os aspectos 

correlacionados com qualidade de vida – o que significa, complementarmente, segurança para 

os condôminos. Clientes compram não só baseados no valor econômico ou de utilidade que 

obtêm, mas aumentadamente por causa do valor percebido da reputação corporativa, social e 

ambiental da firma fornecedora do produto, marca ou serviço (RENSBURG, 2012, p. 13). 

 “A  gente  procura  agregar  [...]  segurança  que  as  pessoas  procuram ao  
moram  condomínios.  Na  qualidade  prometida  e  como  o  serviço  que  o  
condomínio vai ter.” Trechos da entrevista com Diretor C1 da Cyrela.  

“A  qualidade,  que  é  o  forte  também,  que  a  empresa  prima  muito  pela  
qualidade do produto pro cliente. Qualidade no geral, do primeiro, de baixo  
para cima, ela é muito bem fundamentada, muito bem feita. Na obra, é a  
mesma coisa, a mesma coisa. O processo de produção, a linha de produção.  
Segurança.  O  pessoa  vai,  sai  pra  trabalhar,  deixa  a  família  em  casa.”  
Trechos da entrevista com Diretor R3 da Rodobens. 

“Quando a gente fala do valor do imóvel pro cliente, a gente tem o valor de  
família também pra ele, né? É ali que vai morar a minha família, é ali que tá  
a segurança da minha família, então o valor vai um pouco além dos bens  
materiais.  Então,  hoje  a  gente  tenta  o  valor  de  segurança  que  a  gente  
imagina que seja realmente um diferencial para o cliente. Então, eu acho que  
hoje ele já paga um pouquinho para ter segurança. Pelo menos o que a gente  
tenta aqui, fora o imóvel, a gente tenta mostrar para ele é uma qualidade de  
vida mesmo.  [...]  a  qualidade de vida mesmo.  Acho que esse  é  o  grande  
mérito da Cyrela e da Living porque é uma das incorporadoras que mais  
prezou qualidade nos programas. Muitas vezes baixamos um pouco mais a  
margem primando pela qualidade para o cliente. Os produtos são muito bem  
feitos e com uma qualidade superior ao que o cliente imagina quando ele  
compra um imóvel  normal.  Isso,  quando a gente  vai  entregar a  chave,  é  
muito bem conectado. Hoje a marca Living jê é muito mais forte. E ela vende,  
eu acho que se o cliente tiver hoje o comparativo, ele realmente vai optar por  
um Living pela qualidade que ele já viu nos produtos.” Trechos da entrevista 
com  Diretor L2  da Living. 

“Qualidade  é  um preço  justo.  As  pessoas  confundem um pouco  o  que  é  
qualidade.  Eu  posso  ter  qualidade  num  produto  mais  barato,  mais  bem  
assentado,  bem colocado,  e  posso ter  má qualidade num produto de alto  
custo. Então, a gente procura sim ter qualidade, com é... a um preço justo.  
Então,  a qualidade não está diretamente relacionado ao padrão, e sim, à  
execução, ao tipo de material que você usa. E aí você tem que ter um imóvel  
de qualidade, você tem que ter áreas de lazer, você tem que, realmente criar  
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esse  conceito  de  condomínio  fechado,  né?” Trechos  da  entrevista  com 
Diretor R2 Rodobens. 

“A qualidade ela é subjetiva. O que é qualidade? Nesse segmento, qualidade  
é,  são duas coisas  que a gente  fala.  Uma,  é  a  qualidade de é...  de  você  
entregar um bom produto com qualidade e com durabilidade. Durabilidade  
de piso, de uma porta, de uma janela. Então, para nós é essa qualidade do  
material, está relacionada à durabilidade. Então, você fazer com qualidade,  
com cuidado, fazem bem feito tá ligado ao design. A gente busca a criar que  
seja um aspecto bom para o cliente depois, o design. E o cliente também  
busca segurança. Esse é outro item importante que tem que ser oferecido.”  
Trechos da entrevista com Diretor L1 da Living. 

“Dificilmente a gente sacrifica a qualidade em detrimento do preço. Eu vou  
te  falar  que,  um  parêntese,  a  gente  visitou  há  três  semanas  o  “Mais  
Cangaíba”,  mercado  Minha  Vida.  Eu  recomendo  você  ver  esse  
empreendimento  se  você  não  foi  ainda.  Zona  Leste.  Precisa  ir.  É  
inacreditável. É inacreditável. Se você tirar aquele prédio e colocar ele na  
Vila Mariana, ninguém fica envergonhado de morar lá. Prédio, garagem, o  
acabamento interno das unidades, é igual ao apartamento de médio e alto  
padrão. A gente não conseguiu abandonar a qualidade da Cyrela. A gente  
não conseguiu. Você fala o seguinte: que, a gente, quer dizer, se você olhar  
os concorrentes, a qualidade de produto, você vai ver que não se compara.  
Não  se  compara.  Quer  dizer,  eles  vão  aonde  a  gente  via,  a  gente  não  
consegue ir em termos de sacrificar a qualidade. Eu acredito, pessoalmente,  
que à medida que o tempo passe e vão se concretizando as entregas, a gente  
começa a morar, os parentes visitarem, os amigos, a gente tende a construir  
como  empresa  é  de  produtos  de  alta  qualidade  para  o  padrão.  E  acho  
também por isso a criação de valor com qualidade do produto é importante.  
Bons materiais, bons acabamentos, boa instalação, todos são fundamentais.”  
Trechos da entrevista com Diretor L3 da Living. 

Essas  preocupações  com  a  qualidade  –  acabamento  e  facilidades  internas  do 

condomínio – estão refletidas  nas plantas  gerais  dos projetos e  nas unidades internas.  Na 

sequência, são apresentadas imagens de alguns projetos selecionados como exemplo desses 

aspectos. 

No  site  do projeto “Mais Cangaíba” da Living, informa-se que o empreendimento é 

composto de 3 torres, construídas em um terreno com 13.571 m², sendo duas com pavimento 

térreo e 16 andares; e uma com pavimento térreo e 15 andares, todas as torres com 8 unidades 

por  andar.  Total  de  unidades:  399,  com 46  m²  ou  47 m²  e  contando  com uma  vaga  de 

garagem. O condomínio conta com salão de festas, quiosque com churrasqueira, playground e 

mini-campo gramado de futebol. O preço é a partir de R$ 158.406,31. A perspectiva ilustrada 

desse projeto está apresentada na Figura 8, na qual se observam a localização das 3 torres e as 

áreas destinadas a estacionamento e lazer. 
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Figura 8: Perspectiva ilustrada da implantação

Fonte: Living (Site do projeto “Mais Cangaíba”, 2012). 

Na Figura 9 a seguir, tem-se a perspectiva da fachada de uma das torres em final de 

construção  e  a  planta  com  o  apartamento-tipo,  atentando-se  para  a  porta  de  entrada  da 

unidade, na tipologia característica de um prédio de apartamentos. 
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Figura 9: Perspectivas ilustradas da fachada de uma das torres em outubro de 2012 e 

planta do apartamento com área de 47m². 

Fonte: Living (Site do projeto “Mais Cangaíba”, 2012). 

Por  seu  turno,  a  Rodobens  tem  uma  concentração  na  edificação  de  condomínios 

residenciais (casas), embora também construa projetos verticais de apartamentos. A Figura 10 

seguinte apresenta diversas obras concluídas pela empresa. 

“Fora das grandes regiões metropolitanas, é, seria muito de moradia em rua  
e  uma  grande  parte  da  sociedade  já  migrando  para  os  condomínios  
horizontais também no conceito de segurança, mas não perdendo a qualidade  
de vida. Os nossos empreendimentos são empreendimentos para a classe C,  
que jamais  imaginou ir  morar em um condomínio horizontal.  Então,  esse  
cliente ele tem hoje acesso a um condomínio horizontal com qualidade de  
vida, segurança, área de lazer, controle, é, é, uma forma diferente de ver as  
coisas a custo de baixa renda. Necessidade de segurança, isso em primeiro  
lugar. O nosso índice de garantia pós-venda é baixíssimo. Mantendo uma  
qualidade  equivalente  ao  que  o  mercado  pratica,  porque  não  adianta,  o  
mercado tá vendendo um produto A e você quer chegar ali com o B, para o  
mesmo cliente,  você vai  ficar com o produto pra você.  Se  você não tiver  
equivalência de qualidade pra poder oferecer o produto ao mesmo nível que  
os  outros  clientes,  e  ao mesmo custo ou preço pro cliente,  esquece,  você  
morre, tá?” Trechos da entrevista com Diretor R1 da Rodobens. 
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  Figura 10: Perspectivas ilustradas de empreendimentos da Rodobens

    

Fonte: Rodobens Negócios Imobiliários (Sites do projetos, 2012). 

Somente a título informativo, o empreendimento “Rio Cachoeirinha”, atualmente em 

execução na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, possui as seguintes características: 

área total do empreendimento, 119 mil metros quadrados; casas de 2 dormitórios, com área 

privativa  média  de  43,3  m²;  uma  vaga  de  garagem;  total  de  610  unidades.  Para  efeito 

comparativo, vê-se a seguir a planta do apartamento do projeto Terra Nova Riviera, em Belo 

Horizonte, com 50 m² de área privativa, destacando-se agora a tipologia da mesma em um 

prédio sem elevadores. 
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Figura 11: Planta do apartamento Terra Nova Riviera  

Fonte: Rodobens Negócios Imobiliários (Site do projetos, 2012). 

4.2.1.2.4 Responsabilidade Social e Ambiental 

Os  projetos  enquadrados  no  Programa  MCMV  devem  observar  certas  normas 

ambientais  e  sociais,  dependendo  da  tipologia,  do  valor  e  da  localização  dos 

empreendimentos. Esse componente envolve a participação de entidades sociais e ambientais, 

como  cooperativas  de  reciclagem  de  lixo,  assistentes  sociais,  prefeituras,  arquitetos,  e  o 

pessoal técnico da Caixa Econômica Federal. A maior vantagem de acordos colaborativos está 

na junção de recursos e conhecimentos alavancados pelos parceiros (YUNUS; MOINGEON; 

LEHMANN-ORTEGA, 2010, p. 314); empresas socialmente motivadas que mirem a base da 

pirâmide  constituem  uma  fonte  importante  de  inovações  no  modelo  de  negócio 

(CASADEUS-MANSANELL; RICART, 2007, p. 196). 

Conforme  se  pode  notar  nas  transcrições  pertinentes  das  entrevistas,  existe  a 

preocupação socioambiental em ambas as empresas. No entanto, alguns aspectos variam em 

virtude da diferença na tipologia dos projetos verticais e horizontais. Além disso, as empresas 

utilizam parcerias com assistentes sociais e instituições para desenvolver o espírito da vida em 

comunidade. 
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Nesta categoria, obteve-se os seguintes posicionamentos:

“Responsabilidade social, em função de atender esse cliente de baixa renda,  
então, responsabilidade é... uma cadeia de valor importante porque é você  
atender a necessidade dessa população. Então, existe essa responsabilidade  
social que a gente procura dar o apoio com um trabalho social mesmo, de  
assistentes sociais, para que esse cliente consiga conviver num ambiente de  
condomínio com outras pessoas. Aí, a questão ambiental é que ele consiga  
fazer é... reciclagem de lixo é... utilização dos recursos de água,e energia de  
uma melhor maneira que traga economia é... no uso. Então, toda essa, esse  
ensinamento  entre  aspas  com  a  convivência  com  outras  famílias  em  
condomínio  a  gente  procura  passar  isso  através  da  assistente  social.  
Primeiro, é uma responsabilidade ambiental com a sociedade, que é você  
preservar  é...  os  recursos  naturais  que  têm,  né,  nesses  empreendimentos  
como árvores ou algum recurso de água que tenha perto. A gente procura  
fazer  isso.  Na  própria  construção  utilizar  os  materiais  recicláveis  como  
madeira e algumas coisas como energia sola, reuso de água, reciclagem de  
lixo que a gente colocar depois para o cliente utilizar. O produto sustentável  
que  a  gente  coloca  aí  é  longevidade  da  construção,  né?  Então,  a  nossa  
construção  é  com  alvenaria  estrutural.  Então,  existe  uma,  essa  
sustentabilidade  da  construção  ambiental  por  longo  tempo.  Isso  a  gente  
procura  fazer  com  materiais  de  mais  durabilidade,  né?”  Trechos  da 
entrevista com Diretor L1 da Living. 

“Responsabilidade  social  e  ambiental.  Nós  fomos  eleitos  pelo  Banco  
Santander  e  pela  Revista  1000  como  a  empresa  do  setor  número  1  em  
responsabilidade ambiental. A gente atua exatamente onde tem problema de  
meio ambiente. Eu só atuo em áreas grandes fora das cidades. Eu falo de  
corte  de  árvores,  eu  falo  de  intervenção  em  APP,  eu  tenho  emissários,  
padrões de energia, eu faço ruas, eu faço uma série de coisa que seria uma  
agressão  ao  meio  ambiente.  Mas,  como  eu,  como  crescer  sem  ter  uma  
harmonia, né? Então, a Rodobens cuida muito bem disso. A gente procura os  
licenciamentos todos corretos. Onde existem árvores catalogadas, seja ela  
pelo órgão estadual, municipal, federal, a gente cuida disso. A gente promove  
é... realocações, reflorestamentos, a gente sempre devolve isso, em permutas,  
é, em permutas socioambientais, tá? Então, eu preservo o meio ambiente, eu  
tenho  gramas.  Outro  detalhe:  os  nossos  empreendimentos,  normalmente  
condomínio  fechado  tem  muros  enormes  em volta,  né?  Nós  não  fazemos  
muro, fazemos cerca viva. A gente coloca um alambrado e planta uma, a  
planta chamada sansão-do-campo. Ela faz a cerca viva, o ambiente, é, em  
altíssimo nível, fica uma visão bonita e ambientalmente falando, é questão de  
natureza,  você tá  equalizado,  bonitinho.  O painel  de  energia  solar,  ele  é  
assim: ele, ele é útil e ele é bom de um certo nível de habitação para cima.  
Pra baixo, ele se torna quase que inviável, você não consegue ter ganho de  
escala pro cliente e pra você. Ele se torna inviável, [...] O outro ponto, é que  
a gente, nós tamos inclusive testando, a gente, inclusive as águas pluviais que  
saem  de  nosso  empreendimentos  nós  estamos  estudando  uma  forma  de  
contenção dessa água.” Trechos da entrevista com Diretor R1 da Rodobens. 

“Acho que existe hoje em todos os nossos projetos, tem sempre o projeto de  
reciclagem.  Sempre  tentando  mostrar  que  existem  materiais  naqueles  
condomínios que foram construídos é... para que realmente esse... ambiental  
seja muito bem tratado, né? Então, faz a coleta de água, a reciclagem de  
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vários materiais, nas comunidades próximas, que aceitam essa reciclagem,  
existe um programa social que a gente faz muito. E o social é aquilo que  
falamos sobre o ambiente de comunidade.  Sobre os produtos sustentáveis,  
hoje a gente tem aquele...  aliás,  a própria Caixa já exige que você tenha  
certos produtos que são de fórmula ecológica,  como eles chamam. Então,  
hoje a empresa já começa a mudar um pouco esses produtos até para buscar  
mais opções como é o caso da caixa acoplada, que existe, é... dois níveis na  
caixa acoplada que é muito barato isso,  não tem diferença.  Então hoje a  
gente já começa a ter itens de sustentabilidade em todos os empreendimentos.  
Painel de energia solar. Que é até uma das obrigatoriedades do programa é  
o  que  a  gente  chama  de  Selo  Azul  da  Caixa.  Tem  vários  itens  de  
sustentabilidade que o próprio produto já colocou.”  Trechos da entrevista 
com Diretor L2 da Living. 

A referência da entrevistada, está contida no Guia Selo Azul. Conforme a CEF (2012), 

em uma publicação contendo 203 páginas, o Guia estabelece diversas condições que devem 

ser observados no Programa. Devido à extensão do Guia, procurou-se apresentar apenas um 

aspecto, considerado ilustrativo do conteúdo do mesmo, ou seja, o uso de energia solar. Na 

seção específica sobre o uso desse recurso energético, destacam-se as seguintes imagens:

Figura 12: Casa Eficiente e desenho esquemático de painéis solares  

Fonte: CEF, 2012 (Guia Selo Azul, p. 123).  

“Pelo que eu já disse agora há pouco, realmente é uma preocupação grande  
que a gente tem. Produtos sustentáveis, também. Por quê? Porque, assim, a  
gente sempre tem, a nossa tecnologia já é sustentável.” Trechos da entrevista 
com Diretor R2 da Rodobens. 

“Quanto à responsabilidade social, algumas, algumas, sabe aquelas escolas  
de APAEs? Nós temos parcerias com o Minha Casa, Minha Vida, de, tipo  
assim,  da  obra  mesmo,  pessoal  da  obra  terceiriza  mão-de-obra  dessas  
escolas. O pessoal na escola já faz, a, o encanamento, parte do encanamento  
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que vai ser colocado na casa, e o pessoal leva e usa esse material na obra, ou  
seja, em parceria, entendeu? No ambiental, o projeto, a construção em si,  
né? O Moradas e o Terra Nova, na sua maioria, é construído com concreto  
auto-adensado, tá? Esse concreto auto-adensado, no caso, ele elimina quase  
100% de resíduos de lixo, de resto de obra pra natureza. Então, as nossas  
obras são limpas.  Não temos, assim, por exemplo, a necessidade de estar  
retirando entulhos porque esse tipo de construção ele permite que não se  
tenha  resíduo,  e  isso  é  muito  bom  pra  natureza  também  e  é  uma  coisa  
também que nos orgulha de falar. Esse que eu disse agora se adequaria aí à  
sustentabilidade do produto. Não temos painel solar e nem nenhum tipo de  
coleta de água da chuva, por exemplo.” Trechos da entrevista com Diretor R3 
da Rodobens. 

4.2.1.2.5 Custos de manutenção 

O surgimento dos condomínios horizontais fechados, a partir dos anos 1980, trouxe a 

expectativa de o morador contar com determinadas facilidades, tais como quadras, áreas de 

recreação, piscinas, salões de festas; também, com a privacidade e a segurança necessárias 

pelo  isolamento.  Outros  fatores  contribuíram  para  a  extensão  desse  conceito  para  os 

condomínios  verticais.  Na  visão  dos  incorporadores,  o  ganho  de  escala  –  expresso  pelo 

significativo  número  de  unidades  que  usualmente  compõem  os  empreendimentos  seria  a 

justificativa  para  a  adição  dessas  facilidades.  Portanto,  a  taxa  de  condomínio  é  bastante 

diluída, mas ainda um fator decisório na compra. 

Himmelberg,  Mayer e Sinai (2005) realizaram um estudo específico sobre custos e 

despesas no setor imobiliário,  no qual consideram que o custo de oportunidade do capital 

inclui fatores como risco, benefícios fiscais, taxas e despesas de manutenção.  

A  preocupação  com  os  custos  de  manutenção,  às  vezes  citada  como  custo  do 

condomínio,  ou taxa de condomínio,  é  primordial  nesse segmento  ao compor  o empenho 

financeiro (desembolso total mensal) dos compradores. 

“A manutenção tá diretamente relacionada à manutenção preventiva, que é  
uma  coisa  que  as  pessoas  não  fazem.  As  pessoas  fazem  manutenção  
preventiva, né? Esse é o grande problema. Quer dizer assim: por melhor que  
seja  o  material,  por  melhor  qualidade  que  tenha,  são  materiais  com  
diferentes  coeficientes  de  trabalhabilidade  (sic),  de  resistência,  são  todos  
mesclados  que  geram  o  produto  da  construção  civil  e  que  precisam  ter  
manutenções periódicas, né? Então, a gente procura vender isso fazendo uma  
entrega personalizada, criando o manual do proprietário, criando o manual  
do  síndico,  mostrando  pra  ele  a  importância  que  ele  tem de  fazer  essas  
manutenções preventivas, pra que ele realmente tenha, conserve seu imóvel, e  
o seu condomínio, né, conservado, bonito...  com qualidade, por um tempo  
muito maior, né?Então é isso que a gente procura agregar de valor. É essa  
assistência que a gente dá, de entrega personalizada e mantendo a garantia  
do produto aí por um período, acompanhando o condomínio de perto, para  
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que ele não descaracterize da proposta inicial. O que foi desenhado, e tudo o  
mais.” Trechos da entrevista com Diretor R2 da Rodobens. 

“A manutenção dos nossos condomínio no caso, do popular ao médio, ele, a  
manutenção normalmente ela é, os condomínios no caso não são caros, não  
são altos, os valores aí pequenos na média, para que atendam os moradores  
de  forma...  porque  muitos  dessas  pessoas  nunca  morou  em  condomínio.  
Então,  tem  essa  preocupação  de  quanto  eu  vou  pagar  de  condomínio,  
entendeu? Então,  isso daí,  pelo fato de eu ter muitas unidades dentro do  
empreendimento, faz com que o valor do condomínio fique menor. Água, luz,  
também, sempre fazem de forma a ficar com o custo menor também.” Trechos 
da entrevista com Diretor R3 da Rodobens. 

“Acho que isso a gente preza muito, pra que realmente a gente tenha um  
condomínio que seja um condomínio de baixo custo. E com isto, a gente tenta  
realmente fazer a criação do produto pensando em pouco custo. Então, eu  
acho que hoje não é uma das manutenções mais baixas. Ah, o condomínio  
dele  acaba  sendo  um  condomínio  muito  mais  barato.  Não  é  esse  mais  
condomínio  mais  barato.  Mas  ele  tem  condomínio  de  qualidade  que  é  
realmente um condomínio que vai ficar bonito por dez anos. Isso é fluxo de  
caixa pra o cliente. Mas tem uma coisa também: existem alguns produtos que  
você vai analisar depois de uns dois, três anos e o produto está totalmente  
deteriorado. Exatamente porque esse conceito de baixo custo acaba gerando  
a intenção de ah! não vou gastar muito no condomínio etc. e tal, e não vou  
ter fundo fixo, não vou ter isso, não vou ter aquilo e aí a margem que você  
fica para realmente investir dentro do empreendimento acaba sendo muito  
pequeno. E com isso, a deterioração acontece. Conclusão: o empreendimento  
vale  menos,  a  pessoa  tem  que  gastar  muito  mais  para  refazer  o  que  já  
poderia ter sido feito ao longo do tempo. Então,  esse menor custo é uma  
coisa difícil de você explicar para o cliente. Então, manutenção é mais no  
sentido  de  conservação  quando  se  trata  de  condomínios.  No  sentido  
preventivo.” Trechos da entrevista com Diretor L2 da Living. 

“Custos de manutenção são, eles são muito sensíveis a custo de manutenção  
e leia-se condomínio/manutenção da unidade. Quanto mais baixa a renda,  
mais  sensível,  por  exemplo,  ao  custo  de  manutenção.  Porque  chega num  
valor que o apartamento cai,  o valor do apartamento pelo tamanho, pelo  
preço do metro quadrado cai, diminui, mas você precisa continuar pagando o  
porteiro,  você  precisa  continuar  tendo  que  pagar  a  energia,  por  
exemplo.para filtro de piscina. Para iluminação de áreas comuns. Então, à  
medida que cai o preço do metro quadrado, cai o tamanho do apartamento,  
essa conta passa a pesar mais no bolso. Sem falar que as prioridades são  
diferentes. Então, a preocupação com quanto custa essa manutenção é super  
importante.” Trechos da entrevista com Diretor L3 da Living. 

Portanto, na Criação de Valor, podemos verificar quanto à proposição de valor que 

ocorreram mudanças no tipo de financiamento, na localização dos projetos, na qualidade da 

construção, nos aspectos socioambientais e com os custos de manutenção. 

O financiamento destinado à habitação popular geralmente cobre 100% do valor do 

imóvel, fato que não ocorria dentro das normas do SFH, exigindo menor contrapartida pelo 
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adquirente.  A localização dos projetos evidencia o deslocamento das áreas centrais  para a 

periferia e até mesmo para certas zonas rurais, exigindo o acesso às facilidades de serviços 

públicos  e  privados,  como  escolas,  hospitais,  transportes  e  proximidade  com  o  local  de 

trabalho. A qualidade refere-se à durabilidade, o que exigiu novos equipamentos e técnicas de 

construção destinados a assegurar uma maior vida útil do imóvel. Os aspectos sociais estão 

estampados  nas  ações  de  integração  comunitária,  assistência  social,  nas  assembléias  e  no 

ensino  da  vida  em  comunidade.  Esse  aspecto  é  importante  porque  as  unidades  são  de 

dimensões  reduzidas,  levando à incorporação de áreas destinadas a lazer  e recreação para 

permitir um ambiente comunitário ativo. A preocupação com os custos de manutenção, às 

vezes citada como custo do condomínio, ou taxa de condomínio, é primordial nesse segmento 

ao compor o empenho financeiro (desembolso total mensal) dos compradores. 

As Tabelas 6 e 7 apresentam as mudanças ocorridas no modelo de negócio da Cyrela e 

da Rodobens, do ponto de vista da criação de valor, quando as empresas passaram a atuar no 

segmento habitacional popular. 

Como se pode observar, no caso da Cyrela as principais mudanças registradas foram:

a) Segmento  de  clientes:  um  novo  público  adquirente  e  vendas  exclusivamente  de 

imóveis/

b) Proposição de valor: novo padrão de financiamento; terrenos com localização menos 

privilegiada; conceito de qualidade mais voltado para durabilidade e menor custo de 

manutenção do imóvel; e novos conceitos de gestão socioambiental dos projetos;

Tabela 6: Mudanças no Modelo de Negócio da Cyrela/Living - Criação de Valor

Dimensões de Cyrela Living
Modelo de Negócios   

Segmentos de Clientes Apartamentos, escritórios e Apartamentos e residências.

 serviços de condomínio. 
Cliente-alvo com renda 

mensal
 Cliente-alvo a partir de renda entre e 10 salários mínimos
 mensal acima de 10 (Faixas 2 e 3 do MCMV).
 salários mínimos.  
Proposição de Valor 1. Financiamentos dentro das 1. Acessibilidade financeira: 
 normas do SFH no médio financiamentos dentro dos 
 padrão e sem limite no alto limites do MCMV. Poupança
 padrão. Maior parcela de mínima durante a obra. 
 recursos dos clientes durante
 a execução da obra.  

 
2. Localização em áreas 

nobres, 2. Localização: projetos em 
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 proposta de exclusividade. áreas urbanas consideradas
  menos nobres. Próximo a
  facilidades como comércio

  
popular e transportes 

coletivos.
 3. Qualidade superior em 3. Qualidade da construção
 materiais, projeto, sob o conceito de 
 segurança e facilidades na durabilidade e baixo custo
 própria unidade. de manutenção dos
  condomínios. 
 4. Responsabilidade ambiental 4. Responsabilidade social 
 restrita a reciclagem de água para com habitação em 

 e lixo. 
comunidade. 

Responsabilidade
  ambiental conforme a 
  cartilha da CEF, com ênfase
  em energia solar, lixo
  reciclável, utilização de água
  e materiais recicláveis. 
  5. Custos de manutenção
  do condomínio como 
  integrante do empenho
  mensal do cliente. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

No modelo de negócios da Rodobens, as mudanças mais significativas ocorreram na 

proposição de valor aplicando-se integralmente aquelas observadas no caso da Cyrela. 

Tabela 7: Mudanças no Modelo de Negócio da Rodobens - Criação de Valor 

Dimensões de Antes do MCMV Com o MCMV
Modelo de Negócios   

Segmentos de Clientes Apartamentos e residências Apartamentos e residências.

 destinadas ao médio padrão.
Cliente-alvo com renda 

mensal
 Cliente-alvo a partir de renda entre 6 e 10 salários mínimos
 mensal acima de 6 (Faixas 2 e 3 do MCMV).
 salários mínimos.  
Proposição de Valor 1. Financiamentos dentro das 1. Acessibilidade financeira: 
 normas do SFH no médio financiamentos dentro dos 
 padrão. Parcerias com limites do MCMV. Poupança
 Santander e Unibanco. mínima durante a obra. 
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 2. Localização em áreas 2. Localização em áreas

 
urbanas, centrais ou não, e 

mais
urbanas, centrais ou não, e 

mais
 afastadas no caso de afastadas no caso de
 condomínios horizontais. condomínios horizontais
  (sem mudanças).
 3. Qualidade superior em 3. Qualidade da construção
 materiais, projeto, sob o conceito de 
 segurança e facilidades na durabilidade e baixo custo
 própria unidade. de manutenção dos
  condomínios. 
 4. Responsabilidade ambiental 4. Responsabilidade social 
 restrita a reciclagem de água para com habitação em 

 e lixo. 
comunidade. 

Responsabilidade
  ambiental conforme a 
  cartilha da CEF, com ênfase
  maior em áreas verdes e
  utilização de 
  materiais recicláveis. 
  5. Custos de manutenção
  do condomínio como 
  integrante do empenho
  mensal do cliente. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

4.2.2 Configuração de valor

Amit  e  Zott  (2001)  conceituam  modelos  de  negócios  como  a  arquitetura  dos 

componentes  desenhados  para  aproveitar  oportunidade  de  negócios.  Para  isso,  os  autores 

elaboraram uma  estrutura  descrevendo  como as  transações  acontecem em um cenário  de 

empresas, fornecedores, agentes complementadores e clientes. Esse conceito foi secundado 

por Morris, Schindehutte e Allen em 2005: “No nível operacional, o modelo representa uma 

configuração arquitetônica. O foco é nos processos internos e no projeto de infra-estrutura que 

permite  à firma criar  valor”.   Para esses últimos autores,  as variáveis  são os métodos  de 

entrega,  os processos administrativos,  o fluxo de recursos, o conhecimento gerencial  e os 

fluxos logísticos. 

4.2.2.1 Recursos-Chave
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Osterwalder e Pigneur (2010) propugnam que o bloco de recursos-chave descreve os 

ativos  essenciais  para  o  funcionamento  do  modelo  de  negócio,  podendo  ser  humanos, 

financeiros,  intelectuais  ou  físicos.  Representam,  portanto,  como  as  empresas  atingem os 

mercados-alvo, como as empresas se relacionam com esses mercados e como as empresas 

geram  lucros.  Ademais,  podem  ser  tangíveis  ou  intangíveis;  de  propriedade  ou  não  da 

empresa. Embora a empresa necessite montar os recursos à sua disposição para seu inteiro 

potencial de uso, é necessário identificá-los e acessá-los para entender quais possui e quais 

devem ser adquiridos (SEPPÄNEN, 2009, p. 106).  

4.2.2.1.1 Banco de Terrenos

Todos os entrevistados citaram o banco de terrenos ou  landbank como um recurso-

chave importante na atividade da construção civil imobiliária. O banco de terrenos significa a 

quantidade,  metragem e  localização  dos  terrenos  estocados  pelas  empresas,  permitindo  o 

desenvolvimento de empreendimentos futuros. 

De  acordo  com  Lima  Jr.  (2007),  o  landbank  pode  ser  estruturado  a  partir  da 

imobilização de capital de giro ou da parceria com proprietários de terrenos; nessa segunda 

modalidade, por meio de permutas em área construída ou em parte das receitas. 

As empresas de capital aberto divulgam o Valor Geral de Vendas (VGV), traduzido 

como o potencial de receitas futuras a serem geradas pelo banco de terrenos. É medida, que 

pode tanto representar valor para a empresa e para o acionista,  como traduzir riscos, cujo 

impacto deveria ser explorado e precificado (LIMA JR., 2007, p.2). O desenvolvimento de 

um terreno para um projeto imobiliário definitivo envolve, por exemplo, o risco de venda de 

diferentes unidades – horizontais ou verticais; residenciais ou comerciais – em um horizonte 

de longo prazo.  A análise  de risco para o desenvolvimento de terreno envolve dois tipos 

principais de incertezas: 1) incertezas sobre as premissas do próprio projeto, e 2) incertezas 

sobre o ambiente econômico (PEISER, 1984, p. 13). 

Esses riscos são parcialmente mitigados pela sistemática de financiamento do MCMV, 

a  qual  permite  a  antecipação  do  fluxo  de  recursos  dos  financiamentos  no  momento  da 

aprovação  de  crédito  do  promitente  comprador,  permitindo  a  rápida  recuperação  do 

investimento  em terrenos.  Posteriormente,  nesse  mesmo  estudo,  outros  esclarecimentos  a 

respeito desse tópico são apresentados. 
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Em  12  de  novembro  de  2012,  a  Rodobens  Negócios  Imobiliários  divulgou,  em 

apresentação ao mercado, que possuía um banco de terrenos com VGV de R$ 4,2 bilhões, 

36% dos quais  localizados  no estado de São Paulo e  com uma concentração  de 49% no 

Programa  MCMV.  No  total,  os  terrenos  apresentam  um  potencial  de  construção  pouco 

superior a 28 mil unidades habitacionais. Por sua vez, na mesma data, a Cyrela Brazil Realty 

também divulgou os  resultados  dos  nove primeiros  meses  de  2012.  O banco de terrenos 

apresentava um VGV de R$ 55,6 bilhões. As vendas no período concentraram-se no Rio de 

Janeiro  (29,9%),  São Paulo  (26,7%) e interior  de  São Paulo  (13,5%).  A distribuição  por 

produto, na classificação da empresa, foi a seguinte: alto padrão, 23,3%; médio alto, 23,5%; 

médio,  21,3%;  econômico,  24,1%;  e  supereconômico,  7,9%.  Esses  números  conferem  à 

Living  uma  participação  de  32%  nas  vendas  do  Grupo,  ou  quase  13  mil  unidades 

habitacionais. O banco de terrenos da Living, isoladamente, somava 4,8 milhões de metros 

quadrados, com um VGV potencial de R$ 15,7 bilhões (com participação Cyrela de 80%). 

A Cyrela, que como empresa isolada atua nos segmentos de média alta e alta renda, 

assim se posicionou:

“Acho que a matéria-prima mais importante do nosso negócio é o terreno. O  
terreno, para qualquer segmento, é o mais importante na cadeia de valor.  
Então,  é  a  matéria-prima,  é  o  que  nos  garante  a  continuidade.  Ele  é  o  
diferencial. Hoje, principalmente nas grandes capitais, e eu posso falar de  
São Paulo e Rio, que representam 60% do mercado da Cyrela, e no alto  
padrão é ainda mais, na Cyrela, São Paulo e Rio é 80%, os terrenos são  
escasso. Então, a matéria-prima mais importante é o terreno. É um recurso  
fundamental, sem ele não existe nada. Ele é um recurso fundamental para  
nós.  É  isso  que  o  mercado  está  precificando,  as  ações.  Isso  é  externo.  
Internamente, o que a empresa hoje mede internamente, o que ela vê? Ela vê  
margem, ela vê lucro. Só que pra gente compor isso e fazer a estratégia da  
empresa,  a gente olha o potencial que a gente tem em casa de landbank,  
Porque o landbank é o que eu posso produzir no futuro e qual é a minha  
previsão de lançamento até para eu fazer a previsão de lucro, a previsão de  
DNA também, se meu custo fixo tá alto ou não, em função disso. Então o  
landbank a gente analisa porque esse é o dia-a-dia da operação. É saber que  
com o que tenho em casa e o que eu vou conseguir produzir. Hoje eu diria  
que o landbank é muito mais importante internamente do que externamente.”  
Trechos da entrevista com C1, Diretor da Cyrela.  

No Programa  MCMV,  a  aquisição  de  terrenos  segue,  muitas  vezes,  um esquema 

triangular  entre  a  construtora,  o  proprietário  do  terreno  e  a  Caixa  Econômica  Federal. 

Conforme Gregório (2011), a opção de compra do terreno por parte da construtora permite a 

obtenção  do  tempo  necessário  para  o  desenvolvimento  e  enquadramento  do  projeto  nas 

normas do programa para a faixa de 0 a 3 salários mínimos. Assim, a negociação é realizada 
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diretamente entre a CEF e o proprietário, evitando-se a incidência de tributos e outros custos. 

Quando a construtora já for proprietária do terreno, a CEF repassa o valor do terreno à vista, 

com limite de 10% sobre o valor de venda das unidades. 

Os entrevistados  na Living e  na Rodobens apresentaram pensamentos  semelhantes 

àquele da Cyrela, como segue:

“Terrenos são a matéria-prima para o nosso negócio. Os indicadores que  
nós utilizamos é o landbank, esse é um valor, é um item. Aí tem o valor de  
lançamento, né? Qual que é o valor de lançamentos. O valor de vendas, o  
valor  anual  de  vendas,  esse  é  outro  indicador que o mercado trabalha.”  
Trechos da entrevista com L1, Diretor da Living. 

“O banco de terrenos tem muito mais a ver com a capacidade que a empresa  
tem de entregar a curto prazo.  O banco de terrenos geralmente  indica a  
capacidade que você tem de lançar no curto e médio prazo. O VGV é como se  
fosse o volume de faturamento geral.”. Trechos da entrevista com L3, Diretor 
da Living. 

“Hoje,  se  você  não  tiver  o  landbank,  você  não  consegue  construir  na  
velocidade, lançar na velocidade que você precisa. E se você não tiver os  
terrenos, é muito mais difícil, sem dúvida nenhuma”.  Trechos da entrevista 
com L2, Diretor da Living. 

“Principal ponto de atenção de todas as empresas. Você tem que comprar o  
terreno certo pra você colocar o produto certo. Você comprou um terreno de  
baixa renda e quer fazer alta renda, f... você não vai vender. Vice-versa a  
mesma coisa. Então, hoje, é um grande diferencial quem tem, e poucos têm, e  
também tá em termo de custo”.  Trechos da entrevista com R1, Diretor da 
Rodobens. 

“Quando  veio  o  Programa  Minha  Casa,  Minha  Vida,  aí  como  nós  já  
tínhamos  áreas  adquiridas,  a  gente  já  tinha  projetos  desenvolvidos,  quer  
dizer encaixou direitinho, né, encaixou direitinho e aí a gente já teve uma  
vantagem de mercado,  enquanto as empresas que voltaram os olhos para  
esse segmento tiveram que sair atrás do landbank, de buscar desenvolver o  
projeto e, normalmente, são áreas grandes, pra você começar a usar, a gente  
já  estava  rodando,  né?”.   Trechos  da  entrevista  com  R2,  Diretor  da 
Rodobens. 

“Usa-se muito tanto o VGV, que é o mais a gente trabalha aqui. Agora, VSO  
(Venda sobre Oferta) também. E já o landbank nós também temos o pessoal  
que trabalha nessa parte e que corre atrás da condição de novos terrenos pra  
novos  lançamentos,  novos  produtos.  A  aquisição  de  áreas,  o  landbank”.  
Trechos da entrevista com R3, Diretor da Rodobens. 

93



4.2.2.1.2 Recursos Financeiros

Osterwalder e Pigneur (2010) manifestam que alguns modelos de negócio requerem 

recursos ou garantias financeiras, tais como caixa e linhas de crédito. O Programa MCMV é 

baseado, essencialmente, em financiamentos sob condições peculiares providas pelo governo 

federal e seus agentes financeiros (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil),  os quais 

efetivamente reduziram o valor das prestações. 

Senra (2010) declara que a atratividade do programa está contida nos subsídios, na 

desoneração tributária, na eliminação do seguro-financiamento e na expressiva redução das 

taxas de juros para as faixas de renda entre 0 e 10 salários mínimos.  

Nesse  panorama,  as  entrevistas  revelaram  a  extrema  relevância  apontada  pelos 

entrevistados  aos  aspectos  da  solidez  financeira  própria  e  das  linhas  de  financiamento 

imobiliário. Na visão da Cyrela, que trabalha no topo do mercado:

“No alto padrão os clientes preferem pagar pelo melhor preço e se você tem  
uma poupança maior, ele prefere dar uma entrada maior. Ele não segue uma  
tabela. Então, a gente tem muita negociação. O cliente faz uma proposta e aí  
a gente roda a proposta dele para ver o valor presente. No médio padrão, o  
mais  importante  é  o  financiamento,  ele  vai  mais  na  tabelinha.  No  alto  
padrão, ele já um cliente que já barganha mais, e o corretor também para  
mostrar que ele está fazendo um bom negócio, de conta, ele mostra: ó, se  
você der um pouco mais de dinheiro aqui, eu consigo um desconto melhor  
para você. Mas na verdade, é o valor presente. Mas tem essa sensação que o  
cara tem um desconto.” Trecho da entrevista com C1, Diretor da Cyrela.  

Essa situação apresenta uma mudança sensível quando se trata do MCMV, pela peso 

representado pelo financiamento de longo prazo, o qual contém subsídios no valor do imóvel 

e nos juros. Para o construtor/incorporador, o Programa apresenta uma vantagem até então 

inexistente:  a  possibilidade  de  efetuar  o  repasse  das  unidades  vendidas  no  estágio  de 

construção, o que desonera a empresa quanto aos encargos financeiros, que são repassados ao 

promitente  comprador.  Dessa  forma,  a  relevância  do  recurso  classificado  como 

“financiamento” torna-se evidente:

“O que cria valor para o cliente é o acesso ao financiamento. O produto vem  
com uma condição de pagamento em parceria com a Caixa Econômica ou  
com o Banco do Brasil,  o crédito associativo,  oferecendo taxa de juros e  
subsídio para que este cliente tenha acessibilidade ao Esse é o produto de  
maior valor para o cliente no Minha Casa, Minha Vida. O cliente quer pagar  
o  mínimo  possível  de  poupança  e  esticar  o  máximo  possível  de  
financiamento. Então, não existe esse segmento sem financiamento a longo  
prazo. No alto padrão você pode fazer com recurso próprio, enfim, o cliente  
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tem poupança para poder fazer. No segmento econômico, o financiamento é  
fundamental, esse é o recurso mais importante.”  Trechos da entrevista com 
Diretor L1 da Living. 

“Uma faixa salarial que foi incluída no Programa para financiamento que  
não existia até 10 anos atrás, que é a faixa de 3 a 10 salários mínimos. Esse  
cliente não comprava nenhum imóvel no Brasil. O financiamento é um meio  
de receber o valor que estou prestando para o cliente. O financiamento é um  
recurso-chave.  Os  clientes  preferem pagar  com o  financiamento,  e  na  a  
maior flexibilidade possível. Os bancos já chegam a financiar 90% do valor.  
Não tem esse, digamos assim, hoje eu não tenho mais como flexibilizar isso.  
É bem formatado.” Trechos da entrevista com Diretor L2 da Living. 

“O cliente  deseja  o  máximo de  financiamento  possível.  O  cliente  quer  a  
maior divisão possível do financiamento do valor adquirido – o juro pago é  
muito baixo. Isso faz com que o cliente comece um financiamento sabendo  
quanto vai ser a última parcela, sabendo quando pode comprometer da sua  
renda.” Trechos da entrevista com Diretor R1 da Rodobens. 

“A maioria, 90% que compram nossos imóveis realmente são para moradias  
próprias ou que estão fazendo o upgrade, tem um imóvel de menor valor, tá  
comprando  alguma  coisa  melhor,  então  você  tem  que  realmente  criar  
condições de financiamento, né, a taxas acessíveis. Quando a gente não tem  
isso  amparado,  uma  boa  condição  de  financiamento,  fica  uma  diferença  
grande pro cliente pagar fora do financiamento. A famosa poupança. E tem o  
subsídio  do  governo.  Então,  isso,  basicamente,  garante  o  sucesso  do  
empreendimento.” Trechos da entrevista com Diretor R2 da Rodobens. 

“No Minha Casa, Minha Vida, o fato de nós vendermos no associativo, que é  
um sistema de financiamento,  porque o cliente  ele  vai  pagar parcelas  de  
obra, o banco financia a obra. O cliente quer o conjunto de tudo.No produto  
popular, ele não procura tanto o caso de localização, ele procura o valor.  
Isso faz com que o cliente ele não precisa descapitalizar. Ele tem uma grana  
no caso e ele não precisa jogar toda essa grana para comprar o imóvel, ele  
pode estar pagando parcelas pequenas diluídas durante a construção e no  
financiamento ele financia ou quita o imóvel.”  Trechos da entrevista  com 
Diretor R3 da Rodobens. 

4.2.2.1.3 Tecnologia

A  demanda  firme  por  habitação  popular  gerada  pelo  programa  tem  motivado  as 

construtoras ao desenvolvimento e à adoção de tecnologias de industrialização na produção de 

moradias (SENRA, 2010, p. 4). 

Citada por vários entrevistados como um recurso-chave, a tecnologia, na semântica do 

segmento, encerra os processos produtivos. Esses compreendem o projeto arquitetônico, as 

técnicas construtivas, a engenharia, a cultura da empresa, a qualidade dos empreendimentos, 
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certos  equipamentos  e  o  gerenciamento  de  obras.  No  aspecto  intelectual  dos  recursos, 

Osterwalder e Pigneur (2010) acentuam a importância da propriedade do conhecimento como 

um componente importante do modelo de negócio. Isso se aplica à concepção de arquitetura e 

projeto (design) para os empreendimentos estritamente enquadrados no Programa MCMV. 

No aspecto de desenvolvimento da tecnologia de processos e equipamentos, diversas 

construtoras estudaram, desenvolveram e implantaram técnicas, materiais e outros aspectos 

diferenciados para o Programa. Na configuração de valor, Chesbrough e Rosenbloom (2002) 

apresentam duas formas básicas para tal: a incorporação da tecnologia nos negócios existentes 

ou por meio de novos empreendimentos que explorem tecnologia. O modelo de negócio é, 

portanto,  concebido  como  um  aparelho  de  foco  que  media  entre  o  desenvolvimento  de 

tecnologia e a criação de valor econômico (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002, p. 5). 

As  entrevistas  revelam  o  aumento  da  produtividade  e,  como  resultado,  a  garantia  da 

lucratividade. 

Sobre  a  área  de  tecnologia  da  Living,  recorre-se  ao  documento  “Relatório  de 

Administração 2010” da Cyrela:

“Em sua sede em São Paulo há um laboratório que permite testar produtos e  
processos e onde são construídos protótipos de unidades residenciais.  Em  
virtude  desse  trabalho  foram  promovidos,  com  fornecedores,  
aperfeiçoamentos de materiais para que adaptem com facilidade e economia  
aos projetos desenvolvidos. Entre as soluções criadas estão kits elétricos e  
hidráulicos  pré-montados,  batentes,  blocos  de  concreto,  entre  outros  
componentes exclusivos para as obras. Economia de tempo, padronização de  
produtos  e  processos  e  redução  de  custos  são  objetivos  atingidos  com a  
simplificação  de  tarefas,  que  passam a  ser  mais  precisas  e  repetitivas  e  
podem  ser  facilmente  documentadas  e  multiplicadas  por  meio  de  
treinamentos.  Exemplo  é  o  fato  de,  com  a  adoção  da  metodologia  
desenvolvida,  cada  trabalhador  consegue  erguer  em  média  30  metros  
quadrados de parede ao dia, enquanto em uma obra convencional essa média  
fica em torno de 4 metros quadrados.” (Relatório da Administração 2010,  
Cyrela).

As entrevistas efetuadas revelam a importância do recurso, porque a etapa construtiva 

no MCMV, principalmente, requereu a adoção de novas tecnologias para a construção em 

grandes volumes, as quais incluíram o estudo em outros países:

“Eu vou começar a obra,  preciso de tecnologia,  preciso da atividade  da  
construção,  projeto,  gerenciamento  da  construção.  Depois  do  terreno  
adquirido, você tem o que a gente chama de incorporação, que é aprovar  
projeto e desenvolver produto. Esses são todos os elos que têm que girar.  
Gerenciamento de projeto,  gerenciamento de canteiro,  recursos,  isso cada  
atividade. Para o segmento popular, tivemos que adaptar a engenharia. A  
engenharia do segmento de médio e de alto padrão é mais “alfaiataria”. O  
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produto comanda. Aí você tem que ter design, produto, aí a engenharia fica  
mais em cima do produto, do design. No econômico, não. A engenharia tem  
que  estar  padronizada,  em  escala,  repetitividade,  essa  foi  a  grande  
adaptação  e  a  grande  mudança.  Como  é  que  eu  consigo  fazer  uma  
engenharia sem vícios, né? Voltada para a agilidade, baixo custo, carimbo e  
não fique agregando valor que a gente acha que tem valor para o produto,  
mas o cliente não tem essa percepção e não consegue pagar.”  Trechos da 
entrevista com L1, Diretor da Living. 

“O  design  da  Living  ele  é  um  design  diferente  quando  em  fachada,  
paisagismo, mas não é um design diferente de produto, que o produto tem  
que ser muito bom. Os produtos são muito bem feitos e com uma qualidade  
superior ao que o cliente imagina quando ele compra um imóvel normal. De  
novo, é muito difícil. Quando você tenta criar uma coisa de baixo custo, você  
tenta criar  um padrão.  E com esse  padrão fica muito difícil  você ter  um  
design  muito  moderno.  Ele  não  é  um  médio,  alto  padrão.  Tecnologia  é  
importante, ela cada vez avança mais, traz benefícios. Então, você precisa  
estar muito antenado na tecnologia. Ela é importante em termos de custo e  
avanço do produto. Um exemplo é o empreendimento que tem TV a cabo,  
Internet,  digitalização,  telefonia etc.  Então eu acho que o produto Minha  
Casa, Minha Vida em si já é muito diferente e a durabilidade do imóvel em  
função  disso  é  muito  maior.”  Trechos  da  entrevista  com  L2,  Diretor  da 
Living. 

“A nossa proposta, como empresa, é sempre oferecer um ótimo produto pelo  
preço. Acho que tem uns aspetos assim, que são inerentes ao mercado, a esse  
segmento da habitação popular que criam valor para o cliente. O cliente não  
quer  ser  enganado.  A  confiança  que  a  empresa  precisa  passar,  a  
credibilidade  que  ela  precisa  passar,  a  transparência,  o  cumprimento  de  
compromissos, eles são fundamentais. Esses são os intangíveis fundamentais.  
Qualidade  da  obra,custos  de  manutenção  (leia-se  condomínio),  bons  
materiais,  bons  acabamentos,  boa  instalação,  todos  são  fundamentais.Eu  
diria que são os processos produtivos. A cultura da empresa, porque acho  
que é a cultura da empresa que garante  que a gente  consiga entregar a  
proposição de valor.” Trechos da entrevista com L3, Diretor da Living. 

“O nosso carro-chefe do processo construtivo são as formas de alumínio. Eu  
até participo de um primeiro grupo de engenheiros que foi pro exterior lá  
buscar essa tecnologia. Nós fomos na Colômbia, no Chile , no México pra  
trazer. Eles já faziam, principalmente o México, né, atua muito forte nisso aí.  
A  Colômbia  também  atua  muito  forte.O  México  é  mais  em  condomínios  
horizontais e a Colômbia mais em condomínios verticais. Hoje praticamente  
a gente atua só com formas de alumínio. E design é fundamental. A gente tem  
departamento  de  projeto  forte  dentro  da  empresa.  Nós  temos  aqui  uma  
equipe de projetistas  que atuam,  desenvolvem os  projetos  aqui,  analisam,  
criticam os projetos dos terceiros, fazem uma análise técnica, né, e tem essa  
interação. Então, a gente faz grande parte do desenvolvimento dos projetos  
dentro de casa. Que é uma coisa diferenciada do mercado. A área de projetos  
é fundamental. Aí envolve arquitetura, os projetos complementares Você ter  
um bom projeto, um projeto racional, um projeto econômico, bem pensado,  
pensando na execução do produto, provavelmente você vai ter um orçamento  
melhor,  mais  detalhado.  Agora,  é  lógico,  não adianta  você  ter  todo esse  
trabalho de ponta internamente se você não tiver um bom gerenciamento de  
obra. O risco de desperdício de dinheiro, né, é muito grande nessa fase de  
execução. Se der um problema e você tiver que refazer um serviço, os custos  
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provavelmente serão altos. Mas você precisa ter um bom gerenciamento para  
que você possa não só ter  um empreendimento com qualidade,  dentro do  
prazo, do orçamento, né, mas pra que você chegue no objetivo final que é  
entregar pro cliente um produto com qualidade e dentro do prazo, né? Então,  
eu acho que os principais pontos aqui é essa área de projetos, gerenciamento  
de  obra,  a  área  de  negócios.”  Trechos  da  entrevista  com R2,  Diretor  da 
Rodobens. 

“Processos produtivos. O nosso sistema construtivo é um sistema inovador  
que exatamente a gente fazia isso ou a gente ia pagar os custos por tudo que  
vem acontecendo na economia no que tange a recursos humanos, né, mão-de-
obra,  claro  e  tudo  o  mais,  até  produtos.  A  Rodobens  inovou  isso,  nós  
trabalhamos com casa onde é fundição mesmo, blocos fundidos.  E agente  
inovou e com isso, entrou uma série de melhorias e tirou um monte de mão-
de-obra do meio do caminho. A questão do siding vinílico é uma tecnologia.  
As  nossas  casas  têm o  concreto  até  na  altura  do  forro,  do  gesso.  Ela  é  
preenchida com aquele siding vinílico. É impermeável, tem durabilidade de  
duzentos  e  não sei  quanto  anos,  ele  é  isolante  térmico.  A  gente  não usa  
madeira nas nossas casas. Nas nossas casas os telhados são todos feitos com  
estrutura metálica. Pré-moldada, ela já vem quase pronta, eu só monto os  
módulos e coloco as telhas de cerâmica em cima. As casas não têm o alicerce  
profundo no chão. Nós trabalhamos com radiers. O radier é uma placa de  
concreto que você faz no chão, isolada, e você faz a casa em cima. A gente  
consegue ter um ganho de escala muito grande. A partir do momento que  
você  começa  a  ter  um  custo  mais  convidativo,  você  começa  a  ter  mais  
atratividade  no  preço.  Você  começa  a  ter  um  diferencial  de  mercado.  
Manutenção baixa, paredes de concreto, você não tem o que fazer. Não vai  
trincar  tua  parede.  São  verdadeiras  gaiolas,  concretadas,  com  concreto  
aerado, né? E com durabilidade. A tendência é durar um pouco mais, né? E  
as formas que ajudaram a encurtar o prazo de execução das obras. Além do  
que a Rodobens ela evoluiu muito no quesito sistema de construção, sistema  
construtivo.  Nós  trabalhos  com casas  onde  a  gente  constrói  com formas,  
então eu tenho um ganho de escala nisso. Se eu dependesse exclusivamente  
da alvenaria estrutural, como o mercado chama, de pedreiro mesmo, de fazer  
tijolinho por tijolinho, realmente a situação seria muito mais complicada.”  
Trechos da entrevista com R1, Diretor da Rodobens. 

4.2.2.1.4 Recursos Humanos

Hedman e Kalling (2003) tratam das relações causais entre os diferentes componentes 

dos modelos  de negócio.  Para a obtenção de competitividade,  as empresas procuram uma 

posição de preços qualitativa nos mercados, por meio da proposição de valor. Para atingir essa 

meta, são requeridos recursos humanos na execução das atividades da cadeia de valor. Por seu 

turno,  Osterwalder  e  Pigneur  (2010)  destacam que certos  modelos  de  negócios  requerem 

recursos humanos particularmente qualificados. 

A indústria da construção civil  tem experimentado nos últimos anos uma crescente 

demanda  de  mão-de-obra,  o  que  vem  causando  uma  extremada  elevação  nos  custos  da 
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construção. As entrevistas, no item Custos, revelaram o peso da mão-de-obra (e dos materiais 

– cimento e aço, principalmente) no total dos custos de construção. No relatório de resultados 

do 3º trimestre de 2012, a Cyrela Brazil Realty aponta o reflexo dessa situação: comparando-

se  o  3º  trimestre  de  2012  com  o  3º  trimestre  de  2011,  o  preço  médio  das  vendas  de 

lançamentos,  por  metro  quadrado,  subiu 93,3%. Na outra  ponta do mercado,  a  Rodobens 

reportou no mesmo período comparativo o crescimento do preço médio dos imóveis de R$ 

119 mil para R$ 162 mil (uma elevação de 36,1%). 

Nas  observações  de  campo,  pode-se  verificar  o  programa  de  treinamentos  da  TV 

Rodobens e também algumas das atividades de treinamento desenvolvidas na Living. A maior 

preocupação das  empresas  nesse  sentido,  atualmente,  é  com a qualificação  e  retenção  de 

recursos  humanos,  especialmente  aqueles  imprescindíveis  à  atividade  de  construção 

especificamente. Um dos entrevistados da Living externou uma opinião concernente:

“O preço de terreno não é problema, o problema hoje é a mão-de-obra. E  
porque você não tem mão-de-obra, um cara que não está preparado para ser  
mestre, você coloca ele como mestre mas ele rende menos que o mestre. Isso  
vale pra o carpinteiro, para outros. Se você tivesse,.aumentou o salário do  
pedreiro. Mas se você tivesse o rendimento de um pedreiro, a produção de  
um pedreiro, tranqüilo. Mas o problema é que você está tendo de promover o  
assistente de pedreiro a pedreiro.” Trechos da entrevista com L3, Diretor da 
Living. 

Outras  opiniões  revelaram  igualmente  a  preocupação  existente  com recrutamento, 

seleção, treinamento e retenção de mão-de-obra qualificada:

“Sobre recursos humanos, a equipe hoje faz toda a diferença. O nome da  
empresa está representado por pessoas então, estão em todas as posições,  
desde o pessoal de vendas, até o pessoal de obras, até o pessoal que está  
comprando  terrenos,  então  recursos  humanos  é  cada  vez  mais  difícil,  
escasso.” Trechos da entrevista com L2, Diretor da Living. 

“Recursos humanos, pessoas qualificadas. Tanto internamente na empresa,  
como externamente lá na ponta na execução do produto. Você tem que ter  
recursos humanos, você tem que ter pessoas capacitadas para desenvolver o  
produto, né, o que é uma grande dificuldade no mercado imobiliário. Você  
ter  mão-de-obra  especializada  e  preparada  para  fazer  uma  vez  só.  No  
popular,  assim,  ainda mais  no  sistema  construtivo  que  a  gente  atua,  são  
formas e a gente eliminou etapas de obras, eu tenho um trabalho de recursos  
humanos que a gente atua expansivo, né? A gente treina essa mão-de-obra  
pra,  eu  pego lá  um cara  que  veio  da  agricultura,  da  cana,  ensino  ele  a  
montar a forma, ele vira um montador de forma. Coisa que não tinha no  
mercado convencional. Porque no mercado convencional, você tem um cara  
que é especializado. E o cara que entende, foi formado dentro da construção  
civil, ele tem que saber ler projeto, o montador de forma não. Ele tem que ter  
lá um cara lá acompanhando e os caras vão colocando os painéis, montando.  
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Então,  é uma coisa que nós vamos buscar,  é  que nós vamos buscar,  é a  
preocupação de mão-de-obra. È uma coisa do segmento popular, que não  
tem no outro. Trechos da entrevista com R2, Diretor da Rodobens. 

“Recursos humanos, fundamental. Se bem utilizado. Se mal utilizado, uma  
tragédia.  Acredito  aí  que  temos  utilizado  muito  bem  nossos  recursos  
humanos. Escassez total e tem até, se fala de uma bolha de mão-de-obra na  
construção civil em função das obras do PAC e da Copa do Mundo, então, tá  
começando  a  desaparecer  mesmo  a  mão-de-obra,  elevando  os  custos.”  
Trechos da entrevista com R1, Diretor da Rodobens. 

4.2.2.2 Atividades-chave

Osterwalder e Pigneur (2010) conceituam que as atividades-chave descrevem as coisas 

mais importantes que se deve fazer para que o modelo de negócio funcione, requerendo ações 

que  atinjam os  mercados.  O segmento  habitacional  apresenta  diversas  atividades  que são 

consideradas essenciais:  a pesquisa de mercado,  a comunicação com o cliente,  o setor de 

repasses de financiamentos, o gerenciamento de obras, e o desenvolvimento de projetos. São 

atividades que visam a escolha do local de lançamento de empreendimentos; a tipologia das 

unidades; a conformação urbanística; o público-alvo; a horizontalização ou a verticalização 

das obras etc.  

Segundo  Shafer,  Smith  e  Linder  (2005),  as  escolhas  e  implicações  operacionais 

incluem a análise das relações de causa e efeito das estratégias selecionadas, permitindo-se até 

a comparação com outros modelos de negócio simultaneamente antes de se chegar a uma 

conclusão. Nesse sentido, Lima Jr. (2007) enumera algumas proposições: planejar as ações de 

mercado; validar os investimentos pela análise de qualidade e risco; e implantar sistemas de 

gestão da produção e  equipamentos.  A pesquisa  de mercado,  tipicamente,  é  um primeiro 

passo para comparação e análise no setor da construção imobiliária. 

 

4.2.2.2.1 Pesquisa de mercado

A pesquisa  de  mercado  é  encarada  pelas  empresas  do  setor  como  uma  atividade 

“principal, fundamental”, nos dizeres dos entrevistados, para a decisão de lançamento – uma 

completa análise do mercado pretendido. 

No entender de Moorman, Zaltman e Deshpande (1992), a utilização de pesquisa é o 

alcance que uma pesquisa influencia a tomada de decisão, notadamente quando a informação 

de  mercado  envolver  um  processo  complexo  de  organizações.  A  vantagem  competitiva 
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depende menos de quem possui a informação e destacadamente de quem é capaz de fazer o 

melhor uso dessa informação (PORTER; MILLAR, 1985). 

Essa atividade foi citada por cinco dos seis entrevistados da Living e da Rodobens 

como um dos primeiros  e  mais  importantes  passos  na tomada de decisão concernente  ao 

lançamento de empreendimentos imobiliários. 

“Todas  essas  atividades  fazem  parte  do  processo  do  incorporador  e  do  
construtor.  A  atividade  da  incorporação  e  da  construção  é  isso.  Vou  
identificar o terreno, eu preciso fazer pesquisa de mercado pra saber que,  
qual que é a localização, aonde não tem produto. Aí depois a pesquisa de  
mercado mostra o produto que eu tenho que colocar. Aí depois eu tenho que  
fazer o lançamento.” Trechos das entrevistas com L1, Diretor da Living. 

“Eu falo que é Engenharia, Pesquisa de mercado, esses são os principais”.  
Trecho da entrevista com L3, Diretor da Living. 

 “Eu acho que antes de você plantar sua estaquinha num lugar, primeiro  
você tem que fazer uma pesquisa de mercado, isso é fundamental.  Senão,  
você  produzir  chapéu numa terra  que  ninguém tem cabeça,  né?”.  Isso  é  
fundamental,  você  saber  onde  você  pisa.  Trecho  da  entrevista  com  R1, 
Diretor da Rodobens. 

“Você faz toda a pesquisa de mercado, vê a renda per capita, vê o déficit  
habitacional naquela cidade, o perfil econômico que tem. Nós fazemos toda  
essa pesquisa pra poder entrar. Porque não adianta você ter um bom projeto,  
né, um bom gerenciamento de obra, você ter tudo, e você errar no local, você  
errar no público, você errar, quer dizer, né?”. Trechos da entrevista com R2, 
Diretor da Rodobens. 

“Pesquisa  de  mercado,  o  pessoal  usa  muito  imobiliária,  né,  que  são  os  
parceiros  de  vendas,  né?  Então,  por  exemplo,  eu  tô  indo pra  uma outra  
cidade, vamos falar em São Carlos, por exemplo. Eles tão vendo uma área lá  
pra comprar pra fazer alto padrão. Então eles pesquisam empreendimentos  
parecidos, similares, pra que tenha uma noção do mercado, do valor como  
que tá, como é que tá as vendas, quando lançou, pra que possamos ter uma  
noção dos valores pra poder estar trabalhando igual e ter o sucesso”. Trecho 
da entrevista com R3, Diretor da Rodobens. 

A  citação  por  parte  de  todos  os  entrevistados  reflete  uma  atividade  considerada 

fundamental por ambas as empresas. Obteve-se acesso a diversos estudos de viabilidade de 

empreendimentos tanto na Living quanto na Rodobens. Em resumo, a análise de mercado de 

mercado envolve os seguintes aspectos:

a) Levantamento de dados sobre a região metropolitana a ser analisada (população, 

PIB,  renda  per  capita,  área,  índice  de  desenvolvimento  humano,  empregos,  setores  de 

atividade econômica e concorrência no segmento habitacional);

b) Mapeamento aerofotográfico da zona urbana da cidade em análise;
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c) Determinação da concentração socioeconômica em mapas mais detalhados;

d) Preparação de gráficos e tabelas sobre empreendimentos à venda (prontos e em 

execução),  configurando-se:  localização;  especificações  técnicas;  preços  e  condições;  e 

andamento das vendas;   

e) Detalhamento de cada empreendimento potencialmente concorrente, o que envolve 

tipologia, velocidade de vendas, valor médio do metro quadrado e outros aspectos;

f) Apontamento dos pontos fortes e fracos de cada empreendimento concorrente. 

 
Um exemplo direto e simples da análise de alguns aspectos pode ser observado nas 

imagens a seguir, as quais fazem parte de uma pesquisa de mercado realizada pela Living para 

analisar a viabilidade de lançamento de um empreendimento em Americana, no interior do 

Estado de São Paulo.  A Figura 13 detalha  a  tipologia  do projeto  concorrente,  apontando 

também os pontos considerados fortes e fracos:

Figura 13: Detalhamento de empreendimento concorrente

Fonte: Living (Análise de Mercado Cidade: Americana – SP, 2012).  
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A Figura  14 explora  em detalhes  a  planta  do apartamento-tipo  do  mesmo projeto 

concorrente,  apontando igualmente aqueles que na visão da Living são os pontos fortes e 

fracos da unidade:

Figura 14: Demonstração ilustrada de pontos fortes e fracos de uma unidade 

habitacional

Fonte: Living (Análise de Mercado Cidade: Americana – SP, 2012).  

No segmento de médio e alto padrão, as atividades-chave são consideradas como algo 

resultante da integração de vários passos:

“O  primeiro  é  o  desenvolvimento  do  produto.  E  aí  a  gente  fala  de  
arquitetura. A engenharia tem um papel fundamental.  Desde a compra do  
terreno, a engenharia ela é envolvida na concepção também do produto e da  
melhor estruturação de engenharia que podemos colocar no terreno. È tudo  
muito integrado. A compra do terreno é uma decisão em que todo mundo  
participa. Para comprar o terreno é preciso colocar o produto certo, precisa  
envolver a área de incorporação que desenvolve todo o produto, que precisa  
ter a engenharia para saber como funciona, chama a equipe de vendas para  
validar  o  local  e  dar  o  preço.  Todas  essas  áreas  são  envolvidas  para  
desenvolver o produto, desenvolver a estratégia de campanha, a estratégia de  
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marketing, a estratégia comercial, a engenharia participa também. Então, as  
áreas estão muito integradas para entregar aquilo que a gene tá falando.  
Não  diria  que  tem  uma  área  fundamental,  todas  participam.  Trechos  da 
entrevista com C1, Diretor da Cyrela.  

4.2.2.3 Parcerias-chave

De acordo com a lógica de um negócio, o fornecedor suporta as práticas do cliente 

com uma oferta estendida, incluindo componentes e atividades de serviço, as quais habilitam 

o  cliente  a  criar  valor  fora  do  processo  principal  (por  exemplo,  o  processo  produtivo 

(GRÖNROOS,  2011,  p.  241).  Kristian  Möller  e  Törrönen  (2003)  afirmam  que  a 

externalização das atividades de valor dependem da criação de parcerias fortes em áreas que 

tenham relevância  estratégica,  dependendo  então  de  diversos  parceiros,  tecnologias  e  até 

indústrias. As funções diretas de uma relação de fornecimento têm um efeito direto, imediato 

na lucratividade do cliente porque elas suportam os processos operacionais do cliente e sua 

excelência operacional (RITTER. WALTER, 2012, p. 137). 

Osterwalder  e Pigneur (2010) realçam a importância  das parcerias nos modelos de 

negócio, em diferentes tipos, com o objetivo de economias de escala,  redução de riscos e 

incertezas; e a aquisição de recursos e atividades singulares. A firma pode ser capaz de criar  

relacionamentos únicos com quaisquer partes ou até com consumidores finais. O papel que 

uma firma decide ter em sua cadeia de valor é um elemento importante de seu modelo de 

negócio  (SHAFER;  SMITH;  LINDER,  2005,  p.  202).  O  estabelecimento  de  parcerias, 

principalmente  aquelas  que envolvem a parte  técnica,  de  acordo com Vrijhoef  e  Koskela 

(1999), valida a aplicação de conceitos de gestão da cadeia de suprimentos, tendo em vista a 

redução de custos, as atividades nos canteiros de obras e a transferência de atividades, tendo 

em vista que muitas atividades simultâneas na obra devido às diversas dependências técnicas. 

Modelos de negócios podem ser usados pelas companhias para criar e capturar valor 

pela colaboração sistemática com parceiros externos [...] pela exploração das idéias externas 

dentro  da  firma,  ou  provendo as  partes  externas  com idéias  e  recursos  da  própria  firma 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 115). 

4.2.2.3.1 Bancos

O sistema mundial de financiamentos dos compradores de imóveis, conhecido como 

crédito hipotecário, possui em comum a atuação dos fundos hipotecários e pouca participação 
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dos governos centrais. Alguns países concedem subsídios para a compra de terrenos para o 

desenvolvimento de projetos populares com grande número de unidades, e até incluindo, em 

certos casos, o desenvolvimento urbanístico e de infra-estrutura de bairros inteiros. Entre os 

países que mais de destacam no financiamento de moradias populares, estão o Brasil, México, 

Índia e Egito. No entanto, somente o Brasil possui um sistema que compreende subsídios de 

terrenos e taxas de juros, longo prazo de financiamentos, a utilização de recursos do tempo de 

serviço do trabalhador e preocupações socioambientais.  

Conforme a  CEF (2012),  os  recursos  do  Programa MCMV advêm do Orçamento 

Geral da União como aporte ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), ou do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), de acordo com a estimativa do déficit habitacional 

considerados  na  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  (PNAD)  do  Instituto 

Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  referente  ao  ano  de  2008.  No  Brasil,  os 

recolhimentos das empresas do valor relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) – 8% do salário mensal - são feitos em contas individuais dos empregados. Esses 

recursos podem ser empregados na amortização das parcelas mensais ou na amortização do 

saldo devedor, estipulados em normas específicas (CEF, 2012). No entanto, as construtoras 

que atuam no Programa não têm acesso a esses dados. 

Em 2007, um dos diretores da Living esteve no México para estudar o programa local. 

Um dos aspectos verificados foi a condição de utilização do INFONAVIT, similar ao FGTS 

brasileiro. Destaca-se:

“Uma coisa que eles utilizam que a gente é proibido de usar, é porque o  
INFONAVIT disponibiliza ao construtor a listagem dos caras que têm no  
banco de dados. Então, eles falam assim: “Ó, você vai construir aqui em  
Monterrey nesse lugar. Ó, aqui em Monterrey tem 50 mil caras que tão aqui  
na mista lista. Vai lá e vende pros caras”. Aqui no Brasil a gente não tem  
acesso à lista do Fundo de Garantia.“ Trechos da entrevista com L1, Diretor 
da Living. 

Conseqüentemente,  o  relacionamento  com os  bancos  oficias  do  Programa MCMV 

transcende os aspectos básicos de um simples  financiamento.  A citação dos bancos como 

parceiros-chave foi unânime para os entrevistados, até mesmo no segmento de alto padrão, 

área de atuação da Cyrela:

“Outro parceiro externo fundamental  são os  bancos.  A  área financeira é  
dedicada  ao  crédito,  ao  financiamento  imobiliário.  Não  só  para  
relacionamento, mas também para criar produtos financeiros diferenciados.  
Nesse momento, estamos discutindo um produto financeiro para um produto  
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que está em estoque. Então a gente chama o banco e fala que tem um produto  
em estoque que precisa de um produto financeiro diferenciado. Você financia  
100%?  Tem  uma  taxa  melhor?  Hoje,  os  parceiros  financeiros  são  
fundamentais para o nosso negócio. Então, nessa escala de produto, a gente  
faz  uma  equação  desse  preço  em  condições  de  tabela  de  financiamento.  
Então a gente procura hoje, o produto financeiro é muito visto, é muito visto  
mesmo, para o cliente final. Então é uma equação que a gente tem de acordo  
com a faixa do empreendimento, nós trabalhamos essa questão de preço e  
tabela de vendas. Quanto mais você vai subindo, o preço é mais sensível do  
que a condição de pagamento. Pessoas de alto padrão, ele olha o preço e o  
desconto que ele vai ter,  porque ele tem uma poupança maior para poder  
pagar.  Ele não precisa de prazo de financiamento.”  Trechos da entrevista 
com C1, Diretor da Cyrela.  

Nos  projetos  MCMV,  a  parceria  com  os  bancos  é  restrita  aos  agentes  oficiais 

credenciados:  Caixa  Econômica  Federal  e  Banco  do  Brasil.  Não  obstante  a  presença  de 

apenas dois agentes financeiros e as limitações impostas pelo Programa, a importância dos 

mesmos é considerada essencial para a Living e para a Rodobens. 

 “Tem o parceiro financeiro que é a Caixa. Hoje você tem que verificar o que  
você precisa para esse  produto popular.  Eu preciso de um financiamento  
diferente.  Quem me der  o financiamento,  são pouquíssimos bancos,  quais  
são? Caixa e Banco do Brasil são os mais aptos.No caso de um financiador  
oficial, ele vai incentivar para que você faça mais, e te diga qual é o limite  
dele  também.  Olha,  aqui  eu  posso  fazer  mais  X  empreendimentos  nessa  
região, aqui eu não posso fazer mais X porque tem um limitador por região,  
então ele consegue ir te monitorando e essa é uma grande condição que foi  
passada  pelos  financiadores  nesse  caso.”  Trechos  da  entrevista  com L2, 
Diretor da Living. 

 “Com relação ao pacote financeiro, os produtos financeiros no Programa  
são diferentes. Parceiros financeiros importantes são os bancos.Os parceiros  
desenvolveram produtos específicos, especialmente os bancos.”  Trechos da 
entrevista com L3, Diretor da Living. 

“Existem os produtos financeiros também que os bancos desenvolveram para  
atender  esses  clientes.  A  Caixa  Econômica  e  o  Banco  do  Brasil  são  os  
grandes parceiros nossos nessa história toda aí. Então, a gente tá muito junto  
com eles.  E  que  é  um segmento  que,  em função  de  você  trabalhar  com  
financiamento, você trabalha menos alavancado que o médio e o alto padrão.  
Então, isso tem um retorno sobre o capital mais rápido, né? Você tem uma  
margem de capital menor, mas o retorno sobre o capital é mais rápido. Você  
utiliza menos capital porque você utiliza o capital do banco pra construir,  
enfim, o banco paga 100% do imóvel. Então, ele paga a construção, ele paga  
o terreno de volta e paga o teu lucro já nas parcelas durante o obra. Então,  
essa  é  a  grande  vantagem  desse  negócio.  Por  isso  que  é  importante  o  
repasse.  Porque volta 100% do capital,  entendeu?”  Trechos da entrevista 
com L1, Diretor da Living. 

“Primeiro bancos. Você tem que todo empreendimento tem que ter um banco,  
tá,  que  é  o  parceiro  financeiro,  tá?  Financeiros,  funding.”.  Trecho  da 
entrevista com R1, Diretor da Rodobens. 
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“Hoje,  basicamente,  é  assim,  o  cliente  prefere  através  do  financiamento  
bancário. Quanto mais ele conseguir jogar isso pra dentro banco, pra ele é  
melhor. E cada vez tá assim, tá melhor, porque as taxas de juros tão caindo,  
então, quer dizer, ele vai financiar o imóvel dele aí por 30 anos, com uma  
prestação  muito  baixa,  ele  quer  jogar  tudo  dentro  do  financiamento  
bancário. Bancos”. Trechos da entrevista com R2, Diretor da Rodobens. 

“Entre os financiadores, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Santander  
em alguns projetos, fora do MCMV.”. Trecho da entrevista com R3, Diretor 
da Rodobens. 

4.2.2.3.2 Fornecedores

Os fornecedores mais citados nas entrevistas podem ser classificados em três grupos 

principais:  fornecedores  tradicionais  de  materiais  e  serviços  empregados  diretamente  nas 

obras (4 citações);  os proprietários de terrenos (5 citações);  e os fornecedores de serviços 

diretos aos clientes potenciais, nominalmente as imobiliárias (3 citações). 

O  primeiro  grupo  compreende  os  fornecedores  de  materiais  e  serviços  e  os 

empreiteiros de obras. Na visão do médio alto e alto luxo, temos:

“A gente tem os fornecedores tradicionais que são os fornecedores para os  
produtos. Tem arquitetos externos, projetistas, os fornecedores de materiais e  
os fornecedores de serviços. Esse é o relacionamento com os fornecedores  
externos.” Trecho da entrevista com C1, Diretor Geral da Cyrela. 

Para o mercado popular, as opiniões praticamente convergem:

“Esse é um parceiro diferente Você consegue colocar uma demanda muito  
maior para ele.  Então,  essa demanda acaba criando uma fidelidade,  uma  
parceria um pouco maior. Então você vai apresentar uma Living para um  
fornecedor menor, que faz poucas unidades para um empreiteiro menor, de  
repente você chega e diz que precisa de duas mil unidades, então você cria  
essa parceria, você vai buscar essa parceria.” Trecho da entrevista com L2, 
Diretor da Living. 

“Passa por aí os fornecedores de projetos, né? Esses também são outros,  
como a gente trabalha com repetitividade de escala, a gente busca também  
esses  parceiros  repetitivos.  Na  própria  engenharia  também  os  parceiros  
fornecedores.  A gente tem parceria com os fornecedores de bloco,  com o  
pessoal de portas, as ferragens, as janelas, porque ganha escala e a gente  
tem fornecedores únicos para isso. Pra poder repetir o produto, padronizar e  
ganhar  na  escala.  Como  a  gente  trabalha  com  escala,  repetitividade,  
velocidade,  nós  precisamos  estar  muito  próximos  deles  pra  que  essas  
atividades  ocorram  no  nosso  tempo.  Têm  janelas  específicas  para  a  
construção popular, os blocos, os próprios equipamentos para construção.  
Os  produtos  específicos  são  muito  voltados  para  a  área  engenharia.”  
Trechos da entrevista com L1, Diretor da Living. 
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“Você  tem  que  ter  parcerias.  Não  adianta  você  sair  pra  comprar  no  
mercado. Você tem que ter uma parceria muito boa com a Gerdau, com a  
Votorantim, com fornecedores em grande escala. Com as grandes fábricas de  
pisos, Eliane, LEF, Incefra, produtores de caixilho, grandes produtores, você  
comprar em grande escala. E aplicar em grande escala, quase que um supply  
chain. Eu contrato empreiteiros. Meus grandes parceiros de obras hoje se  
chama  empreiteiros,  atividades  voltadas  à  engenharia.  Os  parceiros  
desenvolveram  produtos  específicos  para  a  construção  popular,  
principalmente  portas  e  janelas.  Porque  o  alumínio  é  muito  caro.  Eles  
desenvolveram lâminas que são mais finas, possuem menos alumínio, que dá  
a mesma resistência, durabilidade, enfim, isso foi um dos que mais mudaram.  
Telhas também. A Tigre também desenvolveu alguma coisa na parte de tubos  
e conexões. Já é tudo montado na forma, concretado. Depois, a parede já  
vem  cortada,  toda  a  parede,  enfia  o  cano  lá  dentro,  os  fios  já  nascem  
dentro.”. Trecho da entrevista com R1, Diretor da Rodobens. 

 “Tem  o  tipo  de  parcerias  estratégicas  de  mercado.  Que  são  com  
fornecedores.  Que  são  com  as  concreteiras,  que  são  com  as  indústrias.  
Então,  nós  compramos  direto  da  fábrica  de  cerâmica,  caixilharia,  de  
alumínio,  temos  um  contrato  nacional  com  as  concreteiras.  Quer  dizer,  
então, o que garante a sustentabilidade do nosso negócio – a padronização.  
Nós  desenvolvemos  com  os  fornecedores,  fomos  a  primeira  empresa  a  
desenvolver  o  chicote  elétrico  para  a  construção civil.  Nossas  casas  são  
padronizadas, eu recebo toda a parte de fiação elétrica, interruptor, quadro  
tudo em kit. Eu monto a fiação de uma casa em 18 minutos. E não existe fita  
isolante,a  fiação  já  vem  testada  de  fábrica.  Ele  vem  lá,  distribui,  solta,  
pendura, passa a fiação, conecta no interruptor da tomada, tá pronto, não  
tem desperdício.”. Trechos da entrevista com R2, Diretor  da Rodobens. 

No segundo grupo, aparecem os fornecedores de terrenos:

“Temos os fornecedores de terrenos, os donos dos terrenos. Com os donos  
dos terrenos, temos o relacionamento através da Área de Terrenos. Através  
dos  corretores  de  terrenos  que  fazem a  aproximação  com  os  donos  dos  
terrenos.” Trechos da entrevista com C1, Diretor da Cyrela.  

“Outro tipo de parceiro importante no nosso negócio são os proprietários de  
terrenos.  No  caso  dos  próprios  proprietários  de  terrenos,  os  próprios  
terrenos através das permutas.”  Trechos da entrevista com L3, Diretor da 
Living. 

“Os proprietários de terrenos. Às vezes, 1 em 10, os permutantes.” Trecho da 
entrevista R3, Diretor da Rodobens. 

“Não posso me esquecer dos fornecedores e proprietários de terrenos para o  
modelo do Programa. O proprietário tem que estar apto a fazer o Minha  
Casa,  Minha Vida,  ele  é  um fornecedor  diferente  de  terreno.”  Trecho da 
entrevista com L2, Diretor da Living. 

“Temos os  donos de áreas,  os  proprietários  de terrenos,  que fornecem a  
matéria-prima para o nosso negócio.  A gente precisa estar com isso,  tem  
muito, estar junto com eles, né? E aí tem os corretores, que são, que trazem  
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os terrenos para nós, então, tem que ter essa fidelização desses corretores de  
terrenos.” Trechos da entrevista com L1, Diretor da Living. 

Finalmente,  o  terceiro  grupo  inclui  os  serviços  dos  corretores  e  das  imobiliárias 

associadas nos empreendimentos, ressalvando-se que a Living possui uma empresa própria de 

vendas, com corretores à ela vinculados; e por outro lado, a Rodobens terceiriza os serviços 

de corretores e imobiliárias: 

“Ele é fundamental porque, desde o início da venda, a venda é feita pelos  
corretores. Então, o relacionamento com o cliente já está no estande com os  
corretores.  Eu  preciso  da  imobiliária  parceira,  preciso  dos  corretores.”  
Trechos da entrevista com L1, Diretor da Living. 

“O canal  que  tem maior  penetração  sem dúvida  são  as  imobiliárias,  os  
corretores.” Trecho da entrevista com R1, Diretor da Rodobens. 

 “Na confiabilidade que o corretor tá passando para o cliente. Tudo isso é  
pra você levar o cliente até o local. Quando você senta ali pra conversar,  
esclarecer,  se o corretor  não fizer  o trabalho direito,  esclarecer  todas as  
dúvidas,  deixar claro,  temos lá a mesa de crédito não adianta ele querer  
vender qualquer coisa porque ele não passa pela mesa de crédito.” Trechos 
da entrevista com R2, Diretor da Rodobens. 

4.2.2.4 Canais e Relacionamento com Clientes

De acordo com Osterwalder e Pigneur (2010), a dimensão Canais descreve a forma de 

comunicação que as empresas têm com seus clientes para entregar uma proposição de valor, e 

o Relacionamento com Clientes descreve quais os tipos de relacionamentos com os clientes. 

Aqui são incluídos a comunicação e a interação com os clientes,  podendo ser pessoais ou 

automatizadas.  

Grönroos  (2011)  propõe  que  valor  não  advém  tão  somente  do  produto  principal 

estritamente, mas de todo um elenco de interações fornecedor-cliente para o adequado fim 

desse produto. Berghman, Matthysens e Vandenbermpt (2012) estabelecem que “a quantidade 

de informações  fornecida  pelos  clientes  ou fornecedores  por  meio  de relacionamentos  de 

trabalho  pode  ser  invocada  para  melhorar  a  efetividade  de  mecanismos  deliberados  de 

aprendizado para reconhecimento”. 

Portanto,  uma conceituação sistemática de criação de valor em relacionamentos  de 

negócios tem de refletir a natureza e as características do processo interativo no qual o valor 

do relacionamento é criado (HAAS; SNEHOTA; CORSARO, 2012, p. 95). Um dos processos 

interativos  que  vem  ganhando  espaço  no  segmento  habitacional  é  a  Internet.  Chung, 
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Chatterjee e Sengupta (2012) afirmam que a rede virtual proporciona a oportunidade de um 

canal direto de negociação. 

As  entrevistas  revelaram  o  crescimento  da  comunicação  com  clientes  através  da 

Internet,  especialmente  das  chamadas  “redes  sociais”.  Um dos  maiores  benefícios  de  se 

transacionar pela Internet, ou em qualquer outro ambiente altamente em rede, é a redução de 

custos transacionais que engendra (MANSFIELD; FOURIE, 2003, p. 38). O Grupo Cyrela 

tem se destacado no emprego de novas tecnologias para atendimento dos clientes por métodos 

virtuais. Na análise documental procedida, ressalta-se: 

“Um mês após o lançamento do canal de vendas pelo Facebook, em 2011, a  
Cyrela fez a primeira venda efetiva de um imóvel por meio da rede social,  
sendo a primeira empresa do setor imobiliário brasileiro a realizar esse feito.  
No  estudo  publicado  pela  revista  HSM  Management,  a  Cyrela  possui  a  
melhor reputação online entre as empresas do setor imobiliário brasileiro e  
figura  entre  as  50  empresas  com a  maior  presença  no  ambiente  virtual.  
Atualmente, 100% das equipes de vendas operam inline – habilitadas para  
vender pelas ferramentas de Internet e nos sites de venda. Em 2011, os sites  
da Cyrela e da Living passaram por algumas reformulações tecnológicas que  
quadruplicaram  a  velocidade  na  navegação,  facilitando  a  busca  por  um  
imóvel  e  aumentando a  geração de contados  qualificados pra  venda.  Em  
2011.  a  Living  lançou  um  simulador  próprio  de  financiamento.  Como  
resultado, a Cyrela conquistou um marco inédito no mercado; Mais de R$  
1,0 bilhão em vendas realizadas pela Web em 2011. Computou mais de 7,2  
milhões de acessos ao site. obra convencional essa média fica em torno de 4  
metros quadrados.” (Relatório da Administração 2011, Cyrela).

Independentemente dos segmentos de renda, as empresas utilizam canais semelhantes 

de comunicação e relacionamento com os clientes, sejam eles existentes ou potenciais. São 

utilizados diversos meios, destacando-se os corretores, a crescente interação via redes sociais, 

o  serviço  “0800”,  as  mídias  tradicionais  como  rádio  e  televisão  e  revistas  (próprias, 

específicas  do  setor  ou  comuns),  e  as  assembléias  e  reuniões  com  os  promitentes 

compradores. O papel dos corretores é considerado crucial para os resultados das empresas. 

Equipes da linha de frente têm um papel estratégico nas atividades de criação de valor, vez 

que  são,  comumente,  o  ponto  primário  de  contato  antes,  durante  e,  depois  da  compra 

(SALOMONSON; ABERG; ALLWOOD, 2012, p.46).  Estudiosos concordam que a força de 

vendas  tem  um  papel  central  na  implantação  da  estratégia  de  marketing  de  uma  firma 

(TERHO; HAAS; EGGERT; ULAGA, 2012, p. 174). Funcionários da linha de frente vêm 

primeiro,  porque eles estão em contato direto com os clientes  (PLÉ; LECOCQ, ANGOT, 

2008, p. 14). 

O diretor da Cyrela apontou os aspectos relacionados com o alto e médio padrão:
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 “Corretores, portais e revistas, redes sociais. De relacionamento com cliente  
tem o que a gente chama relação direta com o cliente. São as publicações  
nossas para os nossos clientes, as cartas, a revista interna da empresa, a  
disponibilização  no  nosso  site  dos  dados  dos  clientes,  a  gente  faz  uma  
interação. Tem acompanhamento de obras, as assembléias de instalação, isso  
a gente chama de comunicação direta ao cliente. O corretor é uma forma de  
comunicar,  mas  é  uma  forma  de  comunicar  mais  na  venda,  um  
relacionamento de venda. Mas o relacionamento mais importante que a gente  
vê  é  esse  relacionamento  direto  com  o  cliente.  O  cliente  quer  ser  bem  
atendido. Ele quer ligar aqui e ter uma resposta, ele quer entrar no portal,  
ver se o boleto dele está disponível, ter a visão da obra dele. O importante é  
a comunicação, o atendimento rápido e direto do cliente.A gente faz pesquisa  
com os clientes. São cinco pontos: estande vendas, no contrato, durante a  
obra, na entrega e até um ano após a entrega. É uma pesquisa de satisfação  
do  cliente.  Então,  a  gente  usa  o  relacionamento  com  o  cliente  para  
retroalimentar o nosso próprio futuro interno,  de produto e  serviço.Essas  
ações são o cardápio básico. Ele atende 100$ dos produtos. É claro que tem  
algumas diferenciações. O cliente da Living, por exemplo, a gente vai até um  
certo  ponto  com Le,  é  um cliente  que  está  mais  no  racional  do  que  no  
emocional. No alto padrão, o cliente está mais numa relação emocional com  
ele.” Trechos da entrevista com C1, Diretor da Cyrela.  

 
Observou-se uma convergência quase plena entre os canais de relacionamento e os 

relacionamentos  com clientes  em todos os  segmentos,  tendo em vista  os  depoimentos  da 

Living e da Rodobens:

“Todos os canais convencionais, como corretores, telefone e televisão. Além  
das redes sociais, do 0800, da revista da Living etc. Os canais que funcionam  
melhor  ainda  são  os  corretores,  seja  buscando  clientes  ou  atuando  nos  
estandes de vendas”. Trechos da entrevista com L3, Diretor da Living. 

“Corretores, a revista própria, as redes sociais. A gente tem algumas mídias  
sociais que a gente utiliza. Facebook, Twitter, Google, rádio e televisão. Eu  
acho que o boca-a-boca é o que mais funciona. Eu acho que hoje a empresa  
preza o cliente fiel. O cliente que vem comprar uma segunda vez. Isso é o que  
eu acho que a empresa busca. Mas está cada vez mais difícil você ter esse  
cliente fiel. Está cada vez mais difícil esse cliente entender o produto como  
um todo e por uma simples reclamação, olhar o preço do lado e não ficar  
com o imóvel. Hoje, no imóvel não, não é uma coisa como no supermercado  
que você vai todo mês, ele é diferente. Então, buscar a fidelidade é buscar a  
fidelidade  de  pai  para  filho,  que  eu  acho que  a  Cyrela  conseguiu  muito  
tempo. Como conseguir isso na Living é um pouco mais difícil.  O que se  
investe no cliente é muito. Eu acho que hoje cada vez mais o cliente quer  
transparência e resposta rápida. Ele não quer mais o interlocutor. Se ele tem  
um interlocutor que demora 24 horas para responder a pergunta,ele entra no  
canal  de  Facebook  e  reclama  que  ele  não  foi  bem  atendido,  ele  quer  
transparência e velocidade. Hoje o cliente não se incomoda em colocar a foto  
dele, as legendas, em abrir a vida dele no Facebook, por exemplo. Um cliente  
Cyrela,  mais  alto  padrão,  ele  é  mais  restrito  a  esse  tipo  de  informação.  
Então, o cliente popular acaba pedindo que você seja mais moderno do que  
você estava acostumado. Esse relacionamento pode ter um custo caro se você  
tiver algum problema grande e acabe por repercutir e todo o marketing que  
você fez durante tanto tempo como um empresa vai por água abaixo. É o  
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custo-benefício  no  relacionamento  com  o  cliente  é  que  você  realmente  
descubra  o  que  é  bom para  esse  cliente,  o  que  para  ele  vai  fazer  uma  
diferença. Existe uma regra de comunicação muito forte com o cliente. Sobre  
os  produtos,  sobre  financiamento,  sobre  o  condomínio,  existe  todo  um  
acompanhamento de informações.” Trecho da entrevista com L2, Diretor da 
Living. 

“A  gente  busca  ter  o  relacionamento  basicamente  em  cinco  momentos.  
Quando ele compra o imóvel no estande de vendas, na entrega do contrato de  
financiamento, durante a obra, na entrega das chaves e no pós-venda.Isso é  
feito através do site, através de contato telefônico, revistas, cartas, e-mail,  
então,  esses  são  os  momentos  e  tipos  de  relacionamentos.  Rede  social  
também tem, Twitter, Facebook da própria Living, tem as comunidades que  
os clientes colocam.O melhor canal para o cliente é o contato pessoal, não  
tem dúvida. Aquele momento que ele tá junto com a empresa esse é o que  
funciona melhor, esse é o que o cliente mais quer e que funciona mais.Então,  
ele é fundamental  porque,  desde o início da venda,  a venda é feita pelos  
corretores. Todas as etapas do negócio o relacionamento com o cliente é  
fundamental porque o cliente é o nosso principal, é a nossa razão de existir é  
atender o cliente. A gente fala o seguinte: o cliente nesse segmento é muito  
importante porque ele gera uma venda boca-a-boca. Ele conta pro amigo,  
conta pro cunhado, conta pro primo, então isso gera uma rede boa de venda  
pra  nós  e  porque  também ele  quer  conviver  com os  parentes  ou  com os  
amigos no próprio condomínio. Então, esse relacionamento, essa fidelização,  
esse bom atendimento pra nós é muito importante. Então, eu acho que isso é  
a melhor rede que a gente pode ter com o cliente. O cliente não quer ser  
enganado.  Ele  quer  receber  informação  correta  e  receber  aquilo  que  a  
empresa prometeu entregar pra ele. Isso é o a gente tem que preservar. E ter  
esse contato, e o relacionamento não tem um discricionário de cliente em  
função de renda. A gente não procura fazer, a gente trata por igual, não tem  
diferença. Então, é dar segurança para ele. A gente tem que disponibilizar  
muita informação e ser o mais transparente possível. O custo-benefício é do  
relacionamento, é primeiro que você vendeu e está entregando aquilo que  
prometeu. O cliente distratar uma venda custa muito caro revender. Então, é  
importante esse relacionamento e a gente conseguir ter a vida do cliente,  
para que ele  não tenha problemas  no decorrer  do caminho.”  Trechos  da 
entrevista com L1, Diretor da Living. 

“O pós-venda ele é muito importante, só que eu acho falho ainda. O cliente  
fiel é uma coisa que todos almejam, que todos querem. A propaganda boca-
a-boca é a mais importante de todas, que até a própria mídia, Se indiquei um  
amigo é porque eu confio naquele produto. Eu acredito que o relacionamento  
que  o  cliente  quer  ter  com  a  gente  após  aí  a  compra,  a  aquisição,  o  
financiamento é apenas o fato de morar num imóvel da Rodobens. Eu acho  
que o cliente não quer mais contato depois. A mídia é igual. A única coisa é  
que ela é mais divulgada mais amplamente pelo fato da maior fatia estar  
nesse produto, né? A mídia normalmente a empresa faz da mesma forma.  
Mas como nós temos parceiros de vendas, então esses parceiros proliferam  
as informações de forma a trazer os clientes, entendeu? Mas a empresa sem i  
ela  faz  uma mídia igual,  só  focada em cada segmento.  Mas  quem forma  
mesmo a cidade são as  imobiliárias  parceiras  de vendas.  O resultado de  
venda vem de acordo com o que foi focado na mídia ou o trabalho de oferta,  
a sistemática toda aí de marketing.” Trechos da entrevista com R3, Diretor da 
Rodobens. 
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“Nós temos os corretores – é o principal canal. Nós estamos usando também  
alguma coisa no Paraná,  começamos um laboratório lá em patrocínio de  
time de futebol,  tem mais visibilidade.  E usamos a TV. Principalmente no  
lançamento do empreendimento.Temos um canal de 0800 – ativo e passivo –  
pro cliente ligar, tirar dúvidas, saber dos detalhes. O canal que tem maior  
penetração são as imobiliárias,  os corretores.  Maior relacionamento,  sem  
dúvida o boca-a-boca. O pós-venda é de lei. Você não tem noção da força e  
da acessibilidade que essa camada da economia que o baixa renda tem hoje  
com a Internet. Antigamente a gente falava “Não, você mandou um torpedo  
prum  cliente  de  baixa  renda,  putz,  ele  não  tem  nem  celular!  Não  você  
mandou um e-mail, você pegou o e-mail do cara na ficha, cê tá louco, o cara  
nem sabe o que é e-mail”. Todo cliente hoje tem e-mail, todo cliente hoje tem  
celular, todos os clientes é o seguinte: todos eles se relacionam. Todos os  
nossos empreendimentos têm os blogs. Então eles já viram o seguinte: que,  
quando um baixa renda ele quer pleitear alguma coisa pro empreendimento,  
no mínimo ele já vai lá num blog, num site, ó gente eu tô pensando tal, daí a  
pouquinho nós tsmos sendo chamados lá, eles querem falar com a Rodobens,  
porque tão achando que deve ser colocada mais alguma coisa lá. Resumindo,  
a gente tem muita cautela com tudo. Com o que você promete com o que você  
responde  com o  que  você  faz.  Porque  é  um relacionamento,  ele  é  muito  
assim,  ele  é  muito,  ele  é  pior  do  que  você  firmar  um acordo,  pegar  as  
assinaturas de ambas as partes. A Internet é pior do que um contrato, ou  
seja, ela tem muito mais força do um contrato com cláusulas expressas. E  
dentro da tua empresa, um setor de acompanhamento.” Trechos da entrevista 
com R1, Diretor da Rodobens. 

 

“Todos os meios disponíveis no mercado. Então, você tem jornais, televisão,  
patrocínios que a gente dá. Alguns patrocínios em cidades estratégicas – a  
equipe de futebol,  salão,  atuamos nessa área de esportes  que isso dá um  
retorno legal.O portal, a Internet. O que a gente faz é um monitoramento do  
que acontece na rede. Esses blogs, coisas assim. Hoje o cliente pode imprimir  
a  segunda  vida  do  boleto,  acompanhar  a  obra.  Tudo  o  que  envolve  o  
empreendimento  dele,  a  unidade  dele,  sobre  o  contrato  dele,  ele  tem  
disponível na Internet. Aí ele tem lá um canal de comunicação que é o 0800,  
e também tem, caso ele não conseguir, tem na Internet um canal que vai  
responder. Acho que o melhor canal é a ponta. São os corretores porque ele  
que  tá  ali  na  ponta,  ele  que  tem  um  relacionamento  direto,  há  muita  
confiabilidade  na  venda  do  que  o  corretor  passa  pro  cliente.  Na  
confiabilidade do que o corretor tá passando pra ele. Tanto assim que nós  
temos uma imobiliária própria que a gente roda o Brasil, monta e contrata,  
justamente com essa preocupação de dar o treinamento para a pessoa, pra  
falar sempre a mesma linguagem, não prometer o que não é verdade, essa é a  
preocupação nossa. Você precisa de todas as mídias, precisa de panfletagem,  
você precisa soltar no jornal, o trajeto pra que leve até o empreendimento ser  
bem sinalizado, então tem todo o processo de marketing, folder de venda,  
tudo bem elaborado.Tudo isso é pra você levar o cliente até o local. Quando  
você senta ali pra conversar, esclarecer, se o corretor não fizer o trabalho  
direito,  esclarecer  todas as  dúvidas,  deixar  claro.No segmento popular,  é  
difícil você criar o cliente fiel. Porque, às vezes ele vai conseguir um único  
imóvel na vida. Então, você tem que vender e que ele fique satisfeito, porque  
provavelmente esse será o único imóvel da vida. No econômico, as pessoas,  
tem um grupo de investidores, tem aquelas que faz o upgrade, que às vezes  
compraram o imóvel nosso mais barato e quer fazer o upgrade e comprar um  
imóvel  melhor.  Você  busca  sim,  essa  fidelização.  Eu  acho  que  hoje  esse  
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cliente  está  tão  exigente,  ou  até  mais  exigente,  do  que  o  tradicional.  A  
ansiedade  dele  é  muito  grande.  Quando  você  faz  uma  boa  mídia,  você  
prepara lá não só, assim, a divulgação do empreendimento, mas o ambiente  
para receber o cliente, onde você vai efetivar a venda, o retorno é grande.  
Então,  às  vezes,  você  precisa  ter  uma  ação  de  mídia,  nos  canais  de  
comunicação forte num determinado momento onde você consegue levar o  
público. Trechos da entrevista com R2, Diretor da Rodobens. 

Quanto  à  Configuração  de  Valor,  pode-se  resumir  que  os  principais  recursos  são 

aqueles financeiros e a tecnologia. Os recursos financeiros significam o fluxo contínuo dos 

financiamentos que propiciam às construtoras a apropriação do valor do terreno em tempo 

mais  curto  do  que  na  atividade  tradicional,  e  também  o  imediato  repasse  dos  encargos 

financeiros  para  o  promitente  adquirente.  No  aspecto  tecnológico,  destacam-se  as  novas 

técnicas e os novos equipamentos requeridos – racionalização das redes hidráulica e elétrica e 

as formas de construção são exemplos disso.  A atividade-chave “pesquisa de mercado” não 

apresentou mudança em relação ao médio e alto padrão, que a empregam da mesma maneira. 

As parcerias revelaram uma mudança na quantidade dos materiais, nos desenhos dos projetos 

e na localização dos terrenos. Importante foi o destaque dos entrevistados para a crescente 

utilização  das  redes  sociais  por  parte  dos  novos  clientes  para  debaterem,  criticarem  e 

recomendarem os empreendimentos, o que não é normalmente verificado na esfera do médio 

e alto padrão. 

As Tabelas 8 e 9 apresentam as mudanças ocorridas no modelo de negócio da Cyrela e 

da Rodobens, do ponto de vista da configuração de valor, quando as empresas passam a atuar 

também no segmento habitacional popular.

No caso da Cyrela, as principais mudanças foram:

a) O banco de terrenos,  embora  continue  sendo um recurso importante,  agora possui 

localizações em áreas mais afastadas dos centros urbanos;

b) A menor utilização de recursos próprios durante o período de construção, propiciando 

melhores retornos sobre o capital próprio;

c) A tecnologia, visando maior velocidade de obra e emprego de materiais alternativos;

d) Treinamento e retenção de mão-de-obra na construção e na área administrativa, para 

atender a formação do Programa;

e) O design  passa  a  ser  mais  padronizando,  e  a  pesquisa  de  mercado  passa  a  ser  a 

atividade-chave mais importante;

f) Os  fornecedores  deixaram  de  suprir  materiais  sofisticados,  sendo  substituídos 

principalmente pelos fornecedores de materiais em larga escala;
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g) As  redes  sociais  passaram  a  ocupar  uma  posição  de  destaque  como  canal  de 

relacionamento e interação vendedor-comprador. 

Tabela 8: Mudanças no Modelo de Negócio da Cyrela/Living - Configuração de Valor

Recursos-chave 1. Banco de terrenos 1. Banco de terrenos 
 localizados em áreas tidas localizadas em áreas urbanas,
 como privilegiadas para o alto porém mais afastadas da
 padrão e em bairros ainda zona central das cidades. 
 na influência urbana central
 para o médio padrão.  

 
2. Recursos financeiros 

próprios 2. Recursos financeiros dos
 em maior escala e maior poder agentes financeiros cobrem a
 de barganha dos clientes. maior parte do preço de
  venda dos imóveis. Menor

  
utilização de recursos 

próprios.
 3. Tecnologia com evolução 3. Tecnologia de técnicas e
 lenta, mais voltada para equipamentos de construção
 facilidades dentro da visando repetição de tarefas e
 própria unidade. velocidade na execução das
  obras. 
  4. Recursos Humanos:
  recrutamento, seleção, 
  treinamento e retenção de
  mão-de-obra qualificada. 
  Advento e crescimento do
  MCMV causou escassez. 
  Equipes com foco em vendas
  e repasses rápidos. 
Atividades-chave 1. Design - desenvolvimento 1. Pesquisa de mercado, 
 integrado do produto. avaliando dados sociais e
  econômicos do local visado e
  analisando empreendimentos
  concorrentes. 
Parcerias-chave 1. Bancos com produtos 1. Bancos (agentes financeiros
 personalizados quanto aos credenciados no MCMV). 
 financiamentos aos 
 adquirentes.  

2. Fornecedores: serviços de 2. Fornecedores de materiais
arquitetura e projetos; 

materiais em larga escala; terrenos que
compatíveis com projetos; se enquadrem no MCMV.
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serviços especiais de
 empreiteiros.  
Canais e relacionamento com 1. Redes sociais, TV, jornais, 1. Redes sociais, TV, jornais,
clientes revistas, serviço 0800, site revistas, serviço 0800, site 
 da empresa e projetos. da empresa e projetos. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

No caso da Rodobens, as mudanças mais notadas foram:

a) O banco de terrenos deslocou-se para áreas de periferia ou rurais, demandando que a 

construtora fosse responsável pela instalação de diversas facilidades;

b) Menor utilização de recursos próprios na fase construtiva;

c) A tecnologia de construção passou a empregar técnicas e equipamentos  voltados à 

maior velocidade e repetição de tarefas;

d) A pesquisa de mercado passou a ser mais importante atividade-chave, superando o 

aspecto do design;

e) Os fornecedores de terrenos passaram a ter mais importância, em virtude das normas 

do MCMV;

f) Os fornecedores de materiais  passaram a ter  uma posição destacada nas parcerias, 

objetivando o desenvolvimento conjunto de novas soluções integradas em escala;

g) As redes sociais passaram a ser o mais importante canal de relacionamento com os 

clientes. 

Tabela 9: Mudanças no Modelo de Negócio da Rodobens: Configuração do Valor

Recursos-chave 1. Banco de terrenos 1. Banco de terrenos 
 localizados em áreas urbanas com concentração em áreas
 ou não. não-urbanas, requerendo
  extensão de facilidades que
  normalmente não estão
  providas. 

 
2. Recursos financeiros 

próprios 2. Recursos financeiros dos
 em maior escala e maior poder agentes financeiros cobrem a
 de barganha dos clientes. maior parte do preço de
  venda dos imóveis. Menor

  
utilização de recursos 

próprios.
 3. Tecnologia com evolução 3. Tecnologia de técnicas e
 lenta, mais voltada para equipamentos de construção
 facilidades dentro da visando repetição de tarefas e
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 própria unidade. velocidade na execução das
  obras. 
  4. Recursos Humanos:
  recrutamento, seleção, 
  treinamento e retenção de
  mão-de-obra qualificada. 
  Advento e crescimento do
  MCMV causou escassez. 
  Equipes com foco em vendas
  e repasses rápidos. 
Atividades-chave 1. Design - desenvolvimento 1. Pesquisa de mercado, 
 integrado do produto, mas avaliando dados sociais e
 com especificações próprias econômicos do local visado e
 do médio padrão. analisando empreendimentos
  concorrentes. 
Parcerias-chave 1. Bancos capazes de financiar 1. Bancos (agentes financeiros
 até 100% do valor de credenciados no MCMV). 
 venda das unidades (SFH
 ou carteira hipotecária.  

2. Fornecedores: serviços de 2. Fornecedores de materiais
arquitetura e projetos; 

materiais em larga escala; terrenos que
compatíveis com projetos; se enquadrem no MCMV.

serviços especiais de
 empreiteiros.  
Canais e relacionamento com 1. Redes sociais, TV, jornais, 1. Redes sociais, TV, jornais,
clientes revistas, serviço 0800, site revistas, serviço 0800, site 
 da empresa e projetos. da empresa e projetos. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

4.2.3 Captura de Valor

A sobrevivência  e  a  prosperidade  de  todas  as  organizações  que  visam lucro  está 

diretamente  conectada  com  sua  habilidade  de  tanto  criar  e  capturar  valor;  portanto,  os 

modelos de negócios se aplicam a todas elas (SHAFER; SMITH; LINDER, 2005, p. 206). 

Osterwalder e Pigneur (2010) afirmam que as receitas podem ter diferentes mecanismos de 

preços para cada segmento de clientes, enquanto que os custos representam todos os esforços 

operacionais do modelo. Ambas as óticas conceituais acima expostas igualmente expressam 

que a viabilidade do modelo de negócio está vinculada à criação e captura de valor, e de cujo 

resultado ocorre a geração de lucros. 
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4.2.3.1 Receitas

No segmento  superior  do mercado – médio  e alto  padrão – a  Cyrela  apresenta  as 

vendas  de  imóveis  como  correspondentes  a  98%,  e  revendas  e  permutas  como 

correspondentes a 2% das receitas operacionais. No segmento de baixa renda, tanto a Living 

quanto a Rodobens apresentam a venda de imóveis como representativas de 100% das receitas 

operacionais. No médio e alto padrão, a dinâmica de preços é baseada na negociação; por seu 

lado, o segmento MCMV apresenta uma dinâmica  de preços dependente  do segmento  de 

clientes (customer segment dependent).  

O  questionário,  em  sua  parte  relativa  às  receitas,  continha  indagações  sobre  a 

utilização de indicadores de receitas, margens e taxas de retorno. No segmento popular, os 

entrevistados da Living destacaram:

“Os indicadores que nós utilizamos pra, é, é, que nós temos: é o landbank,  
esse é um valor, é um item. Aí o valor de lançamento, né? Qual que é o valor  
de lançamentos. O valor de vendas, o valor anual de vendas, esse é outro  
indicador que o mercado trabalha. Margem bruta, margem líquida, EBTIDA,  
e a margem REG – a margem de resultado de exercício futuro. Esses são os  
indicadores que utilizamos para o mercado,  o que o mercado enxerga.  O  
indicador de retorno sobre o investimento, que é o Lucro Líquido Marginal.  
Se você olhar o lucro sobre receita, o mercado de alto padrão e médio é  
maior do que o mercado econômico. Isto está por volta de 15%. Olhando o  
indicador  lucro  sobre  receita.  Comparando  a  Living,  habitação  popular,  
contra o médio e alto padrão; O indicador que existe é lucro sobre receita.  
Lucro sobre receita. É...  o indicador, esse indicador, para o médio e alto  
padrão, é em torno de 15% maior do que o indicador da Living, tá? OK?  
Então,  se  você  olhar,  esse  é  o  que  a  nossa  empresa  pede  tá?  Então um  
produto que a chama de Cyrela, o lucro dele sobre receita, é 15% maior do  
que o empreendimento da Living. Só que do outro lado, o seguinte: se você  
olhar  retorno  sobre  o  capital,  né,  o  da  Living  é  maior  do  que  o  outro  
segmento porque ele emprega menos capital, o outro é mais alavancado, a  
posição de caixa do outro é maior. Então, tem esse outro índice. E aí onde, é,  
tem a Living, é que ela trabalha numa escala maior, então, a escala dela é  
maior, o giro é mais rápido, o ciclo dela é menor, então o giro é maior. Por  
isso que aceita-se ter um lucro 15% menor.” Trechos da entrevista com L1, 
Diretor da Living. 

“A gente tem todos os estudos de viabilidade, evidentemente. Nós utilizamos  
muito o conceito de Lucro Líquido Gerencial.  Hoje,  no mercado popular,  
com toda a sua formatação, mas tudo varia conforme o tempo do lançamento  
e das vendas.” Trecho da entrevista com L2, Diretor da Living. 

“O banco  de  terrenos  geralmente  indica  a  capacidade  que  você  tem  de  
lançar  no  curto  e  médio  prazo.  O  VGV  é  como  se  fosse  o  volume  de  
faturamento geral.  A gente tem uma grande preocupação com margem. O  
próprio  resultado,  a  valor  presente,  é  um  outro  indicador.”  Trechos  da 
entrevista com L3, Diretor da Living. 
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Na terminologia da Living, o conceito de Lucro Líquido Marginal ou Gerencial é o 

valor  presente  do  confronto  entre  receitas  e  custos  de  cada  empreendimento,  sendo 

descontado desse  resultado  as  variações  positivas  e  negativas  ocorridas  em cada  item do 

orçamento da obra e as variações eventualmente decorrentes de atrasos ou antecipação nos 

cronogramas  das  obras.  Na  terminologia  do  mercado,  o  Valor  Geral  de  Vendas  (VGV) 

significa  o potencial  de vendas  de cada  projeto,  à  época  de seu lançamento;  ou ainda,  o 

potencial de vendas existente com o atual banco de terrenos. No caso específico, conforme a 

divulgação de resultados  do 3º  trimestre  de 2012,  o  VGV de lançamentos  foi  de R$ 3,5 

bilhões no ano, sendo que o segmento Living respondeu por R$ 1,3 bilhão, representando 

37,9% dos lançamentos do grupo. O banco de terrenos no segmento Living representava R$ 

15,7  bilhões  em VGV potencial,  representando  28,2% do VGV potencial  da  Cyrela,  4,8 

milhões  de  metros  quadrados  de  área  útil  comercializável  e  com  estimativa  de  78.491 

unidades a serem construídas. 

As entrevistas realizada na Rodobens expressaram aspectos semelhantes:

“Landbank,  VGV,  o  VSO,  que  é  o  valor  real  de  venda.  O retorno  varia  
bastante  porque  tem produto  que  gira  muito  rápido,  né?  Por  exemplo,  o  
Minha Casa,  Minha Vida,  no  caso,  um lançamento  que  nós  tivemos,  nós  
tivemos empreendimento de 500 casas que vendemos em 55 dias. Agora eu  
tenho um produto no caso que eu tenho até hoje, que foi lançado em 2007,  
poucas unidades mas eu tenho 3, 4 unidades, entendeu?, que é o alto padrão.  
A cobrança maior, no meu caso, é venda, sempre, sempre, só venda. Eu tenho  
que  me  virar  pra  ver  “o  que  você  precisa  para  vender?”.  Aí  eu  vou  
trabalhar,  vou  fazer  minha  pesquisa  de  mercado,  com  propaganda,  com  
marketing, com imobiliárias, pra ter o resultado que ele quer. Sempre que  
necessário, se possível, a gente pede uma promoção pra diminuir o valor, pra  
dar prêmio pro cliente,  pra imobiliária, de forma a dar um arranque nas  
vendas. O retorno no caso vai depender, porque, por exemplo, o Estilo, esse  
produto  que  nós  vendemos  agora,  nós  vendemos  de  120  apartamentos,  
vendemos 100 apartamentos em 2 meses. Então, foi um bom retorno. Isso não  
acontece com o Minha Casa, Minha Vida, com o Moradas. Lança e vende  
rápido. A velocidade é muito rápida.” Trechos da entrevista com R3, Diretor 
da Rodobens. 

“Nós temos de realização de carteira, ou seja, tudo o que eu vendi foi pro  
banco financiar. Esse é o grande indicador hoje. Usamos o VSO também.  
VSO, tudo bem. Disponibilizei X unidades, vendi Y unidades. O indicador de  
retorno, olha, lucro líquido hoje. A gente persegue o lucro líquido que hoje é  
em torno de 12%. 12% e não tenho comparação com o alto padrão, porque  
não trabalhamos  nesse  setor.”  Trechos  da  entrevista  com R1,  Diretor  da 
Rodobens. 

“Margem  líquida,  margem  bruta  e  o  valor  presente  do  fluxo  de  caixa  
projetado. Eu penso o seguinte, assim. A margem bruta e líquida elas são as  
mesmas (referindo-se à comparação entre o alto e baixo padrão), a questão é  
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o risco do negócio, tá? Por quê? Enquanto no alto padrão, com duas torres,  
eu faço um VGV equivalente a 500 unidades.Então eu preciso vender 500  
aqui enquanto eu vendo 120 aqui. Então, eu diminuo um pouco o risco, né?  
Eu não tenho tantas surpresas porque aqui eu tenho áreas centralizadas onde  
eu tenho toda a infra-estrutura pronta, água, esgoto, drenagem. Quando eu  
vou pro nicho popular, que eu vou para áreas externas, eu corro risco. Eu  
tenho uma equivalência de margem. Porque a gente Porque a gente tá saindo  
um pouco dessa área, do popular para o econômico? Por causa do risco do  
negócio. A gente não entra na personalização do produto. A gente trabalha  
com um produto melhor, mas padronizado.”  Trechos da entrevista com R2, 
Diretor da Rodobens. 

 A Rodobens  em sua  divulgação  de  resultados  referente  ao  3º  trimestre  de  2012, 

registrou um VGV de R$ 283,5 milhões, com o segmento econômico representando 52,6% 

desse montante. O banco de terrenos apresentava um VGV potencial de R$ 4,2 bilhões, dos 

quais 49% destinados ao MCMV. 

4.2.3.2 Custos

No segmento superior do mercado, os custos mais importantes são aqueles diretamente 

ligados às obras. Tome-se a fala de L1, diretor da Living, sobre os custos no segmento de alto 

e médio padrão da Cyrela:

“O custo de obra que hoje representa na Cyrela uns 45% do valor final, do  
peço de venda. O DNA representa cerca de 8%, as despesas com vendas mais  
uns 10%. No final, a margem bruta fica em torno de 36% e a margem líquida  
ao redor de 14%.” Trechos da entrevista com L1, Diretor da Living.  

Para o mercado, DNA significa despesas administrativas e gerais. 

A contabilização de receitas e custos no setor da construção civil apresenta um sistema 

peculiar. Resumidamente, as unidades vendidas antes e durante o andamento da obra têm suas 

receitas  e  custos  registradas  na rubrica  “Resultado de Exercícios  Futuros” e  somente  são 

incorporadas  como receita  operacional  de acordo com os recebimentos  das parcelas.  Esse 

mesmo sistema enseja a elaboração de orçamentos de custos acurados,  de modo a refletir 

corretamente  a  responsabilidade  de  construção  dessas  unidades  comercializadas  antes  da 

conclusão dos empreendimentos. Conseqüentemente, um controle rígido é exercido sobre o 

custo das obras.

Quanto ao segmento popular, o componente Custo apresentou os seguintes resultados:
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“Você tá falando da curva ABC de custo? Concreto e aço. Custo direto se a  
gente  falar,  as  firmas  sozinhas  por  si  só  não  fazem casa.  Mão-de-obra,  
treinamento, acho que é isso. De 100% do meu custo hoje, material 50, não  
40% hoje.  Mão-de-obra  mais  40,  não  50%.  Dá  90%  de  mão-de-obra  e  
material.  10%  são  despesas  de  vendas,  luz  acesa.  Tem  um  negócio  
interessante aí. Custo alto: mão-de-obra, de obra mesmo, da obra. E a parte  
de financiamento ainda. Hoje ela começou a se despontar. Porque tá tendo  
que se fazer tanta coisa pra produzir financiamento de cliente, entendeu, que  
tá sendo um custo que tá saindo um pouquinho fora da curva. Exatamente  
uma despesa  administrativa  que  tá  mais  alta.  Sim,  a  empresa  possui  um  
sistema  gerenciador  de  custo  que  é  analisada  linha  a  linha  de  cada  
empreendimento.  E  ela  tem,  nós  trabalhamos  com orçamento  por  linhas,  
inclusive por produtos, aonde você vai vendo o consumo daquilo versus o  
orçado. Se você tiver indicador do que você vai ter um estouro, você chama o  
pessoal  de  obras  e  planejamento  pra  sentar  e  rediscutir.  E  ver  que  
alternativas você tem pra reposicionar e manter sob controle. Isso acontece  
muito com desvio. Material que, ah, o aço disparou o preço agora. Você não  
vai ligar pros clientes: “Pois é, vendi a casa pra você por 120 mil só que  
aumentou o aço agora, vou ter que cobrar mais 5 mil de você”. Trechos da 
entrevista com R1, Diretor da Rodobens. 

“Do empreendimento como um todo, o principal custo é a obra, né? Então,  
assim, hoje assim, nós estamos falando de 100% de custo, de 50 a 60% do  
custo é efetivamente empreendimento, a obra, né? E depois tem outros custos  
agregados. Que é o que nós falamos: é marketing, gerais e administrativos,  
impostos, projetos, que agrega valor para o empreendimento, né? A gente,  
assim, busca uma rentabilidade em torno de 29 a 30% de margem bruta e aí,  
de 15 a 20% de margem líquida. Você busca isso no empreendimento, agora  
da companhia... ela acaba aí diminuindo aí mais 2, 3% dos custos agregados  
da companhia,  que derruba aí,  a  companhia,  chegar aí  com 11,  12% de  
margem, hoje é uma boa margem. O financiamento, ele tá agregado à venda,  
né? Pra você entender, eu financio sei lá, 90% do custo da obra, eu tenho de  
por 10% de recurso próprio. Eu começo a ter o retorno, o retorno em cima  
do  VGV  conforme  eu  vou  repassando  o  cliente  pro  banco,  
proporcionalmente. Então, por exemplo, se eu repassei 30% pro banco, esses  
30% volta 100% no VGV. Mas se os outros 70, só tá lá o custo de obra. Mas  
eu tenho outros custos agregados. Força pra vender, administração de ponta,  
gerais  e  administrativas,  né?  Então,  que  tá  comendo  caixa  da  empresa.  
Então,  quanto  mais  rápido  esse  processo  acontecer,  melhor  essa  
rentabilidade. Quanto aos indicadores de custo, custo do metro de venda, né,  
a gente usa. O custo de equivalência. Índice de equivalência de compor o  
metro quadrado do projeto.  Índice de preço por metro de área privativa.  
Então a gente sempre trabalha com esses índices, né?Não posso fugir muito  
da curva. Por exemplo, se eu não tenho um projeto racional e minha área  
privativa fica muito pequena em relação ao todo, quer dizer, inviabiliza, né?  
Então esses são os índices de equivalência que eu falei. Eu tenho os índices  
por metro quadrado de construção, que a gente também, eu tenho o índice  
por metro quadrado de venda, não consigo carregar mais no metro quadrado  
aquele valor porque sai fora (sic) do mercado, a gente trabalha com bastante  
índice.” Trechos da entrevista com R2, Diretor da Rodobens. 

“Construção e terreno, sem sobra de dúvidas, são os dois maiores. Recursos  
humanos, porque, dependendo de onde você vai, tem que treinar a mão-de-
obra,  formar  essa  mão-de-obra,  que  hoje  é  o  fator  mais  preocupante.  
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Materiais  eu  não  diria  que  é  preocupante.  Entre  as  atividades,  a  
administração de construção e as atividades de marketing. Cada área tem  
seu custo específico, com seus indicadores próprios de custos. Além do custo  
fixo de toda a empresa. Existe uma análise bem específica de custo para cada  
área. Tempo também é um indicador de custo. A gente analisa o custo de  
escritório,  o  custo  de  equipe,  o  custo  da  equipe  que  analisa  cada  
departamento.  O que eu coloquei  é indicador de performance conforme o  
custo  final  da  obra.  Se  90%,  95%,  100%  e  então  comparamos  com  o  
orçamento  do  projeto.  E  isso  serve  para  a  política  de  bônus.  E  tem  os  
indicadores de inadimplência, de contratos assinados, etc. Para que a meta  
seja feita no ano, você analisa as metas de cada equipe. O Lucro Líquido  
Marginal fala muito sobre o produto.” Trecho da entrevista com L2, Diretor 
da Living. 

“Para a habitação popular o custo mais importante é o custo da obra, é a  
engenharia, esse é o peso maior. No empreendimento econômico, o que pesa  
mais no custo é a obra, é a engenharia, construção. Dentro da construção, o  
item que mais pesa é a estrutura. Estrutura e instalações representam por  
volta de 50% do custo da obra. Que é as fundações, estruturas e instalações.  
Representa 50%. O recurso terreno tá por volta de 10% a 12% do valor é  
recurso terreno.  O recurso financiamento a gente não conta,  a gente não  
considera  ele,  não  é  custo  pra  nós.  Repasse,  então  não  tem  o  custo  
financeiro. Outro custo que tem é o próprio custo de comercialização. Que tá  
também,  em  volta  de,  despesas  de  comercialização,  que  é  marketing,  
despesas de comissão, ele está por vota de 7 a 8%. A atividade que tem o  
custo mais lato é de desenvolvimento. Tem indicadores de custo de terreno.  
Então, a gente tem, é, o indicador quanto custa o terreno em relação ao valor  
geral de vendas, esse é um indicador, né? Outro indicador de custo é o custo  
de  obra,  é  o  custo  por  metro  quadrado  de  obra.  Esse  é  outro  custo,  
importante  pra  gente.  Outro  indicador  é  os  custos  comerciais,  quanto  
estamos gastando sobre o valor de venda. Esse é outro indicador importante.  
Então, os três indicadores mais importantes aí, de custo: o custo de terreno  
sobre o valor de venda, o custo da obra sobre o metro quadrado construído,  
e o custo de vendas, sobre o valor de vendas. E aí tem o indicador que é o  
indicador de rentabilidade, de lucro.” Trechos da entrevista com L1, Diretor 
Living. 

 Na Captura de Valor, não ocorreram mudanças significativas nos custos concernentes 

a terreno, construção e comercialização. No entanto, a estrutura das receitas adicionou como 

componente a rápida apropriação do investimento em terrenos, vez que o financiamento cobre 

todo o valor de venda do imóvel. Do ponto de vista relativo, a velocidade de venda influencia 

o nível dos encargos financeiros (repasse ao comprador durante a obra) e o retorno sobre o 

capital próprio. 

Como se pode observar, o foco das empresas concentra-se na análise individual dos 

empreendimentos.  Para  efeito  de  análise  consolidada  das  empresas,  foram  utilizados  os 

demonstrativos financeiros das duas empresas em relação ao setor. Os dados do setor foram 

obtidos a partir dos demonstrativos financeiros das 9 empresas do setor imobiliário com ações 
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negociadas  em bolsa:  Gafisa,  MRV,  Rossi,  Brookfield  (Brascan),  PDG, Rodobens,  Even, 

Direcional  e  Cyrela.  Os  dados  foram compilados  e  reclassificados,  apurando-se  a  média 

ponderada dos números e índices para apurar os dados do setor, para efeitos de comparação 

de indicadores. 

Importante ressaltar que, nos 9 primeiros meses de 2012, as empresas acima apontadas 

realizaram lançamentos de novos imóveis com um potencial de R$ 16 bilhões de vendas totais 

– os lançamentos relativos ao MCMV representam R$ 6 bilhões (38%). A Tabela 6 abaixo 

permite a visualização do desempenho da Living e da Rodobens em relação ao setor:

Tabela 10: Indicadores financeiros do setor

Descrição 2011 (12 meses) 2012 (9 meses)

 Cyrela Rodobens Setor Cyrela Rodobens Setor

Lucro Bruto/Receita Operacional Líquida (%) 28,3 22,3 26,2 26,6 30,3 21,3
Lucro Operacional/Receita Operacional Líquida 
(%) 12,7 10,7 10,8 14,3 14,1 5,5

Lucro Líquido/Receita Operacional Líquida (%) 9,7 7,8 7,7 9,4 10,7 2,8

Lucro Líquido/Patrimônio Líquido (%) 12,0 8,1 8,8 7,7 8,9 2,3

Liquidez Corrente 2,20 3,20 2,20 2,20 2,90 2,37

Grau de Endividamento 1,70 1,90 1,70 2,54 1,24 1,79

Participação Segmento Popular (%) 30 66 38,3 38 79 37,2

Fonte:  Autor,  a  partir  das  demonstrações  financeiras  das  empresas  listadas  na 

BM&FBOVESPA, 2012.  

As tabelas   11 e  12 apresentam as  mudanças  ocorridas  no modelo  de negócio  da 

Cyrela e da Rodobens, do ponto de vista da captura de valor. quando as empresas passaram a 

atuar também no segmento habitacional popular.

No caso da Cyrela, principais mudanças observadas foram as seguintes:

a) Receitas: as vendas de imóveis passaram a representar 100% das receitas no segmento 

popular (Living), e a parcela representativa da poupança no preço total diminuiu;

b) Custos:  não  ocorreram  mudanças  significativas;  porém,  o  controle  orçamentário 

tornou-se mais rígido. 
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Tabela 11: Mudanças no Modelo de Negócio da Cyrela/Living - Captura de Valor

Receitas 1. Fluxo: venda e permuta de 1. Fluxo: venda de imóveis
 imóveis residenciais e dentro das faixas do MCMV. 
 comerciais; receitas de Indicadores principais: 
 prestação serviços de margens líquida e bruta, 
 condomínio. Indicadores EBTIDA, VGV e Lucro

principais: margens líquida e Líquido Marginal. 
 bruta; VGV, EBTIDA. Retorno sobre capital. 
Custos 1. Custo de construção, 1. Custo de construção, 
 despesas gerais e despesas gerais, comerciais e
 administrativas. Despesas administrativas. 
 comerciais. Indicadores principais: 
  custo do metro quadrado,

 custo da obra sobre vendas,
  custo de vendas. 
Modelo de Negócio Típico Modelo segmentado com Modelo de massa, com alta

 projetos personalizados, 
dependência de 
financiamentos. 

 pouco dependente de Projetos em escala, ganho
 financiamento e com baseado em volume e
 localização privilegiada velocidade na construção 
 dos projetos. e vendas. 

Fonte:  Autor,  a  partir  das  análise  das  entrevistas  da  Cyrela  e  Living  e  dos  blocos 

construtivos na concepção de Osterwalder e Pigneur (2010).   

No caso da Rodobens, as mudanças ocorridas foram:

a) Receitas: as receitas totais ficaram mais dependentes do segmento MCMV, havendo 

também a redução da poupança proporcionalmente ao preço total das unidades;

b) Custos:  nenhuma  mudança  estrutural;  contudo,  existe  agora  mais  rigor  no 

acompanhamento do custos de construção, administração e comercialização. 
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Tabela 12: Mudanças no Modelo de Negócio da Rodobens: Captura de Valor

Receitas 1. Fluxo: venda e permuta de 1. Fluxo: venda de imóveis
 imóveis residenciais e dentro das faixas do MCMV. 
 comerciais; receitas de Indicadores principais: 
 prestação serviços de margens líquida e bruta, 
 condomínio. Indicadores EBTIDA, VGV e Lucro

principais: margens líquida e Líquido Marginal. 
 bruta; VGV, EBTIDA. Retorno sobre capital. 
Custos 1. Custo de construção, 1. Custo de construção, 
 despesas gerais e despesas gerais, comerciais e
 administrativas. Despesas administrativas. 
 comerciais. Indicadores principais: 
  custo do metro quadrado,

 custo da obra sobre vendas,
  custo de vendas. 
Modelo de Negócio Típico Modelo segmentado com Modelo de massa, com alta

 foco no médio padrão, 
dependência de 
financiamentos. 

 dependente de financiamento Projetos em escala, ganho
 e com localização mediana baseado em volume e
 dos projetos. velocidade na construção 
  e vendas. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5 DISCUSSÃO E RESUMO DA PESQUISA

O  conjunto  das  entrevistas,  documentos  e  observações  de  campo  sugerem  que  o 

Programa MCMV representa um modelo único em todo o mundo, com predicados essenciais 

no tratamento  da redução do déficit  habitacional  para as  camadas  localizadas  na base da 

pirâmide  socioeconômica.  As  normas  do  Programa  cobrem  aspectos  relevantes  e  que 

extrapolam,  em  diversos  sentidos,  outros  modelos  em  desenvolvimento  ou  em  execução 

atualmente em outros países. 

As construtoras e/ou incorporadoras que se engajaram no Programa rapidamente se 

adaptaram às condições prescritas, incluindo aquelas que tinham foco prévio nas habitações 

de  alto  e  médio  padrão;  adicionalmente,  promoveram  mudanças  gradativas  de 

compatibilização em virtude das condições ambientais  – como o teto de financiamento,  a 

escassez de mão-de-obra, a escala dos projetos etc. 

A pesquisa apresentou evidências desse processo de desenvolvimento e adaptação dos 

agentes de mercado, pela descrição dos modelos de negócio utilizados por duas das maiores 

empresas de construção civil para viabilizar os projetos de habitação popular no âmbito do 

Programa MCMV. 

O primeiro objetivo da pesquisa foi descrever as dimensões de modelos de negócios 

empregados pelas construtoras em tais projetos, tendo como resultados principais:

5.1 Criação de Valor

Nesse estudo, a criação de valor foi conceituada como o conjunto de benefícios que 

uma companhia oferece aos clientes e as dimensões descritas foram os segmentos de clientes 

e a proposição de valor. 

A  pesquisa  revelou  que  os  segmentos  de  clientes  na  habitação  popular  estão 

rigidamente formatados, sendo representados estruturalmente pelas faixas 1, 2 e 3, com renda 

familiar  mensal  variando entre  R$ 1.600,00 e R$ 5.000,00 (o que condiciona  os tetos  de 

financiamento) e pela tipologia das construções. Esse resultado vai de encontro à definição de 

mass  market  no  conceito  proposto  por  Osterwalder  e  Pigneur  (2010),  no  que  tange  à 

segmentação de mercado. 

Outra  evidenciação  foi  que  a  primeira  faixa  do  Programa  praticamente  se  tornou 

inviável nos grandes centros urbanos, pela elevação dos preços dos terrenos em decorrência 
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do esgotamento de áreas urbanas para o desenvolvimento de projetos com grande número de 

unidades.  Isso  fez  com  que  as  maiores  empresas  do  mercado  procurassem  a  expansão 

geográfica  e  a  exploração das duas faixas  imediatamente  superiores  e,  fora do Programa, 

também procurassem negócios diversificados, embora ainda incipientes, como a construção 

de centros comerciais populares e loteamentos fora do entorno urbano. 

Por  outro  lado,  a  proposição  de  valor  foi  descrita  pelos  entrevistados  como  um 

conjunto  de  vários  aspectos  importantes:  acessibilidade  financeira;  localização  dos 

empreendimentos;  qualidade  dos  projetos;  responsabilidade  socioambiental  e  os  custos  de 

manutenção dos condomínios. Johnson et al. (2008) argumentam que a proposição de valor é 

o passo mais importante e que, uma vez que a empresa entenda perfeitamente aquilo que deve 

fazer e suas dimensões, ela pode desenhar o que ofertar e entregar o que os clientes desejam. 

Osterwalder  e  Pigneur  (2010)  também  apontam  diversos  elementos  nesse  sentido, 

pontificando-se: a acessibilidade de produtos e serviços; a redução de custo para o cliente; o 

projeto  (qualidade);  e  a  conveniência  (facilidades  pela  localização).  Dessa  maneira,  os 

resultados da pesquisa, nesse item, mostraram aderências com os conceitos das dimensões 

descritas neste estudo. 

5.2 Configuração de Valor

Nesta dimensão, foram incluídos os recursos-chave; as atividades-chave; as parcerias; 

e os canais e os relacionamentos com clientes.  

Recursos-chave incluem ativos tangíveis e intangíveis, de propriedade da empresa ou 

de terceiros, e podem ser físicos, intelectuais, tecnológicos e humanos (SHAFER et al., 2005; 

JOHNSON et al.,  2008; OSTERWALDER e PIGNEUR, 2010). A pesquisa trouxe à tona 

quatro componentes principais no modelo de negócios no que concerne aos recursos-chave: 

banco  de  terrenos;  recursos  financeiros;  tecnologia;  e  recursos  humanos,  igualmente  de 

encontro à teoria referenciada. O banco de terrenos, por representar a capacidade de geração 

de  novos  empreendimentos;  os  recursos  financeiros,  traduzidos  em  recursos  próprios  e, 

principalmente,  pelos financiamentos no Programa; a tecnologia,  pelo desenvolvimento de 

equipamentos e técnicas construtivas que aceleraram o processo de edificação; e os recursos 

humanos, pela qualificação e retenção da mão-de-obra, com destaque para aquela diretamente 

envolvida nas obras. 

Nas  atividades-chave,  a  citação  recorrente  foi  a  pesquisa  de mercado,  considerada 

como atividade primária  para definição dos lançamentos imobiliários.  Estudos acadêmicos 
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tratam das  atividades  como influenciadoras  das tomadas  de decisões  (MOORMAN et  al., 

1992);  articulações  de causa e  efeito  em modelos  de  negócio  (SHAFER et.  al.,  2005);  a 

validação  de  investimentos  pela  análise  de  qualidade  e  risco  (LIMA  JR.,  2007);  tarefas 

operacionais  e gerenciais  para entregar  valor,  como planejamento e previsão orçamentária 

(JOHNSON et al., 2008); e ações para atingir os mercados (OSTERWALDER e PIGNEUR, 

2010). As entrevistas evidenciaram praticamente todos esses aspectos. 

Como  terceiro  componente  na  configuração  de  valor,  as  parcerias-chave  são 

ressaltadas como componentes essenciais por diversos autores, notadamente Ritter e Walter 

(2012), que tratam dos efeitos diretos das relações com parceiros na lucratividade dos clientes 

e  em seus  processos  operacionais.  Shafer  et  al.  (2005),  e  Johnson  et  al.  (2008)  também 

incluem as parcerias como componente fundamental de valor em modelos de negócios. As 

entrevistas destacaram o papel de parceiros-chave exercido pelos bancos e pelos fornecedores. 

Os  bancos  aparecerem quase  que  exclusivamente  pela  formatação  dada  pelo  Programa  à 

atuação da CEF e do Banco do Brasil. Os fornecedores incluíram os fabricantes de materiais 

de  construção,  item esse  que  ressaltou  a  importância  do  fornecimento  em escala.  Foram 

citados os fornecedores de terrenos, como um relacionamento constante e essencial  para a 

geração  de  projetos  e  também  os  fornecedores  de  serviços  inerentes,  como  projetistas  e 

arquitetos.  

Finalmente,  os  entrevistados  trataram  dos  canais  e  relacionamentos  com  clientes, 

percebendo-se  que  as  empresas  utilizam  todas  as  mídias  existentes  para  esse  fim.  Na 

argumentação  de  Grönroos  (2011),  é  importante  a  utilização  de  várias  formas  de 

relacionamento  com os  clientes;  Berghman et  al.  (2012) argumentam que as  informações 

entre as partes podem melhorar os resultados;  Chung et al. (2012) reforçam o oportunismo de 

se utilizar redes virtuais; e  Wirtz, Schilke e Ullrich (2010) apontam para o papel cada vez 

mais importante das redes sociais. A ênfase dos entrevistados foi no crescimento interativo 

com os clientes por meio das redes sociais na Web, da importância dos canais diretos (como o 

serviço  0800)  e  do  papel  tradicional  exercido  pelos  corretores  de  vendas.  A atuação  das 

equipes  de  vendas,  reforçada  por  todos  os  entrevistados,  encontra  respaldo  como  ponto 

primário de contato (Salomonson et al., 2012), pelo papel central na implantação da estratégia 

de marketing (Terho et al., 2012), e pelo contato direto com clientes (Plé et al., 2008). 

5.3 Captura de Valor
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A  Captura  de  Valor,  neste  estudo,  incluiu  as  receitas  e  o  custos,  ou  seja,  os 

componentes que em última análise refletem o lucro das empresas. Chamou especial atenção 

as  observações  relativas  ao  ganho  de  escala:  ou  seja,  no  segmento,  a  velocidade  de 

construção, a estrutura dos custos e a capacidade de vender rapidamente,  pelo repasse do 

financiamento aos adquirentes. 

Shafer et al. (2005), posicionam que a viabilidade do negócio está vinculada ao modo 

como o valor é capturado e, como resultado, o lucro é gerado. O componente designado como 

receitas é rigidamente formatado pelo Programa, o que não concede margem à captura de 

receitas  extras  pelo  limite  de  financiamento  e  do  próprio  valor  da  unidade  a  ser 

comercializada.  Conseqüentemente,  foco  de  captura  de  valor  das  construtoras  dá-se, 

principalmente,  no aspectos de custos diretos da construção. E aí  surge a atenção com os 

processos construtivos, a velocidade nos repasses e o monitoramento rígido dos orçamentos 

das  obras,  o  que  é  preconizado  por  Johnson  et  al.  (2008),  com  referência  às  camadas 

populares, como redução de margens e uma radical redução nos elementos da estrutura de 

custos. Como resultante, as margens nesse segmento são menores do que aquelas obtidas nos 

padrões superiores do mercado; entretanto, compensadas pelo maior volume de unidades em 

cada projeto e pelo emprego de um montante menor de capital próprio nos empreendimentos. 

O segundo objetivo específico da pesquisa foi o de identificar as mudanças ocorridas 

nos  modelos  de negócios  das construtoras  antes  atuantes  no médio  e alto  padrão para os 

modelos de negócios agora no MCMV. Foi possível evidenciar as mudanças pelas entrevistas 

realizadas com a Cyrela, a Living e a Rodobens, a partir da implantação do Programa, em 

2009. 

As principais mudanças observadas foram:

1) Segmentos  de  clientes:  as  empresas,  que  normalmente  atendiam um público  com 

renda mensal a partir de 10 salários mínimos,  passaram a visar clientes com renda 

mensal até 10 salários mínimos;

2) Estrutura de financiamentos: os agentes financeiros do Programa financiam até 100% 

do valor do imóvel, com créditos de longo prazo e juros subsidiados. Além disso, as 

construtoras  se  apropriam  do  valor  referente  ao  terreno  e  repassam  os  encargos 

financeiros durante o período de construção das unidades imobiliárias;

3) Localização dos projetos: deslocamento para áreas mais afastadas das regiões centrais 

e com maior preocupação com a proximidade de facilidades como escolas, transportes 

e serviços públicos;
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4) Qualidade e processos construtivos: em virtude da menor área da moradia em si, um 

conjunto  de  facilidades  é  entregue  no  empreendimento,  como  quadras  esportivas, 

salões de festas etc. A tecnologia de construção voltou-se para a produção em massa, 

com maior velocidade e utilização de novos materiais e equipamentos de construção;

5) Aspectos socioambientais: maior monitoramento e assistência à vida em comunidade e 

a preocupação com impactos ambientais, como reciclagem de lixo, durabilidade de 

materiais, utilização racional de energia e conservação dos condomínios;

6) Escala de fornecimento: os projetos enquadrados no Programa são caracterizados pelo 

elevado número de unidades, o que exigiu dos fornecedores de materiais e serviços 

uma  escala  de  atendimento  que  permitisse  menores  custos  com qualidade  exigida 

pelos projetos;

7) Maior escala, retorno acelerado: No modelo tradicional, o aporte de recursos próprios 

chega  a  30% do  valor  do  custo  do  empreendimento,  enquanto  que  no  MCMV o 

comprometimento está em torno de 10% (parcela representativa do terreno) e, ainda 

assim, durante a fase de vendas. Apesar da menor rentabilidade absoluta, o retorno 

sobre o capital próprio é maior. 

Para se entender as mudanças, cita-se Chesbrough (2010), quando esse autor relembra, 

entre outras, uma das funções do modelo de negócio: “O modelo de negócio identifica um 

segmento de mercado e especifica o mecanismo de geração de receita”. Para o Grupo Cyrela, 

o  segmento  da  habitação  popular  mostrou  potencial  desde  2006,  quando  a  empresa 

estabeleceu  suas  primeiras  parcerias  visando  essa  fatia  do  mercado  da  construção  civil 

imobiliária. Posteriormente, em 2009, com o início do Programa, a empresa considerou que 

possuía  condições  suficientes  para  operar  de  forma  independente  através  da  Living.  No 

segmento de alto padrão, por exemplo,  as margens líquidas são maiores porque envolvem 

riscos maiores, desde a concepção do projeto, a aquisição de terrenos mais caros e o prazo de 

construção.  Portanto,  no  Grupo  Cyrela,  as  mudanças  no  modelo  de  negócio  ensejaram 

integralmente a criação de um novo modelo de negócio. Basicamente, são terrenos, projetos, 

processos  construtivos  e  modos  de  comercialização  diferentes  daqueles  que  a  empresa 

costumava praticar. 

Osterwalder e Pigneur (2010) apresentam o “Business Model Canvas” para desenhar e 

alinhar  os  blocos  que  constituem o  modelo  de  negócio  das  empresas.  É  uma  linguagem 

compartilhada  para  descrever,  visualizar,  analisar  e  mudar  os  modelos  de  negócio 

(OSTERWALDER e PIGNEUR, 2010, p. 18).
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Utilizando-se o “Business Model Canvas” proposto por Osterwalder e Pigneur (2010), 

as mudanças ocorridas no modelo de negócios da Cyrela/Living foram as seguintes (modelo 

anterior em verde, modelo atual em vermelho):

Figura 15: Canvas Cyrela/Living

Bancos: produtos
personalizados.

Fornecedores:
projetos, materiais,
serviços especiais.

Bancos: agentes
MCMV.

Fornecedores: 
materiais em
larga escala, 

terrenos
específicos. 

Design (produto).

Pesquisa de
mercado. 

Banco de terrenos:

Finanças: 

Tecnologia: 

localização.
menor

uso de recursos próprios.
produção

em massa, velocidade.
RH: MOD e repasse.

Financiamento: SFH,
alta poupança. 

Localização: exclusividade.

Qualidade superior,
facilidades. 

MCMV, baixa
poupança. 

Áreas não nobres,
facilidades.

Durabilidade,
baixa manutenção. 

Socioambiental: vida em
comunidade, Selo Azul

da CEF. 
Condomínio como parte
do empenho mensal.  

Maior
interação das
redes sociais. 

TV, jornais, 
“0800”, 

revistas, portais,
outdoors, 
estandes, 

corretores. 

C ons trução, despesas  gerais  e
adminis trativas , marketing. 

B anco de terrenos . 
Venda de imóveis, permutas e aluguéis. 

Venda de imóveis.  

Apartamentos,
residências e
escritórios

(Renda mensal
acima de 10 SM).

Apartamentos e
residências

(Renda mensal
entre 0 e 10 SM). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

No Grupo Rodobens, as mudanças foram menos agudas, porque a empresa atendia o 

segmento médio e médio-baixo com seus empreendimentos. Além disso, um ano antes do 

início  do  Programa,  a  Rodobens  havia  firmado  parcerias  importantes  com  os  bancos 

Santander  e  Unibanco para  atender  as  necessidades  de  financiamento  desse  segmento  de 

mercado.  Ao contrário  da  Cyrela,  a  grande concentração  tipológica  dos  projetos  está  em 

condomínios  de casas  –  a  construção  horizontal.  A empresa  desenvolveu uma tecnologia 

baseada em formas de alumínio para acelerar o processo construtivo e obter ganhos de escala. 

As mudanças  ocorridas  no modelo  de negócio da Rodobens estão  apresentadas  na 

Figura 16 a seguir (modelo anterior em azul, modelo atual em vermelho):
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Figura 16: Canvas Rodobens

Bancos: produtos
personalizados.

Fornecedores:
projetos, materiais,
serviços especiais.

Bancos: agentes
MCMV.

Fornecedores: 
materiais em
larga escala, 

terrenos
específicos. 

Design (produto).

Pesquisa de
mercado. 

Banco de terrenos:

Finanças:

Tecnologia: 

localização afastada das
áreas centrais.

menor
uso de recursos próprios.

produção
em massa, velocidade.
RH: MOD e repasse.

Financiamento: SFH,
média poupança. 

Localização: tradicional.

Qualidade média,
facilidades. 

MCMV, 
baixa poupança. 

Áreas não nobres,
facilidades.

Durabilidade,
baixa manutenção. 

Socioambiental: vida em
comunidade, Selo Azul

da CEF. 
Condomínio como parte

do empenho mensal.  

M a io r
i n t e r a ç ã o  d a s
r e d e s  so c i a i s .  

T V, j orna i s , 
“ 0800” , 

re v i s ta s , porta i s ,
ou t doors , 
e s t a nde s , 

c orre t ore s . 

C o n s t r u ç ã o ,  d e s p e s a s  g e r a i s  e
a d m i n i s t r a t i v a s ,  m a r k e t i n g .  

B a n c o  d e  t e r r e n o s .  
V e n d a  d e  i m ó v e i s .  
V e n d a  d e  i m ó v e i s .   

Apartamentos e 
residências

(Renda mensal
entre 0 e 10 SM
e pouco acima

de 10 SM).

Apartamentos e
residências

(Renda mensal
entre 0 e 10 SM). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

As tabelas a seguir representam o resumo dos objetivos específicos da pesquisa, os 

conceitos-chave adotados,  as  dimensões  e os  componentes  dos  modelos  de negócios  e as 

evidências das entrevistas. 
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Tabela 13 Objetivo específico 1 e resultados da pesquisa

Objetivo específico Conceito Dimensão Componentes Resultados da Pesquisa

1. Descrever as dimensões de modelos 
Conjunto de 
benefícios Criação Segmento de 100% usuário final

de negócios empregados pelas que uma companhia de Valor Clientes (mercado de massa)
construtoras nos projetos de oferece aos clientes  Proposição de Acessibilidade financeira

habitação popular enquadrados (Osterwalder e  Valor (linhas de crédito oficiais)
no Programa MCMV. Pigneur, 2010).   Localização

    (projetos com acesso a
    transportes e próximos a 

    escolas, comércio e serviços)
    Qualidade
    (durabilidade das
    unidades, conjunto
    do projeto)

    Socioambiental
    (normas do programa,
    preocupações de
    ambiente social)
    Custos de manutenção

    (custos preventivos,
    taxa de condomínio)
    ambiente social)

 Arranjo de recursos e Configuração Recursos-chave Banco de terrenos
 atividades necessários de Valor  (potencial de vendas,
 para a criação de   localização)
 valor (Osterwalder e   Recursos financeiros
 Pigneur, 2010).   (capital próprio, fluxo
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    de caixa)
    Tecnologia
    (técnicas e equipamentos
    de construção)

    Recursos Humanos
    (treinamento e retenção
    de equipes)

   Atividades- Pesquisa de Mercado
   chave (estudo de mercado
    específico, levantamento
    sociodemográfico, análise
    de projetos de
    concorrentes)
   Parcerias- Bancos
   chave (projetos do Programa,
    linhas personalizadas)
    Fornecedores
    (materiais, serviços e
    terrenos)
   Canais e Corretores, redes sociais,
   Relacionamentos assembléias de instalação
   com clientes e acompanhamento, mídias
    em geral. 

 
Esquema de 
transações Captura Receitas Venda de imóveis 

 entre a firma e seus de Valor  (dependente do mercado, 
 Stakeholders,   preços limitados)
 realizando lucros  Custos Custos livres
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(Osterwalder e 

Pigneur,   (Concentração de custos
 2010).   em terreno e obra. 
    Margens baixas, altos volumes

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 14: Objetivo específico 2 e resultados da pesquisa

Objetivo específico Conceito Dimensão Componentes Resultados da Pesquisa

2. Identificar as mudanças ocorridas
Conjunto de 
benefícios Criação Segmento de Usuários finais e investidores

nos modelos de negócio de que uma companhia de Valor Clientes (mercado segmentado)
construtoras engajadas no Programa, oferece aos clientes  Proposição de Projeto

em comparação com os modelos
(Osterwalder e 

Pigneur,  Valor (personalização)
de negócio antes utilizados nos 2010).   Localização

segmentos de alto e médio padrão.    (projetos com acesso a
    transportes e próximos a 

    escolas, comércio e serviços)
    Qualidade

    (acabamento superior, 
    facilidades na unidade,
    design)

    Marca
    (tradição, reconhecimento)
 Arranjo de recursos e Configuração Recursos-chave Banco de terrenos
 atividades necessários de Valor  (potencial de vendas,
 para a criação de   localização)
 valor (Osterwalder e   Recursos financeiros
 Pigneur, 2010).   (capital próprio, fluxo
    de caixa)
    Projeto
    (diferenciações e
    inovações)

    Marca
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    (vínculo qualidade
    e solidez financeira)

   Atividades- Atendimento
   chave (relacionamento que
    envolve contatos diretos
    e atendimento
   Parcerias- Bancos
   chave (financiamentos adequados 
    para cada projeto)
    Fornecedores
    (materiais, serviços e
    terrenos)
   Canais e Corretores, redes sociais,
   Relacionamentos assembléias de instalação
   com clientes e acompanhamento, mídias
    em geral. 

 
Esquema de 
transações Captura Receitas Venda de imóveis 

 entre a firma e seus de Valor  (dinâmica de preços
 stakeholders,   baseada em negociação)
 realizando lucros  Custos Custos livres

 
(Osterwalder e 

Pigneur,   (Concentração de custos
 2010).   em terreno e obra. 
    Margens altas, baixos volumes

Fonte: elaborado pelo autor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema modelos de negócio tem apresentado uma expansão de conceitos nos últimos 

anos, com inúmeros estudos que se desvincularam da idéia de referência ao mundo virtual. A 

arquitetura lógica da empresa está representada em como criar, configurar e captar valor por 

meio de componentes que se integram aos ambientes interno e externo das empresas. 

No  decorrer  desse  estudo,  procurou-se  descrever  quais  os  modelos  de  negócio 

empregados pelas empresas para tornar viáveis os empreendimentos habitacionais destinados 

às camadas mais pobres da população brasileira, a partir da implantação do Programa Minha 

Casa,  Minha  Vida.  Indo  além,  os  objetivos  específicos  procuraram  não  só  descrever  as 

dimensões e componentes desses modelos de negócio, como também identificar as mudanças 

ocorridas  nos  modelos  de  negócio  antes  empregados  por  construtoras  que  atuavam  nos 

segmentos de alto e médio padrão. 

Portanto,  a  partir  da  fundamentação  teórica,  foram  estudados  as  dimensões  dos 

modelos de negócios utilizados por duas empresas representativas do setor, e que migraram 

de  patamares  mais  altos  do  mercado  para  o  programa  de  habitações  populares.  Foram 

entrevistados executivos da Living e da Rodobens e que representassem adequadamente as 

áreas  financeira,  mercadológica  e  de  construção  e  incorporação,  além  da  visão  de  um 

entrevistado do grupo Cyrela. A investigação, de caráter qualitativo, abrangeu observações de 

campo, entrevistas, documentos próprios das empresas e o acesso a outras informações de 

mercado que pudessem subsidiar e melhor interpretar os dados levantados. 

Em nossa opinião, ficou ressaltada a importância da teoria de modelos de negócios no 

estudo da habitação popular porque permitiu analisar o tema sob uma nova ótica e possibilitou 

verificar  o  que  deveria  ser  mudado  no modelo  de  negócio  das  construtoras  que  antes  se 

dedicavam ao médio e alto padrão. 

Entre as principais mudanças, existe o aspecto do financiamento, que limita a atuação 

das empresas seja financeiramente, seja geograficamente. Os limites do Programa exercem 

uma força de enquadramento em normas sociais, ambientais e econômicas, o que também 

levou à expansão geográfica de atuação dessas empresas. No entanto, aconteceram ganhos em 

tecnologia  construtiva  e  na  redução  do  déficit  habitacional.  Ficou  evidenciado  que  as 

empresas estão engajadas em um novo modelo de negócio, no qual a lucratividade é menor do 

que a auferida nos segmentos superiores de mercado; o que, de outra forma, é compensado 

pelo alto volume de unidades em cada empreendimento. 
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A  pesquisa  propiciou  a  evidenciação  de  todos  os  componentes  de  modelos  de 

negócios, podendo-se destacar em cada um:

a) Segmentos de clientes: as empresas são dependentes de um promitente adquirente em um 

mercado massificado e rigidamente  formatado pelas  normas  do Programa,  o que limita  o 

preço individual das unidades;

b) Proposição de valor: a localização dos empreendimentos segue a antiga máxima do setor, 

ao requerer igualmente facilidades próximas, existentes ou não. O acesso ao financiamento é 

aspecto fundamental, a qualidade dos projetos deve cuidar da durabilidade das construções 

com impacto direto na taxa de condomínio e, não menos importante, o Programa trouxe novas 

preocupações sociais e ambientais aos projetos residenciais;

c) Recursos-chave: o banco de terrenos é fator vital para a continuidade das operações, assim 

como os recursos financeiros, sejam próprios ou advindos dos agentes oficiais;

d)  Atividades-chave: a pesquisa de mercado, específica e focada, é uma atividade essencial 

para a correta tomada de decisão, o que envolve localização, preço e tipologia das unidades;

e)  Parcerias-chave:  os  fornecedores  tradicionais  de  materiais  e  serviços  estabeleceram 

plataformas nacionais para suprimento das construtoras, os fornecedores de terrenos passaram 

a ser mais aderentes ao Programa e os bancos representam a oxigenação das operações;

f)  Canais e relacionamento com clientes: a inserção das antigas classes D e E à habitação 

popular  incrementou  o  relacionamento  via  redes  sociais,  criando  novos  modelos  de 

comunicação, além do uso da mídia tradicional:

g) Receitas e custos: O fluxo de receitas tem a limitação unitária conformada nas normas do 

Programa, o que causa certos estrangulamentos em novos lançamentos, mas tem forçado as 

empresas a exercerem o monitoramento intensivo dos cronogramas de obras e, indiretamente, 

a procura de maior produtividade. 

Concluindo, a pesquisa permitiu identificar três principais mudanças nos modelos de 

negócio estudados. Em primeiro lugar, a criação de novas tecnologias construtivas, utilizando 

novos materiais, novos equipamentos, novas técnicas e incrementando a velocidade das obras. 

A seguir, a interação das classes de renda mais baixa nas redes sociais, empregado os mais 

variados  meios  de  comunicação.  Por  último,  a  crescente  preocupação  com  os  aspectos 

socioambientais  exigidos  pelo  MCMV, exigindo das  empresas  a  criação  e  o  emprego  de 

assistência social para a vida em comunidade e toda uma gama de novos recursos adequados a 

esse enquadramento.   
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7. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 

Recomenda-se que estudos futuros devam aprofundar o conhecimento sobre modelos 

de  negócio  voltados  para  a  construção  habitacional  popular  com  relação  aos  seguintes 

aspectos:

a)  Estudar  modelos  de  negócios  utilizados  por  outras  empresas  no  segmento  da 

habitação popular. Yin (2003) atenta para a lógica da replicação, mesmo tratando-se, como 

aqui o foi, de um estudo de caso múltiplo;

b) Ampliar as pesquisas referentes às empresas que migraram dos segmentos alto e 

médio  para  o  segmento  popular.  Na  visão  de  Doz  e  Kosonen  (2010),  novas  opções  de 

negócios  permitem  a  aplicação  de  diferentes  modelos  de  negócios  suportados  em outros 

mercados e produtos. 

c) Acompanhar o desenvolvimento das condições básicas do Programa Minha Casa, 

Minha Vida e a mitigação do déficit habitacional;

d)  Atualizar  o  estudo  em  questão,  a  partir  dos  novos  campos  de  atuação  das 

construtoras, como loteamentos e projetos comerciais populares;

e)  Pesquisar  os  resultados  econômico-financeiros  das  empresas  como  métrica  de 

desempenho operacional.
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE QUESTÕES - EMPRESAS

Empresa:___________________________ Nome/cargo:_____________________________

Tipos de Questões Questões da Pesquisa Qualitativa
Iniciais 1. Como e por que a empresa decidiu entrar no
 segmento de construção popular?
De Transição 2. Como são definidos os projetos?
Centrais  

Estratégia 3. Qual a estratégia central de atuação?
 4. Você diria que a empresa possui alguma
 vantagem competitiva?

Proposição de Valor 5. Como a empresa se diferencia de seus concorrentes?
 6. O produto final é baseado nas condições do Programa,
 ou a empresa adiciona alguma forma de valor às unidades?
 7. A empresa tem procurado inovações?

Segmentos de clientes 8. Quais são os segmentos de atuação da empresa no
 Programa Minha Casa, Minha Vida?
 9. Como são identificadas as necessidades do mercado
 ou de uma região específica?

Recursos 10. Quais são os recursos - tangíveis e intangíveis - que
 a empresa possui?
 11. Quais desses recursos você considera como únicos
 da empresa?

Atividades 12. Como a empresa define as ações necessárias para
 construir, vender e prestar assistência pós-venda?
 13. Quais as ações principais para tal?

Parcerias 14. A empresa possui parcerias?
 15. Como a empresa define as parcerias (continuidade
 ou novas)?
 16. Há parcerias com concorrentes em certos projetos?

Relacionamentos/canais 17. Quais os canais utilizados para atingir os clientes?
 18. Como são identificados e contatados os clientes?

Receita 19. Os fluxos de receita advêm somente da atividade 
 principal?
 20. Como são definidos os preços das unidades?

Custo 21. Qual os custos que mais impactam a produção e
 comercialização das unidades?
Resumo 22. Resumindo, como você avalia a atuação estratégica
 da empresa e seu modelo de negócio?
Final Algum comentário adicional?
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APÊNDICE II– MATRIZ DE AMARRAÇÃO

Problema de pesquisa: “Como as empresas de construção civil no Brasil viabilizam os negócios de habitação popular?”

Objetivo  geral:  Descrever  os  modelos  de  negócio  utilizados  pelas  empresas  de  construção  civil  no  Brasil  para  viabilizar  os 

empreendimentos na habitação popular.  

Objetivos específicos (1) Referencial Teórico (2) Perguntas do questionário/roteiro entrevistas (3)

1  Identificar  a  estratégia  de 

negócio  adotada  pelas 

empresas  construtoras  na 

habitação popular;

1.1  Escolhas  e  conseqüências; 

competição;  operação;  criação  de 

valor (Casadesus-Masanell e Ricart, 

2010). 

1.2  Lógica  central;  escolhas 

estratégicas;  criação  de  valor; 

captura  de  valor;  cadeia  de  valor 

(Shafer, Smith e Linder, 2005). 

1.1.1 Como e por que a empresa decidiu entrar no segmento de construção 

popular?

1.1.2 Como são definidos os projetos?

1.2.1 Qual a estratégia central de atuação?

2  Descrever  as  dimensões  do 

modelo  de  negócio  e  seus 

componentes:  proposição  de 

valor;  segmentos  de  clientes; 

2.1 Criação e apropriação de valor 

(Amit e Zott, 2001). 

2.2 Escolhas estratégicas; criação de 

valor;  captura  de  valor;  cadeia  de 

2.1.1 Como a empresa se diferencia de seus concorrentes?

2.1.2 O produto final é baseado nas condições do Programa, ou a empresa 

adiciona alguma forma de valor às unidades?

2.2.1  Quais  são  os  recursos  –  tangíveis  e  intangíveis  –  que  a  empresa 
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recursos;  atividades;  parcerias; 

relacionamento  e  canais; 

receita; e estrutura de custo.

valor (Shafer, Smith e Linder, 2005; 

Chesbrough, 2010). 

possui? 

2.2.2 Quais desses recursos você considera como únicos da empresa?

2.2.3 Quais são os segmentos de atuação da empresa no Programa Minha 

Casa, Minha Vida?

2.2.3 Como a empresa define as ações necessárias para construir, vender e 

prestar assistência pós-venda?

2.2.4 Quais as ações principais para tal?

2.2.5 A empresa possui parcerias?

2.2.6 Como a empresa define as parcerias (continuidade ou novas)?

2.2.7 Há parcerias com concorrentes em certos projetos?

2.2.8 Quais os canais utilizados para atingir os clientes?

2.2.8 Como são identificados e contatados os clientes?

2.2.9 Os fluxos de receita advêm somente da atividade principal?

2.2.10 Como são definidos os preços das unidades?

2.2.11  Quais  são  os  custos  que  mais  impactam  a  produção  e  a 

comercialização das unidades?

3  Descrever  como  a  decisão 

estratégica  de  ingressar  no 

Programa  Minha Casa,  Minha 

Vida  está  mudando  o  modelo 

de negócio das construtoras. 

3.1  Definição  de  posições; 

vantagens  competitivas; 

compreensão  da  sustentabilidade 

(Casadesus-Masanell  e  Ricart, 

2010). 

3.1.1 Você diria que a empresa possui alguma vantagem competitiva?

3.1.2 Resumindo, como você avalia a atuação estratégica da empresa e seu 

modelo de negócio?

3.2.1 Como são identificadas as necessidades do mercado ou de uma região 

específica?
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3.2 Segmentos; proposição de valor; 

tecnologias;  receitas  e  custos; 

captura  de  valor;  vantagem 

competitiva  sustentável  (Teece, 

2010). 

3.3  Experiências.  adaptação. 

Mudanças  (Sosna,  Trevinyo-

Rodriguez e Velamuri, 2010). 

3.2.2 A empresa tem procurado inovações?
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