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RESUMO 
 
 

O objetivo deste modelo é apresentar um planejamento financeiro de execução de obras da 
construção civil, usando apenas recursos próprios, sem comprometer o prazo de entrega, nem 
a imagem da construtora, com otimização utilizando o simplex. Um melhor resultado para a 
filial de Recife é perseguido exaustivamente. A realidade do mercado imobiliário da cidade de 
Recife e as práticas existentes num grupo construtor  são descritas e servem de pano para a 
problemática do planejamento e a solução adotada, a partir da sustentação teórica. Os 
resultados alcançados são analisados de forma aberta. As novas realidades, oriundas da 
implantação do planejamento, bem como os melhoramentos no modelo que se fizeram 
necessários são apresentados e analisados, na sua ordem cronológica. Além de tudo, é um 
registro interessante de como uma empresa preocupada na melhoria de sua gestão, aprende 
com seus erros e se adapta a novas realidades, sem perder seu foco.  
 
 
 
Palavras-chave: Modelo; Otimização; Planejamento e Construção Civil. 
 



  

ABSTRACT 
 

 
 
The objective of this model is financial planning for works of construction, using only its own 
resources, without compromising delivery time, nor the group builder´s image, with 
optimization using the simplex. A better result for the branch in Recife is pursued thoroughly.  
The reality of the Recife´s housing market and practices in a group are described and 
manufacturer of cloth to serve the planning problem and the solution adopted from the 
theoretical support. The results are discussed openly. The new realities arising from the 
implantation of planning as well as improvements in the model that were needed are analyzed 
and presented in chronological order. After all, is an interesting record of how a company 
concerned in improving their management, learn from your mistakes and adapt to new 
realities, without losing its focus.. 
 
 
Keywords: Model, Optimization, Planning and Construction. 
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TERMINOLOGIA 

 

ADEMI – Associação de Dirigentes da Empresas do Mercado Imobiliário, formada pelos 
diretores de empresas incorporadoras, construtoras e imobiliárias; 

Alienação Fiduciária – é a transferência da propriedade de um bem móvel ou imóvel do 
devedor ao credor para garantir o cumprimento de uma obrigação. Está prevista em Lei, não 
no rol do artigo 1.225 do Código Civil Brasileiro, mas do artigo 1.361 ao 1.368-A, dentro do 
Título sobre o Direito de Propriedade; 

CUB – O Custo Unitário Básico (CUB/m²) teve origem através da Lei Federal nº 4.591 de 16 
de dezembro de 1964. Em seu artigo 54, a referida Lei determina: “Os sindicatos estaduais da 
indústria da construção civil ficam obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 5 de cada 
mês, os custos unitários de construção a serem adotados nas respectivas regiões jurisdicionais, 
calculados com observância dos critérios e normas a que se refere o inciso I, do artigo 
anterior”; 

Efeito Bicicleta – É no jargão do mercado imobiliário o esquema em que uma construtora 
com vários empreendimentos utiliza de recursos oriundos da venda de um empreendimento na 
construção de outro. O perigo é quando se para de lançar (pedalar) e empresa quebra (cai); 

Habite-se – A certidão do habite-se é um documento que atesta que o imóvel foi construído 
seguindo-se as exigências (legislação local) estabelecidas pela prefeitura para a aprovação de 
projetos. Contudo, este documento não é um certificado de garantia de que a construção foi 
executada em obediência às boas normas de engenharia e arquitetura e, portanto, não atesta a 
segurança da obra e, muito menos, a qualidade; 

IVV – Índice de Velocidade de Venda tem por objetivo permitir acompanhar o desempenho 
da comercialização dos imóveis, especialmente a curto prazo; 

Mercado – Refere-se ao mercado imobiliário que é composto de grupos de clientes com 
necessidade e preferências que serão atendidas pela unidade imobiliárias; 

RM – Região Metropolitana. 
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1  INTRODUÇÃO 

 
A indústria da construção civil tem sido muito incentivada pelas autoridades brasileiras 

com a aplicação da “redução de impostos de insumos, redução da alíquota de imposto de 

renda, instituição da alienação fiduciária e simplificação tributária para pequenas e médias 

empresas de construção” (ROZENBAUM, 2007, p 04), deixando o mercado imobiliário 

muito aquecido. 

Segundo Barros Neto (2009), o aqueciemnto do mercado proporcionou leque de escolha 

aos clientes, pressionado empreendedores a oferecer produtos de melhor qualidade, 

executados dentro do prazo pactuados, com custos menores. Com isto, tem aumentado a 

preocupação dos pesquisadores em focar no processo de execução da obra, deixando as 

demais atividades do desenvolvimento de produto (planejamento de comunicação, 

planejamento de vendas, criação das peças de comunicação etc.). Assim, a preocupação com o 

planejamento financeiro do empreendimento tem tido maior espaço. 

1.1  Relevância do Tema 

 O incremento da indústria da construção civil, com ajuda governamental, não destina a 

beneficiar as famílias de menores rendimentos,  uma vez que estas têm menos capacidade de 

gerar poupança ou fazer pagamentos hipotecários (GREENE E ROJAS, 2008), e sim apoiar a 

classe média. Greene e Rojas (2008, p. 89) vão mais além e afirmam que “as famílias de baixa 

renda são obrigadas a utilizar mecanismos informais de acesso à habitação, tais como a 

compra ilegal de terras, sub-divisões sobre terras públicas e construir suas habitações”. 

Do outro lado, estão os construtores, com um contingente muito grande de pequenas e 

médias empresas, que sofrem mais intensamente com restrições financeiras, devido a seus 

poucos ativos, muitas vezes, serem insuficientes para manter seus empreendimentos. Também 

não conseguem obter recursos externos suficientes para financiar seu crescimento; assim, o 

nível de investimento/financiamento é determinado pelo montante de capital próprio e pela 

geração de recursos (BURKOWSKI et al, 2009). 

Uma das formas que o pequeno e médio construtor pratica, segundo Greene e Rojas 

(2008),  para realizar seus empreendimentos ultiliza o financiamento diretamente pelo 

construtor, que, na realidade, o próprio comprador está financiando a maior parte do custo da 

obra. E se o construtor tem um portfólio de empreendimentos, um empreendimento completa 

o caixa do outro, o chamado Efeito Bicicleta, no jargão do mercado imbiliário. 
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A grande competitividade, num mercado onde empresas nacionais, tem constantemente 

adiquirido empresas locais e o aumento das exigências dos clientes finais tem pressionado 

ainda mais as empresas entregarem empreendimentos com qualidade melhor, dentro de prazos 

pactuados e com custos cada vez menores. Uma melhor engenharia financeira da implantação 

do empreendimento torna-se um possível diferencial para as empresas grandes que querem se 

tornar ainda mais competitivas no mercado ou para aquelas pequenas que querem sobreviver. 

1.2  Objetivos 

1.2.1  Objetivos Gerais 

O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo para o fluxo de caixa, através do 

planejamento financeiro estratégico de execução da construção dos empreendimentos 

imobiliários,  apenas com recursos próprios, oriundos de financiamento direto do construtor, 

utilizando programação linear.  

1.2.2  Objetivos Específicos 

São os objetivos específicos deste trabalho: 

§ Desenvolver um modelo que melhore o fluxo de caixa da filial Recife. A filial Recife 

possui um portfólio de empreendimentos imobiliários com 4 (quatro) obras em andamentos.  

§ Acompanhar a implantação e avaliar os melhoramentos e adequações ao modelo 

criado para corrigir problemas surgidos quando da aplicação da solução indicada pela 

empresa-problema;  

§ Avaliar a estrutura organizacional da empresa após a implantação do planejamento 

financeiro depois da aplicação da solução indicada; 

§ Promover a discussão sobre possíveis melhoramentos a serem implementados no 

modelo a fim de se ajustarem melhor à realidade.  
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1.3  Metodologia 

A metodologia adotada para a realização do trabalho será primeiro  uma pesquisa 

bibliográfica sobre pesquisa operacional  apresentada por Ackoff e Sasieni (1971) com uma 

modelagem matemática de otimização utilizando o método Simplex. Após será realizado um 

estudo de caso em que será utilizado o método de otimização. 

 

1.4  Estrutura do Trabalho 

Este trabalho encontra-se dividido em capítulos: 

§ Capítulo 1 apresenta a relevância do tema, uma contextualização do mercado 

imobiliário do Brasil, suas fontes de financiamento e a política governamental de incentivo a 

indústria da construção civil.  

§ Capitulo 2, aborda a base teorica  sobre solução para um problema no ambito da 

pesqisa operacional. 

§ Capítulo 3 trata da realidade do mercado imobiliário da cidade de Recife e o 

posicionamento da empresa dentro deste mercado.  

§ Capítulo 4 apresenta o modelo básico e seus melhoramentos, bem como a análise dos 

resultados e dos problemas apresentados durante a implantação, em sua sequência 

cronológica. 

§ Capítulo 5 traz uma discussão sobre a adequação da equipe de execução do 

empreendimento à nova realidade após a implantação dos resultados deste trabalho, como 

aspectos organizacionais e tributários. 

§ O capitulo 6 apresenta uma análise das metas atingidas e uma proposta de novos 

temas de estudo sobre este assunto. 
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2  BASE TEÓRICA 

 

Para Kneale e Kneale (1962), a pesquisa científica é a constante busca de solução para 

um problema, cujos fundamentos de seu questionamento baseiam-se na situação problema e 

precedem da compreensão da verdade sobre os fenômenos. Adquire-se conhecimentos 

necessários para eliminar as dificuldades existentes e, simultaneamente, aumenta o patrimônio 

do conhecimento sobre determinado assunto. 

Existem várias metodologias que buscam roteirizar a solução de um problema. Neste 

trabalho, será usada a metodologia de projeto de pesquisa operacional apresentada por Ackoff 

e Sasieni (1971). A figura 2.1 apresenta as cinco fases desta metodologia: Definição do 

Problema; Desenvolvimento de Modelos; Preparação dos dados; Solução do Modelo e 

Avaliação da Solução. 

 
 

 
Figura 2.1 – Fases do projeto de pesquisa operacional apresentada por Ackoff e Sasieni 

Fonte: Adaptado de Ackoff e Sasieni (1971) 

 

2.1  Definição do Problema 

Kneale e Kneale (1962) definem problema com uma situação que não pode ser 

explicada com conhecimento tradicional. Apresentam, também, como sendo uma situação 
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confusa, duvidosa ou incerta. Ou ainda como defasagem entre meta e atingimento desta meta. 

Problema é uma situação na qual existem dois estados: o presente e o proposto. O estado 

presente é o sistema que existe, enquanto que o estado proposto corresponde a um sistema 

ainda em hipótese, o desejado ou proposto.  

Formular o problema consiste em dizer, de maneira explícita, clara, compreensível e 

operacional, qual a dificuldade com a qual defronta e que pretende resolver, limitando seu 

campo e apresentando suas características. A Figura 2.1 apresenta a representação gráfica 

para a definição de um problema (Projeto): é subconjunto de um problema relevante que sua 

vez pertence a um grande problema que pertence a um espaço maior formado pelo ambiente 

de necessidades.  

 
 

 
Figura 2.1 – Representação gráfica do Ambiente de Necessidades 

Fonte: Kneale e Kneale (1962) 
 

A definição do problema é a fase mais crítica, segundo Ellenrieder (1976), pois consiste 

em transformar descrições genéricas em problemas bem estruturados. Definido o problema da 

forma mais precisa possível, destacam-se os objetivos, a interligação entre as variáveis 

existentes e as restrições que o sistema oferece a partir de influências externas.  
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2.2  Desenvolvimento de Modelos 

Um modelo é uma representação da realidade, porém muito mais simples (ACKOFF; 

SASIENI, 1971). Avançando um pouco, entender-se-á que um modelo é uma representação 

da realidade, objetivando permitir a geração e análise de alternativas. Com este foco, além de 

uma simulação da realidade, os modelos possuem algum propósito definido (PIDD, 1998). Os 

modelos são construídos para que o seu usuário tenha maior controle do sistema, para que 

entenda uma situação mais complexa e para que faça prognósticos.  

Segundo Monahan (2000) os modelos de tomada de decisão de  Ackoff e Sasieni  

podem ser classificados em três tipos: modelos icônicos, modelos analógicos e modelos 

simbólicos. 

Monahan (2000)  afirma que os modelos icônicos representam objetos, preservando suas 

características físicas mais relevantes; envolvem, geralmente, uma mudança de escala, como 

as miniaturas de aviões e das maquetes de prédios. Enquanto os modelos analógicos se valem 

de elementos cujas propriedades apresentam características equivalentes àquelas do sistema a 

ser modelado, tais como os velocímetros, que representam a velocidade. 

O emprego de modelos simbólicos continua Monahan (2000), ferramenta utilizada neste 

trabalho, pressupõe a utilização de letras, algarismos e outros símbolos gráficos para 

representar relações que são, tipicamente, expressas em termos matemáticos.  

Para  Monahan (2000), a modelagem para tornar-se eficaz na solução de problema deve 

sempre se apoiar em seis atributos básicos: simplicidade, robustez, controle, adaptabilidade, 

abrangência e comunicação.  

Monahan (2000) define que modelo apresenta simplicidade quando possui somente 

variáveis e relações fundamentais para sua utilização. Tem robustez quando as respostas 

produzidas atendem aos objetivos para os quais foi concebido. Apresenta facilidade de 

controle quando reage de forma adequada às variações de valores de entrada, devendo possuir 

adaptabilidade para modificar sua estrutura e os parâmetros a ele associados, quando do 

aparecimento de novas situações. O conceito de abrangência se refere à capacidade de 

solucionar uma variada gama de problemas, enquanto que a comunicação diz respeito à 

interface com seus usuários. 

No entanto, Zeigler (1984) ressalta que as pessoas possuem várias visões de mundo, que 

podem levar a diferentes entendimentos da realidade, criando múltiplos modelos para a 

mesma realidade aparente. Ainda é importante ressaltar que os modelos difilcilmente podem 
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estar completos, pois por mais inteligente e experiente que um indivíduo seja e por mais 

artefatos tecnológicos que ele possua, é extremamente difícil modelar a realidade 

completamente.  

2.3  Preparação dos Dados 

Preparação dos dados é a fase, segundo Ellenrieder (1976), da determinação do conjunto 

de dados necessários para se chegar à solução.  Em um modelo de um problema de decisão 

podem existir três categorias segundo Andrade (2000): 

§ As variáveis de decisão: São aquelas variáveis definidas pelo analista como 

fornecedora das informações que servirão de base para o decisor chegar à decisão. Por 

exemplo, se o problema em questão for aplicar dinheiro em um projeto de expansão de uma 

fábrica para obter o máximo retorno, uma variável de decisão poderá ser a taxa de retorno de 

cada alternativa de porte do projeto e de localização;  

§ As variáveis controláveis ou endógenas: são aquelas variáveis geradas pelo próprio 

modelo, durante o processo de solução, sendo dependente dos dados fornecidos, das hipóteses 

estabelecidas e da própria estrutura do modelo. Importante lembrar que a variável de decisão é 

uma variável controlável especial por indicar a decisão. No exemplo acima, uma variável 

controlável, fornecida pelo modelo de cálculo da taxa de retorno de uma alternativa, é o valor 

do investimento após o período considerado; 

§ As variáveis não-controláveis ou exógenas: São os fatores ou dados externos 

fornecidos ao modelo e que representam as hipóteses assumidas ou as condições que devem 

ser respeitadas. No exemplo do investimento em um projeto de expansão, uma variável não-

controlável é a projeção de consumo do produto da fábrica. 

Sob a ótica dos dados a solução de um problema segue o fluxo, segundo Ellenrieder 

(1976), apresentado pela figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Fluxo de solução de um problema 

Fonte: Adaptado de Ellenrieder (1976) 
 
 

2.4  Solução do Modelo 

Na fase solução do modelo se procura a solução ótima para o problema, mas em alguns 

casos ter-se-á de se contentar apenas com uma solução possível. Enquanto que a avaliação da 

solução é baseada  nos resultados obtidos e nas considerações de ordem qualitativa sobre a 

solução alcançada (ELLENRIEDER, 1976). 

Todo processo racional que busca o melhor meio para se atingir um fim sempre segue 

um padrão que é na verdade um desdobramento e adaptação do método científico clássico. 

Trabalhos melhor estruturados que podem ser replicados e continuados por outros 

pesquisadores, produzem realmente geração de conhecimento.  O trabalho resultado de uma 

metodologia ancorada no embasamento científico, normalmente caracterizado pela procura da 

melhor abordagem de pesquisa a ser utilizado, bem como seus métodos, planejamento e 

condução, segundo Miguel (2007) , é gerador de conhecimento. 
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Tanto no Brasil  quanto em outros países, continua Miguel (2007), os métodos 

racionalistas, baseados em análise estatísticas tem sido os mais utilizados nas pesquisas em 

gestão de operações. É importante ressaltar que a pesquisa racionalista é caracterizada 

fundamentalmente pelo fenômeno existir, independentemente do contexto da pesquisa. Por 

outro lado, a gestão de operações é uma disciplina de natureza aplicada, desenvolvida a partir 

da necessidade de solucionar problemas concretos que surgem nas organizações.  

Este trabalho tem a abordagem de modelagem e simulação por compreender o uso de 

técnicas matemáticas para descrever o funcionamento de uma parte de um sistema produtivo 

(BERTO; NAKANO, 2000). Apresenta-se, ainda, uma complementação com o uso de 

técnicas computacionais para simular algumas circunstâncias da parte do sistema produtivo, 

baseado em um conjunto de variáveis, de forma a investigar a relação causal e quantitativa 

entre essas variáveis. 

Mitroff et al. (1974) sugeriram um modelo de resolução de problemas utilizando uma 

visão sistêmica, apresentado na Figura 2.4, subdividido em seis etapas básicas: a conceituação 

(interpretação da realidade ou partes dela em um modelo conceitual), a modelagem 

(representação do modelo conceitual por um modelo científico), a resolução do modelo 

(processo de obtenção de uma solução para o modelo científico), o feedback (análise da 

coerência entre a solução obtida e o modelo conceitual), a implementação (processo de 

aplicação da solução obtida na realidade ou situação problema) e a validação (verificação se o 

modelo científico corresponde à realidade ou ao recorte da realidade considerado).  

 

 
Figura 2.4 – Visão sistêmica de uma pesquisa 

Fonte: Adaptado de e Mitrof et al (1974) 
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O processo de modelagem consiste na decodificação das principais variáveis de decisão 

em um modelo de programação matemática, no caso de otimização linear e representação da 

realidade. A modelagem do presente problema é discutida na seção “Modelos”, após a 

apresentação do contexto que envolve o problema, onde serão definidos os parâmetros, as 

variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições do modelo de programação linear. A 

resolução do modelo foi feita por meio da ferramenta Solver do Excel.  

2.5  Avaliação da Solução 

Na sequência, as soluções deste modelo linear são implementadas na empresa-problema, 

confrontando os resultados conseguidos com o comportamento esperado pelo modelo 

conceitual. Por conveniência e sem perda de generalidade, a realidade é analisada pelos 

parâmetros que a diretoria da empresa-problema a avalia – apenas alguns pequenos itens 

foram omitidos para proteger interesses da empresa. O intuito aqui é evidenciar o processo de 

feedback sugerido por Mitroff et al. (1974).  

Para Kneale e Kneale (1982), o êxito ou o fracasso dos resultados não decorre do modo 

mais ou menos adequado de formular o problema, mas da capacidade de compreendê-lo como 

um todo por parte do pesquisador. Sua habilidade de representar, em forma simbólica, a 

situação do problema e tornar este abstrato cada vez mais semelhante à situação. 

2.6  Programação Linear e Método Simplex 

George B. Dantzig,  segundo Maros (2003), na decada dos anos quarenta, formalizou o 

clássico problema de otimização linear (formato padrão) em que A é uma matriz m´n, e 

apresentou o método primal simplex para resolvê-lo. Desde então, inúmeros trabalhos de 

pesquisadores têm contribuído para o desenvolvimento da otimização linear de diferentes 

maneiras, seja incluindo viés teórico e computacional, seja encontrando novas aplicações 

práticas. 

 

f(x) – função a ser minimizada 
cT – coeficientes da variável 
x – variável base 
Ax – matriz restritiva 
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b – Limites restritivos 

 

Em 1954 Lemke, continua Maros (2003), apresentou sua versão dual, que consiste 

numa especialização do método primal simplex para o problema dual: 

 

 
 

φ(λ) – função a ser maximizada 
bT – coeficientes 
λ – variável base 
AT – matriz de restrição 
c – limites de restrição 
 

Para Maros (2003), a importância do método dual simplex é devido a sua aplicação nos 

métodos de otimização linear inteiro misto, aqueles que envolvem a solução sequenciada de 

vários problemas de otimização linear, com característica de que uma solução básica dual 

possível estará sempre disponível para o problema seguinte da sequência. Bixby (2001) 

afirma também que testes computacionais mostram que o desempenho do método dual 

simplex pode ser superior ao método primal simplex, mas lembra que um método pode 

possibilitar um número imenso de variantes, com desempenhos totalmente diversos, ou seja, 

estruturas de dados adequadas são fundamentais para um bom desempenho de uma 

implementação computacional.  

Maros (2003) afirma que a maioria dos problemas práticos de otimização linear incluem 

vários tipos de restrições, sejam limitantes inferiores, limitantes superiores, igualdades, 

variáveis livres, entre outros, simultaneamente ou não. Para resolver esses problemas, 

necessita-se de uma versão do algoritmo simplex que opere com todos os tipos de restrição.  

Neste trabalho usar-se-á o recurso computacional Solver do Excel. 

O Microsoft Excel Solver usa o código de otimização não linear de gradiente reduzido 

genérico (GRG2), desenvolvido por Leon Lasdon, da Universidade do Texas em Austin e 

Allan Waren, da Universidade Estadual de Cleveland. Segundo Castilho (2003), os problemas 

lineares e de inteiros usam o método simplex com limites sobre as variáveis e o método de 

desvio e limite, implementado por John Watson e Dan Fylstra, da Frontline Systems, Inc. O 

GRG2 usa basicamente um algoritmo gradiente reduzido generalizado (Generalized Reduced 



Capítulo 2                                                                                                                            Base Conceitual                                                                            

22 

Gradient GRG). Um problema típico de otimização com restrições abordado via programação 

não-linear pode ser equacionado conforme  o seguinte enunciado: 

 
minimizar F (X) 
sujeita a: 

gi (X) = 0, i=1, neq 
Lj < Xj < Uj, j=1,n 

 
Onde: 

 Lj e Uj são os limites inferiores e superiores da variável xj. 
 

Na Construção Civil, a programação linear começou primeiramente resolvendo 

problemas como otimização da utilização de barra de ferro, preocupando-se em criar mapas 

de corte que reduzem o número de barras necessárias em cada empreendimento. É utilizada 

para fazer o nivelamento entre as equipes de trabalho na execução de tarefas. Castilho (2003) 

lembra, ainda, que nos dias atuais, a necessidade de ampliação dos estudos nesta área é 

importante quando, cada vez mais, a produção assume um ritmo industrial. A função custo 

passa a ser o centro das atenções. Ao estudar os custos dos processos que envolvem cada 

etapa de construção, estudam-se maneiras de aprimorar o controle e a composição das 

mesmas, com o objetivo de reduzi-las (otimizá-las). 

A Construção Civil, segundo Castilho (2003), fica mais próxima inclusive do 

estereótipo da indústria clássica quando se utiliza da concepção de pré-moldados, que surgiu 

na Europa e se difundiu no mundo visando a uma maior competitividade frente à construção 

em loco por apresentar um a melhor relação custo x benefício e possibilitar um melhor 

controle dos processos e da qualidade envolvida. 

A maior competividade da industria da construção civil também se apresenta na 

realidade do mercado imobiliário da cidade de Recife. 
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3  CONSTRUÇÃO CIVIL E MERCADO IMOBILIÀRIO DO RECIFE 

O mercado imobiliário em Recife está num período de aquecimento conforme 

evidenciado na tabela abaixo, que faz parte da Pesquisa do Índice de Velocidade de Venda – 

IVV da FIEPE - Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (2009), do mês de 

Janeiro 2009. Essa que apresenta o número de lançamentos de imóveis residenciais desde 

janeiro de 1998 e nestes 11 anos nunca houve um resultado maior que a 6098 lançamentos, 

ocorrido no ano de 2008. É importante ressaltar que o segundo maior resultado de 3513 

lançamentos em 2002 é praticamente a metade da de 2008. A Tabela 3.1 apresenta os 

lançamentos mês a mês. 
 

Tabela 3.1: Lançamentos – Imóveis Residenciais – Mercado Imobiliário da RM Recife 
Janeiro/1998 – Dezembro/2008 – em unidades 

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (2009) 
 

Mês  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  
Jan  122  382  132  0  184  81  105  57  219  187  115  
Fev  48  114  252  224  181  168  158  476  130  87  244  

Mar  179  166  120  167  592  168  271  117  32  226  658  
Abr  56  0  537  101  136  199  19  86  201  112  2.102  
Mai  144  232  61  44  0  266  183  386  229  40  272  
Jun  35  328  154  265  200  261  73  298  60  353  302  
Jul  7  108  373  105  951  140  19  161  163  0  414  

Ago  192  507  207  366  101  59  183  94  67  84  1.032  
Set  210  290  126  177  231  114  173  36  273  669  510  

Out  69  737  204  525  142  632  211  75  171  94  112  
Nov  0  177  506  199  625  57  120  874  165  59  141  
Dez  96  122  103  272  170  183  251  60  0  379  196  

TOTAL  1.158  3.163  2.775  2.445  3.513 2.328 1.766 2.720 1.710  2.290  6.098  
 
 

 
Figura 3.1- Lançamentos – Imóveis Residenciais – Mercado Imobiliário da RM Recife 

Ano/1998 –Ano/2008 – em unidades 
Fonte: Baseado na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (2009) 
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A Figura 3.1 apresenta o gráfico dos números de unidades lançadas anualmente, na 

década de 1998 a 2008, apresentados na Tabela 3.1. Nota-se que o mercado vinha estável de 

1999 até 2005; em 2006, começou um viés de crescimento, com um salto expressivo em 

2008. 

O mercado imobiliário de Pernambuco possui um número muito grande de pequenas e 

médias  empresas, que sofrem mais intensamente com a restrições financeiras, devido a seus  

poucos ativos muitas vezes serem insuficientes para manter seus empreendimentos. Uma das 

formas que o pequeno e médio construtor praticam para realizar seus empreendimentos é 

através de financiamento diretamente pelo construtor, que, na realidade, o próprio comprador 

está financiando a maior parte do custo da obra.  

Isso pode ser confirmado, por exemplo, na Pesquisa do Índice de Velocidade de Venda, 

IVV, (FIEPE, 2009) na qual “observou-se que as ofertas por origem dos recursos alcançou 

57,0% através da modalidade recursos próprios, seguida pelas ofertas via financiamentos 

bancários (32,7%), condomínio fechados (5,3%) e cooperativa (5,0%)”. A figura 3.2 

apresenta um detalhamento por número de quartos; este índice aumenta para as unidades com 

número menor de quarto, que são construídos pelas pequenas e médias empresas. Evidencia-

se que a maioria das empresas ainda utiliza de seu capital próprio para construir 

empreendimentos imobiliários na Região Metropolitana de Recife. 

 
Tabela 3.2 - Lançamentos - Ofertas por origem dos recursos e nº de quartos  

mercado imobiliário da RM Recife - Janeiro/2009  
Fonte: Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (2009) 

 

ORIGEM DOS 
RECURSOS  

NÚMERO DE QUARTOS (em unidades) 
 

TOTAL  

1 Quartos  2 Quartos  3 Quartos  4 ou + Qtos  Unidades  (%)  
Próprio  148  1.368 1.498 589 3.603  57,0 

Condomínio  6  21  110  199  336  5,3  
Cooperativa  0  229  89  0  318  5,0  

Outros  36  359  1.668  2  2.065  32,7  
TOTAL  190  1.977  3.365  790  6.322  100,0  

 
 

A Figura 3.2. apresenta a representação gráfica percentual do total de unidades por 

origem dos recursos apresentada na Tabela 3.2, e ratifica a presença majoritária do 

financiamento próprio.  
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Figura 3.2: Lançamento - Ofertas por origem dos recursos e nº de quartos  

mercado imobiliário da RM Recife - Janeiro/2009 
Fonte: Baseado na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (2009) 

 
A Figura 3.3 apresenta a representatividade de cada origem de recursos por tipo de 

apartamento (número de quarto), evidenciando que as ações governamentais de incentivo ao 

financiamento imobiliário ainda não atingiram a ponta. O financiamento direto pelo 

construtor representou, em janeiro de 2009, 78% dos lançamentos de 1 quarto, 69% de 2 

quartos. A classe média, tradicionalmente consumidora dos apartamentos de 3 quartos, usou 

45% de financiamento próprio, enfatizando, aqui, que está se utilizando de outras formas. 

Interessante é constatar que 75% dos lançamentos de apartamento de 4 quartos, destinados à 

classe alta da sociedade, também usam o financiamento direto do construtor. 
 

 
Figura 3.3 - Lançamento – Ofertas origem dos recursos por tipo de apartamento ( nº de quartos) – Janeiro 2009 

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (2009) 
 

 
Analisando a mesma pesquisa (FIEPE, 2009) levando em conta a origem dos recursos 

sobre as unidades vendidas, em janeiro, estiveram bastante concentradas (77,1%) em imóveis 
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erguidos com recursos próprios: 17,7% através dos financiamentos bancários, 3,1% via 

condomínios fechados e 2,1% através de cooperativas, como mostra a Tabela 3.3. 
 

Tabela 3.3 - Vendas por origem dos recursos e nº de quartos  
Mercado Imobiliário da RM Recife - Janeiro /2009  

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (2009) 
 

ORIGEM DOS 
RECURSOS  

NÚMERO DE QUARTOS (unidades) TOTAL  

1 Quarto  2 Quartos  3 Quartos  4 ou + Qtos  Unidades  (%)  

Próprio  22  44 62 20 148  77,1 
Condomínio  0  0  0  6  6  3,1  
Cooperativa  0  3  1  0  4  2,1  

Outros  3  3  28  0  34  17,7  
TOTAL  25  50  91  26  192  100,0  

 
 

Esse aumento do percentual de origem de recursos próprios e a diminuição do que é 

financiado pelas instituições financeiras, quando se analisa pela venda em relação ao 

lançamento, deve-se ao fato de “ainda o Brasil não ter desenvolvido, a exemplo do ocorrido 

nos EUA, um mercado secundário de hipotecas” como afirma Rozenbaum (2007). No Brasil, 

o sistema bancário só financia venda de imóveis prontos, com Habite-se, ainda não existe o 

critério de alienação fiduciária de imóveis em construção, por isto, é coerente a Tabela 3.4 

que apresenta as vendas por estágio de obra.  

 
Tabela 3.4 - Vendas por estágio da obra 

Mercado Imobiliário do Grande Recife - Janeiro/2009 (em unidades) 
Fonte: Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (2009)  

 

ESTÁGIO JAN 
(UNID) 

JAN 
(%) 

Planta 58 30,2 
Fundação 52 27,1 
Estrutura 20 10,4 

Acabamento 43 22,4 
Pronto 19 9,9 
TOTAL 192 100,0 

 
 

A predominancia no mercado do financiamento próprio, como fonte financiadoras dos 

empreendimentos imobiliários, com 77,1% da vendas totais por unidade vendida, no mercado 

de Recive, em Janeiro de 2009, como apresentado na Tabela 3.3, e, ainda,  da venda de 
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apartamentos de 1 e 2 quartos,  que representous 44,6% das vendas de origem de recursos 

próprios, é traduzem muito bem a realidade vivida pela empresa-problema. 

3.1 Contextualização – Empresa-Problema 

A empresa-problema é uma Incorporadora e Construtora, com mais de 15 anos de 

experiência, no mercado imobiliário do Recife, Pernambuco, e em Maceió, Alagoas.  

A empresa-problema se posicionou no mercado em construção de apartamentos de 1 e 2 

quartos, tendo como público-alvo aquele cliente que vai comprar seu primeiro imóvel, as 

pessoas que pretendem morar sozinhas e que querem investir. Seus empreendimentos são 

desenvolvidos com a incorporação de áreas brutas em troca em áreas construídas, e com 

venda à vista ou com financiamento diretamente do construtor. O prazo de entrega contratual 

é de 5 anos da data do lançamento, com um tolerancia contratual, para contingencias, de  6 

meses.  

No início da empresa, os financiamentos diretos do construtor, praticados no mercado, 

eram de 60 meses, ou seja, não havia uma necessidade muito grande de comprometer o capital 

da empresa. Com a chegada das empresas nacionais e os financiamentos bancários de longo 

prazo, as quantidades de meses dos financiamentos chegaram até 420 meses (35 anos). 

Porém, para a construção, exige-se que o construtor comprometa mais seu capital na 

execução; como não o possuem, não conseguem trabalhar com agentes financeiros. 

Além disto, o financiamento direto do construtor tem um ganho financeiro, que 

geralmente é contado a partir da entrega do empreendimento, da ordem, em média, de 1% ao 

mês. Este ganho financeiro chega a ser, na maioria das vendas, maior que o lucro com a 

construção do empreendimento. Na prática, os financiamentos diretos com o construtor 

trabalham com prazos de 100 a 180 meses. 

Na empresa-problema, o financiamento direto do construtor constitui de um sinal de 

20%, na assinatura do contrato, uma taxa de 20% na entrega do empreendimento e, o resto do 

valor de venda (60%), pagos em 120 meses – o que corresponde a 0,5% ao mês. Após a 

entrega do empreendimento, é cobrada uma taxa financeira de 1% ao mês. Desde a primeira 

parcela é usado o Índice da Construção Civil (ICC). Na Figura 3.5 vê-se como se comportam 

as receitas durante as duas fases do empreendimento, a da construção e após a entrega do 

mesmo. 
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Figura 3.4 Fluxo de receita do financiamento do financiamento direto 

Fonte: do autor 
 
Por outro lado, historicamente, a empresa-problema tem gasto 65% do valor que recebe 

com a venda para construir seus empreendimentos e na Tabela 3.5 apresenta o lucro líquido 

de 9% para os empreendimentos e sua composição média de seus gastos através de um 

demonstrativo de resultados em percentual em relação a receita.  
 

Tabela 3.5: Demonstrativo de Resultados históricos de empreendimentos na empresa-problema. 
Fonte: do autor 

 
Conta Sub-conta % 
Receita Bruta  100,00 
Custo da Mercadoria Vendida CMV  78,00 
 Construção 65,00 
 Comissão - Venda 5,00 
 Impostos (8%) 8,00 
Receita Líquida  22,00 
Despesas Adm.  10,00 
Receitas Financeiras  15,00 
Despesas Financeiras  8,00 
Outras Despesas  2,00 
Lucro antes do Imposto de Renda - LAIR  17,00 
IR   6,00 
Lucro Líquido  9,00 

 
 
È importante ressaltar que os 15% referentes a receitas financeiras não se trata apenas 

do que foi oriundo do ganho financeiro, mas sim de todas as receitas financeiras da empresa-

problema, pois esta separação de apropriação só passou a ser feita junto com esta pesquisa-

ação. 

 
Ressalta-se que o Lucro Líquido de 9% é sobre a receita bruta do empreendimento, e 

não sobre o capital investido. Como a empresa-problema não se utiliza apenas de seu capital e 

sim, na sua maior parte, do próprio capital do cliente, que chega, durante a construção,  a 
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representar 60% do investimento. Ao calcular o lucro líquido tendo como base o capital 

realmente investido pelo empreendedor, o índice seria de 34,6%.  

A empresa-problema separa seu caixa pelas filiais, porém, dentro da filial, os recursos 

são distribuídos pelas obras sem considerar a origem. Por outro lado, no aspecto construtivo, 

as equipes são por prédio, não havendo intercâmbio de profissionais, exceto o engenheiro, 

responsável técnico ou algum técnico especialista, como eletricistas. 

Este trabalho vai apresentar uma otimização da distribuição dos recursos, oriundo de 

receita própria, da empresa entre os diversos empreendimentos em andamento. Seguindo a 

metodologia, em primeiro lugar, será levantado os dados da empresa-problema,  que sejam 

significativos para este planejamento. 
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4  MODELOS DE OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS 

Este capitulo apresenta dois modelos de otimização de recursos na construção civil, 

aplicados ao planejamento financeiro da empresa problema. O primeiro modelo é construído 

com base no levantamento dos dados significativos a um planejamento da filial de Recife. 

.Encontra uma solução para esta modelagem e a implanta no empresa-problema.  

Problemas, não previstos, acontecem e melhoramentos se fazem necessário, o que é 

apresentado e analisado no segundo modelo. 

 

4.1 Modelo 1: Planejamento Empreendimentos Recife 

Para preparar um planejamento financeiro para filial Recife, foi solicitado ao 

Departamento Financeiro a receita mensal de cada obra e ao Departamento Técnico: o prazo 

para conclusão da obra, a quantidade de recursos para isto e o tempo mínimo de obra 

tecnicamente possível. 

O Departamento Financeiro informou que a receita mensal líquida, oriunda das parcelas 

mensais “fixas” dos empreendimentos de Recife, era da ordem de  R$340.000,00 (trezentos e 

quarenta mil reais), oriundos de 4 empreendimentos em andamento e dois já concluídos, 

conforme apresenta a Tabela 4.1.  

 
Tabela 4.1 – Receita mensal da empresa-problema, oriunda das parcelas  

mensais dos empreendimentos de Recife. 
Fonte:do autor 

 

Descrição Março 
Obra Realizado 

Receitas:  341.468,76 
Obras Entregues  45.508,26 
 Obra A 17.741,07 
 Obra B 27.767,19 
Obras em Andamento  325.653,44 
 Obra C 99.616,17 
 Obra D 92.215,74 
 Obra E 76.507,07 
 Obra F 57.314,46 
(-) Impostos sobre Venda 
(8%)  (29.692,94) 
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O departamento técnico, por sua vez, informou os custos para a conclusão das obras e o 

tempo mínimo para concluí-los, bem como o prazo máximo contratual estão na Tabela 4.2. 

 
 

Tabela 4.2 – Recursos e datas para conclusão das obras da filial Recife da empresa-problema 
Fonte: do autor 

 

Empreendimentos Data contratual 
para entrega 

Tempo mínimo 
de conclusão 

Custo para 
Conclusão 

Obra C 09 meses 06 meses 1.500.000,00 
Obra D 18 meses 06 meses 2.000.000,00 
Obra E 36 meses 12 meses 3.200.000,00 
Obra F 42 meses 18 meses 3.500.000,00 

  TOTAL 10.200.000,00 
 
O tempo mínimo de conclusão apresentado na Tabela 4.2 merece uma atenção melhor, 

significa que, se alocar todos os recursos possíveis, a obra só poderá ser concluída neste prazo 

devido ao sequenciamento dos serviços e/ou pelo tempo necessário para conclusão 

determinado pelas normas técnicas. Por exemplo: não é possível construir as lajes sem 

concluir os pilares que vão sustentá-la e, em ambos os casos, é necessário esperar a cura 

(secagem) do concreto para prosseguir. 

Outro ponto que necessita um esclarecimento é o custo para conclusão da obra, este se 

refere ao custo para concluir a obra dentro do ritmo normal de trabalho. Neste modelo, não 

será levado em consideração o custo de obra parada, nem o custo para acelerar uma etapa a 

fim de concluir mais cedo a obra. O custo de obra parada é compensado pela capitalização a 

mais que o construtor se beneficia; enquanto que na antecipação, a compensação se faz ganho 

financeiro dos custos fixos que não serão pagos. 

De uma simples análise dos dados apresentados, observa-se que o custo total de obra 

pode ser coberto pela receita líquida, se esta se mantiver constante durante os 42 meses 

subsequentes.  

O financiamento direto ao cliente dos empreendimentos da empresa, possui uma parcela 

na entrega do imóvel, chamada de habite-se, que equivale a 20% do valor total de venda. 

Historicamente a empresa registra que os cliente a procuram antes desta data para liquidar 

esta data e isto se faz a proporção que a obra evolui. 

A instituição financeira principal da filial Recife disponibiliza uma linha de crédito 

através de uma Conta Garantia que a remunera quando a mesma possui saldo na conta e lhe 

cobra encargos na situação oposta, tudo isto lastrado pelo próprio empreendimento e com 

taxas interessantes em relação as praticadas no mercado. 
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A Diretoria determinou que 15% do faturamento mensal não poderá ser gasto em obras, 

deveriam ser destinados ao pagamento das despesas administrativas e de dívidas anteriores. 

 

Fase 1: Definição do Problema: 

Problema base: 

Qual o planejamento que maximize o fluxo de caixa, para execução das obras da filial 

Recife?   

 

Fase 2: Desenvolvimento de Modelos: 

Restrições: 

a. Trabalhar apenas com a receita dos empreendimentos, sem comprometer o capital 

giro da empresa, com a redução de 15% imposta pela Diretoria. 

b. Cumprir os prazos contratuais de conclusão das obras. 

c. Cumprir os tempos mínimos para a execução das etapas construtivas. 

d. Respeitar o custo previsto para conclusão de cada obra. 

  

Hipóteses: 

Considera-se que: 

─ a receita se mantenha constante, sem inadimplência, nem novas vendas; 

─ os custos da obra e a receitas dos empreendimentos sejam corrigidos integralmente 

pelo ICC; 

─ o desembolso será uniforme, em parcelas mensais, em igual ao período da conclusão 

da obra; 

─ não considerar custo de obra parada; 

─ o custo para concluir independe da quantidade de meses para se realizar a conclusão; 

─ sem restrição de pessoal, insumo ou equipamento; 

─ não se considera a folga do prazo contratual. 

─ A Receita proveniente do Habite-se, 20% do valor total de venda, será paga na 

entrega da unidade. Será considerado um recebimento de forma linear proporcional 

ao encerramento da obra. Este valor será aplicado integramente, definido pela 

Diretoria, no mercado financeiro, num tipo de aplicação que lastreia a conta 
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garantida da Empresa e remunera em 2,8% ao mês, não acumulativo, já descontado 

o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. 

 

 

Fase 3: Preparação dos dados: 

O objetivo do problema é a maximação da função Lucro = Receita  – Custo das obras + 

Receita Financeira.  

Função a ser maximizada: 

               14                                                
L =  H + ∑  ((100%- 15%)*Rt  – (Cct + Cdt +Cet + Cft) + (Fct + Fdt +Fet + Fft)) 
               t=1                                               

Onde: 
  L = Lucro total; 

t = trimestre, varia de 1 até 14 que é o máximo firmado em contrato, referente a 
obra F, veja na tabela 4.3; 

           (100%-15%) = Valor que a diretoria reservou para execução da obra. Os 15% 
será destinado a outros fins, como pagamento de dívidas 
anteriores, novas tecnologias, qualificação de pessoal, prolabore 
dos acionistas; 

H = Valor total de Habite-se que tem a receber; 
Rt = valor da receita total no trimestre t; 
Cct = Custo da Obra C no trimestre t; 
Cdt = Custo da Obra D no trimestre t; 
Cet = Custo da Obra E no trimestre t; 
Cft = Custo da Obra F no trimestre t; 
Fct = Receita Financeira da Obra C no trimestre t; 
Fdt = Receita Financeira da Obra D no trimestre t; 
Fet = Receita Financeira da Obra E no trimestre t; 
Fft = Receita Financeira da Obra F no trimestre t; 

 

Restrições / Hipóteses: 

a) Trabalhar apenas com a receita dos empreendimentos, sem comprometer o capital de 

giro da empresa, com a redução de 15% imposta pela Diretoria. 

O custo total trimestral não pode ultrapassar o valor total da receita. O valor mensal 

é de R$ 340.000,00, ou seja, de R$1.020.000,00; porém, a Diretoria reservou 15% 

para outros fins, sobrando para a execução de obra R$867.000,00. 

Para qualquer trimestre t, o somatório do custo individual de cada obra não pode 

exceder a R$867.000,00, que pode ser escrito: 

 
Cct + Cdt + Cet + Cft <= 867.000,00 
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b) Cumprir os prazos contratuais de conclusão das obras. 

Para cada obra existe um prazo contratual para entregá-la, apresentado na Tabela 4.3 

que determina quantos custos trimestrais poderá ter; ou seja, para a Obra C que só 

tem 03 trimestres, tem-se apenas Cc1 – custo da Obra C no trimestre 1, Cc2 - custo 

da Obra C no trimestre 2 e Cc3 - custo da Obra C no trimestre 3, logo o custo total da 

Obra C poderá ser escrito como: 

 
Cc = Cc1 + Cc2 + Cc3. 

 
Para a Obra D, que tem um prazo de 06 trimestres, como apresenta a Tabela 4.3, seu 

custo total é escrito: 

 
Cd = Cd1 + Cd2 + Cd3 + Cd4 + Cd5 + Cd6. 

 
A Obra E, com seu prazo máximo de 12 trimestres, tem seu custo total escrito como: 

 
Ce = Ce1 + Ce2 +  ...  + Ce11 + Ce12. 

 
E finalizando a Obra F tem seu custo total representado por 14 parcelas trimestrais, 

pois seu prazo máximo contratual é de 14 trimestres: 

 
Cf = Cf1 + Cf2 +  ...  + Cf13 + Cf14. 

 
c) Cumprir os tempos mínimos para a execução das etapas construtivas. 

Para se cumprir o tempo mínimo que a engenharia e as boas técnicas obrigam a 

cumprir, far-se-á obrigando que o custo mensal de cada obra não exceda o valor 

máximo que cada obra pode gastar, apresentado na Tabela 4.3, que foi encontrado 

dividindo-se o valor total para terminar a obra pelo tempo mínimo (em trimestres) 

necessário para a conclusão, ou seja: 

Os custos trimestrais da Obra C não podem exceder a R$750.000,00. Escrevendo de 

forma matemática: 

Cc1, Cc2, CC3 <= 750.000,00 
 

Enquanto que para obra D, suas parcelas trimestrais não podem exceder a 

R$1.000.000,00: 

Cd1, Cd2, Cd3, Cd4, Cd5, Cd6 <=1.000.000,00 
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A Obra E, a R$800.000,00 trimestrais: 
 

Ce1, Ce2,  ...  Ce11, Ce12 <= 800.000,00 
 

E finalizando a Obra F tem seu custo trimestral inferior a R$584.000,00: 
 

Cf1, Cf2,  ...  Cf13, Cf14 <= 584.000,00 
 

d) Respeitar o custo previsto para conclusão de cada obra. 

Para cada obra existe um valor orçado para entregar a obra, apresentado na Tabela 

4.3, ou seja, para a Obra C seu custo esta orçado em R$1.500.000,00 

Cc = Cc1 + Cc2 + Cc3 = 1.500.000,00 
 

Enquanto que para Obra D, tem um custo de R$2.000.000,00: 
 

Cd = Cd1 + Cd2 + Cd3 + Cd4 + Cd5 + Cd6 = 2.000.000,00 
 

A obra E, de R$3.200.000,00: 
 

Ce = Ce1 + Ce2 +  ...  + Ce11 + Ce12 = 3.200.000,00 
 

E, finalizando, a Obra F, de R$3.500.000,00: 
 

Cf = Cf1 + Cf2 +  ...  + Cf13 + Cf14 = 3.500.000,00 
 
 

e) A receita financeira proveniente do Habite-se, considerando um recebimento de 

forma linear proporcional ao encerramento da obra, e remunerada em 2,8%, não 

cumulativo, ao mês, já descontado o IOF, imposto sobre operações financeiras. 

Foi solicitado ao financeiro o resíduo do Habite-se a receber de cada obra. A Figura 

4.3 apresenta estes valores informados, que totalizaram R$3.160.000,00 (H) e, na 

ultima coluna, apresenta-se uma proporção do valor a receber pelo valor de custo. 
 

Tabela 4.3  – Recursos, datas para conclusão e habite-se das obras da filial Recife da empresa-
problema –  em trimestres 
Fonte : do autor 

Empreendimentos Data contratual 
para entrega 

Custo para 
Conclusão 

Habite-se a 
receber 

Habite-se a receber 
por custo para 

concluir 
Obra C 03 trimestre 1.500.000,00 460.000,00 0,3067 
Obra D 06 trimestre 2.000.000,00 620.000,00 0,3100 
Obra E 12 trimestre 3.200.000,00 1.000.000,00 0,3125 
Obra F 14 trimestre 3.500.000,00 1.080.000,00 0,3086 

  10.200.000,00 3.160.000,00 
 

A obra J tem i trimestres para acabar contratualmente, a receita financeira para os 14 

trimestres, é: 
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Fj = Fj1 + Fj2 + Fj3 + ... + Fj14 

 
Onde: 

Fji = Receita Financeira do Trimestre i 
 
 
Fji = Hj * (Cj1 + ... + Cji) * (2,8%) 
                   Cj 

 
Onde: 

Hj = Residual do Habite-se a receber da Obra J 
Cj = Custo Total da Obra J = Cj1 + Cj2 + ... + Cji  

 
Então: 

Fji = Hj * 0,028 * (Cj1 + ... + Cji)  
                            Cj 

Logo: 

Fj = Fj1 + Fj2 + Fj3 + ... + Fj14 
 
Fj = 0,028 * Hj ( (Cj1) + (Cj1 + Cj2) + .... + (Cj1 + ... + Cji)) 
                     Cj 
 
Fj = 0,028 * Hj ( 14 * Cj1 + (14-1) * Cj2) + .... + (14 –(i-1)) * Cji)   Formula 1 
                    Cj 
 

Com base na Fórmula 1 e com os dados da Tabela 4.3 a, 
 
Obra C: 03 trimestres, Hc / Cc = 0,3067: 

Fc = 0,028*0,3067 (14* Cc1 + 13 *Cc2 + 12 *Cc3 ) 

Fc =  0,1202 *  Cc1 + 0,1116 * Cc2 + 0,1030 * Cc3 
 
 

Para Obra D: 06 trimestres, Hd / Cd = 0,3100: 

Fd = 0,028*0,3100  * (14*Cd1 + 13 *Cd2 + 12 *Cd3 + 11* Cd4 + 10 *Cd5 + 9 *Cd6 ) 
 

Fd =  0,1215 * Cd1 + 0,1128 *Cd2 + 0,1042 *Cd3 + 0,0954* Cd4 + 0,0868 *Cd5 +    
        0,0781*Cd6 

 
 
Enquanto para Obra E: 12 trimestres, He / Ce = 0,3125: 

Fe = 0,028*0,3125  * (14*Ce1 + 13 *Ce2 + 12 *Ce3 + 11* Ce4 + 10 *Ce5 + 9 *Ce6  +   

                                             8*Ce7 + 7 *Ce8 + 6 *Ce9 + 5* Ce10 + 4 *Ce11 + 3 *Ce12  ) 
 

Fe = 0,1225 * Ce1 + 0,1137 * Ce2 + 0,1050 * Ce3 + 0,0962 * Ce4 + 0,0875 * Ce5 + 
  0,0787 * Ce6  +  0,0700 * Ce7 + 0,0612 * Ce8 + 0,0525 * Ce9 + 0,0437 *Ce10 +  
  0,0350 *Ce11 + 0,0262*Ce12   
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Por último para Obra F: 14 trimestres, Hf / Cf = 0,3086: 

Ff = 0,028*0,3086  * (14*Cf1 + 13 *Cf2 + 12 *Cf3 + 11* Cf4 + 10 *Cf5 + 9 *Cf6  +   

                                                      8*Cf7 + 7 *Cf8 + 6 *Cf9 + 5* Cf10 + 4 *Cf11 + 3 *Cf12  +  
                                    2* Cf13 + 1 *Cf4) 
 
Ff = 0,1210 * Cf1 + 0,1123 *Cf2 + 0,1037 * Cf3 + 0,0950 * Cf4 + 0,0864 *Cf5 +  
       0,0778 * Cf6  +  0,0691 * Cf7 + 0,0605 *Cf8 + 0,0518 *Cf9 +  0,0432 * Cf10 +  
       0,0346 * Cf11 + 0,0259 * Cf12  +   0,0173 * Cf13 + 0,0086 * Cf4) 

 
 
 

Fase 4: Solução do Modelo: 

Função a ser maximizada: 

               14 
L =  H + ∑  ((85%)*Rt  – (Cct + Cdt + Cet+Cft) + (Fct + Fdt + Fet+Fft) )  
               t=1 

Ou seja: 
L = 3.160.000 + 14*1.020.000,00*0,85 –  
        ((Cc1 + Cc2 + CC3) + (Cd1 + Cd2 + Cd3 + Cd4, + Cd5 + Cd6) + (Ce1 + Ce2 +  ...  

Ce11 + Ce12) + (Cf1 + Cf2 +  ... +  Cf13 + Cf14 )) + (1,2023 *  Cc1 + 1,1164 * Cc2 + 
1,0305 * Cc3))  +  ((0,1202 *  Cc1 + 0,1116 * Cc2 + 0,1030 * Cc3 ) +(0,1215 * Cd1 
+ 0,1128 *Cd2 + 0,1042 *Cd3 + 0,0954* Cd4 + 0,0868 *Cd5 + 0,0781*Cd6) + 
(0,1225 * Ce1 + 0,1137 * Ce2 + 0,1050 * Ce3 + 0,0962 * Ce4 + 0,0875 * Ce5 +  
0,0787 * Ce6  +  0,0700 * Ce7 + 0,0612 * Ce8 + 0,0525 * Ce9 + 0,0437 *Ce10 + 0,0350 
*Ce11 + 0,0262*Ce12) + (0,1210 * Cf1 + 0,1123 *Cf2 + 0,1037 * Cf3 + 0,0950 * Cf4 
+ 0,0864 *Cf5 + 0,0778 * Cf6  +  0,0691 * Cf7 + 0,0605 *Cf8 + 0,0518 *Cf9 +  0,0432 
* Cf10 + 0,0346 * Cf11 + 0,0259 * Cf12  +   0,0173 * Cf13 + 0,0086 * Cf4)) 

 
 

Maximizar:  
 
L = 15.298.000,00 - 0,8798 *  Cc1 - 0,8884* Cc2 - 0,8970 * Cc3 - 0,8785 * Cd1 - 0,8872 *Cd2 
-0,8958  * Cd3 - 0,9045 * Cd4 - 0,9132  * Cd5  - 0,9219 * Cd6  - 0,8775 * Ce1 - 0,8863 * Ce2 - 
0,8950 * Ce3 - 0,9038 * Ce4 - 0,9125 * Ce5 - 0,9213 * Ce6  - 0,9300  * Ce7 - 0,9388 * Ce8 -
0,9475 * Ce9 - 0,9563 * Ce10 - 0,9650  * Ce11 - 0,9738  * Ce12 - 0,8790 * Cf1 - 0,8877 * Cf2 - 
0,8963 * Cf3 - 0,9050 * Cf4 - 0,9136 * Cf5 - 0,9222 * Cf6  - 0,9309 * Cf7 - 0,9395 * Cf8 - 0,9482 
* Cf9 - 0,9568 * Cf10 - 0,9654 * Cf11 - 0,9741 * Cf12  - 0,9827 * Cf13 - 0,9914 * Cf4 
 
Sujeito a: 

Cct + Cdt + Cet + Cft <= 867.000,00, t=1,2,…,14 
 
Cc1, Cc2 , CC3 <= 750.000,00 
 
Cd1, Cd2, Cd3, Cd4, Cd5, Cd6 <=1.000.000,00 
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Ce1, Ce2,  ...  Ce11, Ce12 <= 800.000,00 
 
Cf1, Cf2,  ...  Cf13, Cf14 <= 584.000,00 
 
Cc1 + Cc2 + Cc3 = 1.500.000,00 
 
 Cd1 + Cd2 + Cd3 + Cd4 + Cd5 + Cd6 = 2.000.000,00  
 
 Ce1 + Ce2 +  ...  + Ce11 + Ce12 = 3.200.000,00 
 
Cf1 + Cf2 +  ...  + Cf13 + Cf14 = 3.500.000,00 
 
Cc1, Cc2, Cc3, Cd1, Cd2, Cd3, Cd4, Cd5, Cd6, Ce1, Ce2, ..., Ce12, 
 
Cf1, Cf2,  ...  ,Cf13, Cf14 >= 0,00 
 
 
A armação do modelo na ferramenta Solver encontra-se no Apêndice 1. A solução 

encontrada é apresentada  na Figura 4.1: 

 
 

Figura 4.1 -  Resultado do solver para o planejamento financeiro da empresa-problema 
Fonte: do autor 

 
A Tabela 4.4 apresenta o desembolso trimestral total e por obra do resultado encontrado 

pelo Solver: 
Tabela 4.4  – Desembolso pela solução encontrada pelo solver 

Fonte: do Autor 
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Fase 5: Avaliação da Solução: 

Do modelo protótipo que apresentou um lucro de R$5.098.000,00. 

Iniciou-se a implementação do cronograma, com o cuidado de não demitir o pessoal 

estratégico de obra (os mestres, os encarregados e almoxarifes). Foi criada uma equipe 

mínima em cada obra, formada por um estagiário, um almoxarife e a equipe de vigilância e 

limpeza. O reflexo no caixa foi imediato, como mostra a Tabela 4.5 com os demonstrativos de 

resultados (DRE)  dos meses subsequentes. 

A Engenharia comentou acerca da descontinuidade dos trabalhos na Obra E nos 

trimestres 5 e 6, que geraria custo de mobilização e desmobilização; mas, diante do ganho 

financeiro esperado, este seria ínfimo, e se convenceu. 
 

Tabela 4.5  – Demonstrativos de resultados da empresa-problema após a implantação do 

planejamento financeiro 

Fonte: do autor 

Descrição Março Abril Maio Junho 

1. Receita Bruta 603.980,27 472.704,21 371.878,77 406.372,68 

2. Custos Diretos Construção 420.749,57 453.599,95 316.041,67 294.127,97 

3.(=1-2) Lucro Bruto 183.230,70 19.104,26 55.837,10 112.244,71 

4. Impostos 16.948,84 1.767,14 5.164,93 10.382,64 

  4.1. Pis (1,65%) 3.023,31 315,22 921,31 1.852,04 

 4.2 Cofins (7,60%) 13.925,53 1.451,92 4.243,62 8.530,60 

5.(=3-4) Resultado Operacional Bruto 166.281,86 17.337,12 50.672,17 101.862,07 

 
 

Análise de sensibilidade: 

Após a análise da parte das células ajustáveis do relatório de sensibilidade produzido 

pelo Solver e apresentado no Anexo 1, é visto que o acréscimo ou decréscimo de uma 

pequena quantidade no coeficiente da função objetiva gera uma mudança na solução, isto 
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devido ao fator que rege estes coeficientes é a remuneração financeira, que é muito baixa, 

2,8%, e ainda sua base de calculo é o resíduo do habite-se,  uma parte inferior a 20% do valor 

do empreendimento. Isto também causa muitas soluções próximas à solução ótima. 

O modelo é ainda muito sensível a variações nos dados de entrada, uma vez que a 

remuneração mensal sobre as receitas é muito pequena, o que determina um conjunto de 

soluções possíveis que apresentam um resultado muito próximo a solução ótima.  

Avaliação do Resultado do Modelo para a empresa 

A empresa-problema colocou em prática o planejamento financeiro indicado pelo 

modelo, fazendo a velocidade de execução da obra conforme a disponibilidade de recursos, 

inclusive com obras paradas. 

O resultado financeiro foi dentro do previsto, porém a percepção do cliente do que 

estava acontecendo, foi inesperada e muito negativa, o que obrigou a repensar o modelo 

introduzindo restrições que minimizem este efeito perverso. 

 
 

4.2  Modelo 2: Adequação do Planejamento pela Percepção do Cliente 

Contextualização da nova realidade 

No terceiro mês após a implantação houve uma solicitação pela imobiliária parceira para 

uma reunião com os diretores da Empresa. Estes estavam muito preocupados com a parada 

nas obras, pois estava criando um crescente rumor sobre a saúde da Empresa, acrescido dos 

atrasos constantes das entregas dos empreendimentos de Alagoas. Esses fatores 

comprometeriam o IVV (Índice de Velocidade de Vendas) da construtora. Os diretores 

previam, ainda, uma enxurrada de destrato nos empreendimentos cujas obras haviam sido 

paradas. 

Dois dias após, houve uma reunião com a agência de propaganda, a assessora de 

imprensa, a assessora jurídica e o pessoal de engenharia, além da diretora comercial, para 

relatar o que imobiliária-parceira tinha percebido e tentar buscar alternativas. 

Quanto ao destrato, apesar de haver entendimentos de tribunais superiores que o 

contrato de incorporação é enquadrado na lei do consumidor, o tribunal de Pernambuco 

continua a negar esta tese, o que garante à Construtora uma série de descontos (sinal, 

impostos, corretagem e propaganda dentre outros) em caso de destrato, que o torna inviável 

para o cliente fazê-lo. A Assessora Jurídica sentiu-se menos pressionada, mas a deteriorização 
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da imagem da Construtora é um problema gravíssimo, que inviabilizaria toda a engenharia 

financeira. 

A agência de publicidade sugeriu fazer uma correspondência aos compradores dos 

empreendimentos paralisados e encaminhar um cronograma. O risco dessa correspondência 

era de despertar os clientes que não haviam percebido a paralisação e aumentar muito mais a 

onda de insatisfação. Além disso, o cliente ficaria com um cronograma que em caso de não 

ser cumprido, seria um documento juridicamente perfeito contra a empresa-problema. 

Outra opção estudada foi de fazer muito alarde nas entregas dos empreendimentos. Seria 

algo pontual, contra a imagem dos prédios parados vistas durante o ano todo. 

A Engenharia, então, sugeriu se fazer um cronograma com atividades sem altos custos 

financeiros, mas com percepção grande pelo cliente, principalmente para que o passante 

frente ao empreendimento veja e ache que a obra está andando. Exemplo: fazer o fechamento 

de alvenaria externa. Este tipo de atitude é conhecido no meio da construção como “passar um 

batom”.  

Adalberto Pandolfo et al (2007) aplica este mesmo caminho para apresentar um modelo 

de comparação de valor para o sistema imobiliário com características de empreendimentos 

percebidos pelo cliente na hora da venda, composto de três módulos: análise do valor 

percebido pelo mercado, determinação do custo de produção dos elementos da edificação e 

análise do valor dos atributos percebidos pelos usuários. A análise do valor dos atributos 

percebidos pelos usuários apresenta as cinco etapas para se identificar estes pesos, que estão 

apresentados na Figura 4.2: 

 
 
 

 



Capítulo 4                                                                                                                                                  Modelos 

42 

 
Figura 4.2 – Fases do Modulo III – Avaliação dos atributos percebidos pelo usuário, dentro do modelo 

avaliação do projeto proposto por Pandolfo et al (2007). 
Fonte: Adalberto Pandolfo et al (2007) 

 
 
Para se obter o grau de importância pelo grau de percepção do cliente, pode-se utilizar a 

construção de uma matriz de correlação entre os requisitos do cliente e os requisitos do 

cronograma de execução do projeto do empreendimento. Para obtenção da matriz de 

correlação, deve buscar verificar para cada requisito de cliente, sua contribuição para a 

incorporação de diferentes requisitos de execução do projeto no prazo de execução final do 

empreendimento (ajuste no cronograma de tempo).  

Se a correlação existir, identifica-se simbolicamente o grau desta correlação com a 

seguinte simbologia: , forte correlação; , moderada correlação; e Δ, fraca correlação 

(peso 1). A seguir, multiplica-se o peso da correlação entre atividades pelo grau de 

importância da função obtida pelo diagrama de Mudge (CSILLAG, 1995). Somando-se os 

valores obtidos nas diversas correlações para uma mesma atividade (coluna da matriz), tem-se 

o grau de importância de todas as atividades pertencentes ao processo.  

A engenharia atribuiu pesos a cada etapa da execução da obra usando como base a 

percepção do cliente e apresentou a sua tabela de tarefas com as etapas de construção que 

estão mostradas na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 – Etapas de construção com tempos mínimos, % sobre o custo e identificação de                         
visibilidade pelo cliente 

Fonte: do autor  
 

Etapas de Construção 
% 

Custo 
de Obra 

% 
Valor 

de 
Venda 

Tempo mínimo Peso Observações 

Serviços Preliminares 4,50 3,00 1 mês 2 Normal 
Fundação 15,50 10,00 4 meses 0 Nenhuma  
Pilotis + 1o. Piso 5,00 3,25 2 meses 3 Grande importância para o IVV 
Estrutura (pilar + 
laje) 20,00 13,00 05 mês / laje 

3 Grande Visibilidade = cliente 
aceita até 1 laje em cada 60 dias 

Fechamento Externo 
(fachada externa) 3,00 1,95 0,25 mês / laje 

3 Grade visibilidade, o cliente não 
possui parâmetro de medida 

Esquadrias de 
Fachada 1,00 0,65 0,125 mês /laje 

3 Grade visibilidade, o cliente não 
possui parâmetro de medida 

Revestimento 
Fachada 4,00 2,60 0,125 mês / laje 

3 Grade visibilidade, o cliente 
acha que o prédio está pronto 

Fechamento Interno 5,00 3,25 0,25 mês / laje 1  Baixa 
Instalações 10,00 6,50 1 mês 1  Baixa 
Pintura e Forro 10,00 6,50 1 mês 2  Normal 

Elevadores 5,00 3,25 1 mês para montar 
1 Baixa visibilidade, 6 meses para 

fabricar 
Acabamentos (Porta, 
cubas, torneiras,...) 15,00 9,75 2 meses 

2 
 Normal 

Equipamentos 
(Bombas, gerador, 
obra de arte,..) 2,00 1,30 0,5 mês 

1 

 Baixa 
 TOTAL 100,00 65,00      

 
 
A imobiliária-parceira e a diretora comercial aprovaram a Tabela 4.6 e sugeriram que a 

obra fosse dividida em três fases: até o pilotis, a elástica e o acabamento. É fundamental para 

a o IVV – Indice de Velocidade de Venda ter um número bom, que a obra saia do chão e seja 

vista na rua pelo cliente. Isto também provoca-o a tomar a decisão, pois acha que já vai ficar 

pronto. 

Existe também um custo nos lançamentos que é a construção do apartamento decorado, 

que gira em torno de R$80.0000,00 a R$100.000,00 e são totalmente destruídos. Muitas vezes 

a obra demora a começar, pois o comercial não permite a derrubada do decorado, haja vista 

que é uma grande arma de venda. Com a estratégia de construir em 6 meses  até a 1ª. laje, já 

construiria o decorado, no primeiro andar. 

O apartamento decorado tem várias vantagens, para não perder o investimento, pois se 

cobraria um valor a mais por esta decoração, e são justamente estes apartamentos do 1º. andar 

os de menor valor – além de não se perder o valor da construção do decorado. 
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A fase elástica, que corresponde a 33% ficaria a cargo de o planejamento definir a 

estratégia mais adequada e o último semestre, com os demais 42%, fecharia a obra. Poder-se-

á, desta maneira, construir os empreendimentos entre 18 a 60 meses, como apresentado na 

figura 4.3. 

 
Figura 4.3 – Etapas da construção agrupadas pelo grau de percepção do cliente e com o percentual que 

ela representa no custo da obra 
Fonte: do autor 

 
Os percentuais que a engenharia apresentou também podem ser confirmados para o 

projeto padrão para R8-N, definido pela ABNT: NBR 12721:2006, como residência 

multifamiliar, padrão normal: garagem, pilotis e oito pavimentos-tipo. Garagem: escada, 

elevadores, 64 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo depósito e instalação sanitária. 

Pilotis: escada, elevadores, hall de entrada, salão de festas, copa, 2 banheiros, central de gás e 

guarita. Pavimento-tipo: Hall de circulação, escada, elevadores e quatro apartamentos por 

andar, com três dormitórios, sendo um suíte, sala estar/jantar, banheiro social, cozinha, área 

de serviço com banheiro e varanda.. 

Preparou-se um novo planejamento apoiado no novo cronograma de obra evidenciando 

as etapas de grande visibilidade ao cliente e baixo custo, corrigindo o primeiro planejamento 

que parava por completo, algumas obras.  

O departamento técnico recalculou e informou os custos para a conclusão das obras e o 

tempo mínimo para concluí-los, bem como o prazo máximo contratual estão na Tabela 4.7.  

 
Tabela 4.7 – Recursos e datas para conclusão das obras da filial Recife da empresa-problema 

Fonte: do autor 
 

Empreendimentos Data contratual 
para entrega 

Tempo mínimo 
de conclusão Custo para Conclusão 

Obra C 06 meses 03 meses 750.000,00 
Obra D 15 meses 06 meses 2.000.000,00 
Obra E 33 meses 12 meses 3.200.000,00 
Obra F 36 meses 18 meses 3.500.000,00 

    TOTAL 9.450.000,00 
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O departamento técnico também solicitou que nenhuma obra começada fique com um 

provisionamento mensal menor que de R$50 mil reais, este valor se refere a uma equipe 

mínima trabalhando. No item 4.4 deste trabalho será discutido com mais profundidade sobre 

qual seria a equipe mínima necessária em cada obra.  

É bom lembrar que alguns serviços de alto impacto na percepção do cliente têm custo 

baixíssimo, por exemplo, o fechamento externo do prédio, envolve uma equipe de apenas 2 

(dois) pedreiros e 2 ajudantes e o material envolvido, tijolo e massa, são de baixo custo, além 

de sua velocidade de execução poder ser regulada facilmente, pois não tem impedimentos 

técnicos de execução. O mesmo ocorre com a fachada. Foi baseado neste caso que a 

engenharia chegou ao valor de provisionamento mínimo. 

De uma simples análise dos dados apresentados, observa-se que o custo total de obra 

continua sendo coberto pela receita líquida, se esta se mantiver constante durante os 39 meses 

subsequentes.  

 

Fase 1: Definição do Problema: 

O problema continua o mesmo. 

Problema base: 

Qual o melhor planejamento que maximize o fluxo de caixa, para execução das obras da 

filial Recife?  

Nesta modelagem é introduzido os critérios que levam em conta a percepção da 

execução da obra pelo cliente, em relação a anterior. 

 

Fase 2: Desenvolvimento de Modelos: 

Restrições: 

Continuam mantidas todas as restrições do modelo anterior. 

 

Restrições novas: 

a) Nenhuma obra fica sem executar serviços, com uma provisão mínima de 

R$150.000,00 por trimestre, ou seja: 
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b) As Obras E e F que ainda não começaram, vão começar de imediato e levarão para 

fazer as fundações e pilotis 9 meses, ou três trimestres. Para fazer esta etapa, é 

necessário o equivalente a 20,50% do faturamento, ou 16,25% do custo, conforme é 

apresentado na Tabela 4.6, supra-sitiada.  

A Tabela 4.8 mostra os valores para a conclusão da obra e da fundação e Pilotis, por 

trimestre. O Valor da Fundação e Pilotis é encontrado aplicando o percentual de 16,25% sobre 

o Custo para Conclusão. O Valor por trimestre para executar a fundação e Pilotis é encontrado 

dividindo o Valor da Fundação e Pilotis pelos três trimestres que é necessário para execução 

da obra. 

 
Tabela 4.8  – Custos dos empreendimentos para conclusão total e valor da fundação e Pilotis 

Fonte: do autor 
 

Empreendimentos Custo para 
Conclusão 

Valor da Fundação 
e Pilotis                

(3 trimestres) 

Valor por trimestre 
para executar a 

fundação e Pilotis 
Obra E 3.200.000,00 424.000,00 141.333,33 
Obra F 3.500.000,00 463.750,00 154.583,33 

 

Hipóteses: 

Mantiveram-se as mesmas. 

 

Fase 3: Preparação dos dados: 

O problema continua o mesmo de maximizar é a função Fluxo = Receita – Custo das 

obras + Receita Financeira. Ressalta-se, no entretanto, que só restam, agora, 13 trimestres. 

 

Função a ser maximizada: 

               14                                                 
L =  H + ∑  ((100%- 15%)*Rt  – (Cct + Cdt +Cet + Cft) + (Fct + Fdt +Fet + Fft)) 
               t=1                                               

 

Novamente em vez de trabalhar com a unidade mês, trabalhar-se-á por trimestres. A 

Tabela 4.9 em trimestres, e introduz uma nova variável, o custo máximo por mês, ajustado ao 

tempo, importante lembrar que se passou um trimestre. Além do prazo para conclusão 

contratual da obra ter diminuído em um trimestre, foram feitos aportes de capital apenas na 
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Obra C, nas execuções de tarefas. Na Obra D, apesar de ter sido designado R$117.000,00, 

conforme as diretrizes da modelagem anterior.. 
 

Tabela 4.9 – Recursos e datas para conclusão das obras da filial Recife da empresa-problema –  em trimestres 
Fonte: do autor  

 

Empreendimentos 
Data 

contratual para 
entrega 

Tempo mínimo 
de conclusão Custo para Conclusão Custo máximo por mês 

Obra C 02 trimestre 01 trimestre 750.000,00 750.000,00 
Obra D 05 trimestre 02 trimestre 2.000.000,00 1.000.000,00 
Obra E 11 trimestre 04 trimestre 3.200.000,00 800.000,00 
Obra F 13 trimestre 06  trimestre 3.500.000,00 584.000,00 

  TOTAL 9.450.000,00  
 

 

Restrições: 

Mantidas as restrições anteriores. 

Foi solicitado ao financeiro o resíduo do Habite-se a receber de cada obra. A Tabela 

4.10 apresenta estes valores informados, que totalizaram R$2.580.000,00 (H) e, na 

última coluna, traz uma proporção do valor a receber pelo valor de custo. 

 
Tabela 4.10 – Recursos, datas para conclusão e habite-se das obras da filial Recife da empresa-

problema – em trimestres 
Fonte: do autor 

 

Empreendimentos Data contratual 
para entrega 

Custo para 
Conclusão 

Habite-se a 
receber 

(Habite-se a 
receber) por 
(custo para 
concluir) 

Obra C 02 trimestre 750.000,00 75.000,00 0,1000 
Obra D 05 trimestre 2.000.000,00 500.000,00 0,2500 
Obra E 11 trimestre 3.200.000,00 1.000.000,00 0,3125 
Obra F 13 trimestre 3.500.000,00 1.080.000,00 0,3086 

      9.450.000,00 2.580.000,00  
 

 
 

Com base na Fórmula 1, ajustada para 13 trimestres ter-se-á:  
 
Fj = 0,028 * Hj ( 13 * Cj1 + (13-1) * Cj2) + .... + (13 –(i-1)) * Cji)                                                   

Cj 
 

 
Com base na Fórmula 1 e com os dados da Tabela 4.10 a, 

 
 

Obra C: 01 trimestres, Hc / Cc = 0,1000: 
Fc = 0,028*0,1000  * (13*Cc1 + 12 *Cc2 ) 
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Fc = 0,0364*Cc1 + 0,0336 *Cc2  
 
 

Para Obra D: 05 trimestres, Hd / Cd = 0,2500: 
Fd = 0,028*0,2500  * (13*Cd1 + 12 *Cd2 + 11 *Cd3 + 10* Cd4 + 9 *Cd5 ) 

 
Fd =  0,0910 * Cd1 + 0,0840 *Cd2 + 0,0770 *Cd3 + 0,0700* Cd4 + 0,0,630 *Cd5 

         
Enquanto para Obra E: 11 trimestres, He / Ce = 0,3125: 

Fe = 0,028*0,3125  * (13 *Ce1 + 12 *Ce2 + 11* Ce3 + 10 *Ce4 + 9 *Ce5  +   

                                                      8*Ce6 + 7 *Ce7 + 6 *Ce8 + 5* Ce9 + 4 *Ce10 + 3 *Ce11  ) 
 

Fe = 0,1137 * Ce1 + 0,1050 * Ce2 + 0,0962 * Ce3 + 0,0875 * Ce4 + 
       0,0787 * Ce5  +  0,0700 * Ce6 + 0,0612 * Ce7 + 0,0525 * Ce8 + 0,0437 *Ce9 +  
       0,0350 *Ce10 + 0,0262*Ce11   

 
Por último, para a Obra F: 13 trimestres, Hf / Cf = 0,3086: 

Ff = 0,028*0,3086  * (13*Cf1 + 12 *Cf2 + 11 *Cf3 + 10* Cf4 + 9 *Cf5 + 8 *Cf6  +   

                                                      7*Cf7 + 6 *Cf8 + 5 *Cf9 + 4* Cf10 + 3 *Cf11 + 2 *Cf12  +  
                                    1* Cf13 ) 
 
Ff =  0,1123 *Cf1 + 0,1037 * Cf2 + 0,0950 * Cf3 + 0,0864 *Cf4 +  
       0,0778 * Cf5  +  0,0691 * Cf6 + 0,0605 *Cf7 + 0,0518 *Cf8 +  0,0432 * Cf9 +  
       0,0346 * Cf10 + 0,0259 * Cf11  +   0,0173 * Cf12 + 0,0086 * Cf3) 

 
 
 

Fase 4: Solução do Modelo: 

 
Função a ser maximizada: 

               14 
L =  H + ∑  ((100%- 15%)*Rt  – (Cct + Cdt + Cet+Cft) + (Fct + Fdt + Fet+Fft) )  
               t=1 

 
Ou seja: 

L = 2.580.000,00 + 13*3*340.000,00*0,85 –  
        ((Cc1 + Cc2) + (Cd1 + Cd2 + Cd3 + Cd4, + Cd5) + (Ce1 + Ce2 +  ...  Ce11) + (Cf1 + 

Cf2 +  ... +  Cf13)) +   
((0,0364*Cc1 + 0,0336 *Cc2) +(0,0910 * Cd1 + 0,0840 *Cd2 + 0,0770 *Cd3 + 
0,0700* Cd4 + 0,0,630 *Cd5) + (0,1137 * Ce1 + 0,1050 * Ce2 + 0,0962 * Ce3 + 
0,0875 * Ce4 +  0,0787 * Ce5  +  0,0700 * Ce6 + 0,0612 * Ce7 + 0,0525 * Ce8 + 
0,0437 *Ce9 + 0,0350 *Ce10 + 0,0262*Ce11) + (0,1123 *Cf1 + 0,1037 * Cf2 + 0,0950 
* Cf3 + 0,0864 *Cf4 + 0,0778 * Cf5  +  0,0691 * Cf6 + 0,0605 *Cf7 + 0,0518 *Cf8 +  
0,0432 * Cf9 + 0,0346 * Cf10 + 0,0259 * Cf11  +   0,0173 * Cf12 + 0,0086 * Cf13)) 
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L = 13.851.000,00 -   0,9636 * Cc1 – 0,9664 * Cc2 - 0,9090 * Cd1 - 0,9160 *Cd2 -0,9230  
* Cd3 - 0,9300 * Cd4 - 0,9370  * Cd5  - 0,8863 * Ce1 - 0,8950 * Ce2 - 0,9038 * Ce3 - 
0,9125 * Ce4 - 0,9213 * Ce5  - 0,9300  * Ce6 - 0,9388 * Ce7 -0,9475 * Ce8 - 0,9563 * 
Ce9 - 0,9650  * Ce10 - 0,9738  * Ce11 - 0,8877 * Cf1 - 0,8963 * Cf2 - 0,9050 * Cf3 - 
0,9136 * Cf4 - 0,9222 * Cf5  - 0,9309 * Cf6 - 0,9395 * Cf7 - 0,9482 * Cf8 - 0,9568 * 
Cf9 - 0,9654 * Cf10 - 0,9741 * Cf11  - 0,9827 * Cf12 - 0,9914 * Cf13 

 
 
Restrições novas: 

a) Nenhuma obra fica sem executar serviços, com uma provisão mínima de 

R$150.000,00 por trimestre, ou seja: 

O provisionamento mínimo para cada  trimestre da Obra C: 

Cc1, Cc2 >= 150.000,00 
Enquanto que para obra D: 

 
Cd1, Cd2, Cd3, Cd4, Cd5  >= 150.000,00 

 
Da obra E: 

 
Ce1, Ce2,  ...  Ce11  >= 150.000,00 

 
E, finalizando, a Obra F: 

 
Cf1, Cf2,  ...  Cf13 >= 150.000,00 

 
c) As Obras E e F vão começar de imediato e vão fazer as fundações e Pilotis, em  três 

trimestres, com o desembolso apresentado na Tabela 4.10.  

Para executar os Pilotis da Obra E é necessário, nos três trimestres iniciais, alocar no 
mínimo R$141.333,33: 

 
Ce1, Ce2 e Ce3 >= 141.333,33 

 
Enquanto que para a obra F é necessário alocação de R$154.583,33. 

 
Cf1, Cf2 e Cf3 >= 154.583,33 
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Fase 4: Solução do Modelo: 
 

Maximizar:  
 
L = 13.851.000,00 -   0,9636 * Cc1 – 0,9664 * Cc2 - 0,9090 * Cd1 - 0,9160 *Cd2 -0,9230  * 

Cd3 - 0,9300 * Cd4 - 0,9370  * Cd5  - 0,8863 * Ce1 - 0,8950 * Ce2 - 0,9038 * Ce3 - 
0,9125 * Ce4 - 0,9213 * Ce5  - 0,9300  * Ce6 - 0,9388 * Ce7 -0,9475 * Ce8 - 0,9563 * 
Ce9 - 0,9650  * Ce10 - 0,9738  * Ce11 - 0,8877 * Cf1 - 0,8963 * Cf2 - 0,9050 * Cf3 - 
0,9136 * Cf4 - 0,9222 * Cf5  - 0,9309 * Cf6 - 0,9395 * Cf7 - 0,9482 * Cf8 - 0,9568 * Cf9 
- 0,9654 * Cf10 - 0,9741 * Cf11  - 0,9827 * Cf12 - 0,9914 * Cf13 

 
Sujeito a: 
 
Cct + Cdt + Cet + Cft <= 867.000,00, t=1,2,…,13 
 
Cc1, Cc2 e CC3 <= 750.000,00 
 
Cd1, Cd2, Cd3, Cd4, Cd5  <=1.000.000,00 
 
Ce1, Ce2,  ...  Ce11  <= 800.000,00 
 
Cf1, Cf2,  ...  Cf13 <= 584.000,00 
 
Cc = Cc1 + Cc2 = 750.000,00 
 
Cd = Cd1 + Cd2 + Cd3 + Cd4 + Cd5 = 2.000.000,00 
 
Ce = Ce1 + Ce2 +  ...  + Ce11  = 3.200.000,00 
 
Cf = Cf1 + Cf2 +  ...  + Cf13  = 3.500.000,00 
 
Ce1, Ce2 e Ce3 >= 141.333,33 
 
Cf1, Cf2 e Cf3 >= 154.583,33 
 
Cc1, Cc2, Cd1, Cd2, Cd3, Cd4, Cd5, Ce1, Ce2, ..., Ce11, Cf1, Cf2,  ...  ,Cf13 >= 150.000,00 

 
 

A armação do modelo na ferramenta Solver encontra-se no Apêndice 2. A solução 

encontrada é apresentada na Figura 4.4: 
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Figura 4.4: Resultado do solver para o planejamento financeiro da empresa-problema 

Fonte: do autor 
 
A Tabela 4.11 apresenta o desembolso trimestral total e por obra do resultado 

encontrado pelo Solver: 

 
Tabela 4.11  – Desembolso pela solução encontrada pelo Solver 

Fonte: do autor 
 

 

 

Fase 5: Avaliação da Solução: 

O modelo anterior apresentou um lucro de R$5.860.000,00, enquanto que o atual já traz 

um resultado inferior, de R$4.950.000,00, o que representa um decréscimo de 20,00% no 

lucro, mas preserva a imagem da construtora. O que interessa um lucro maior se não houver 

mais clientes para comprar novos empreendimentos e continuar a empresa? Nesta linha a 

diretoria resolveu implementar esta solução. 
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Iniciou-se implementação do cronograma e, nos meses subsequentes, o número de 

questionamentos dos clientes quanto ao andamento das obras diminuíram significativamente. 

Sentiu-se a necessidade de adequar o quadro funcional à nova concepção do planejamento, 

que será apresentada no próximo capítulo. 

 

Análise de Sensibilidade: 

Após a análise da parte das células ajustáveis do relatório de sensibilidade produzido 

pelo Solver e apresentado no Anexo 2, é visto que o acréscimo ou decréscimo de uma 

pequena quantidade no coeficiente da função objetiva gera uma mudança na solução, porém 

menos sensível que a anterior, uma vez que as novas restrições, iniciar as obras E e F, além do 

desembolso mínimo,  obrigam uma menor variação. Ainda existem muitas soluções próximas 

à solução ótima. 

O modelo é sensível a variações nos dados de entrada, uma vez que, como no modelo 

anterior, a remuneração mensal sobre as receitas é muito pequena, enquanto que a introdução 

de não haver nenhum trimestre com alguma obra parada, apresenta ainda um conjunto de 

soluções possíveis que apresentam um resultado muito próximo a solução ótima.  

 

Avaliação do Resultado do Modelo: 

A empresa-problema colocou em prática o planejamento financeiro indicado pelo 

modelo, fazendo a velocidade de execução da obra conforme a disponibilidade de recursos, 

agora sem obras paradas. 

A empresa-problema notou que sua equipe de colaboradores passou a ter necessidade de 

grandes oscilações quanto ao número de efetivo. Devido aos custos de  mobilização de 

desmobilização de colaboradores, a escassez de profissionais num período de mercado 

aquecido, além da preocupação de manter o hitórico da obra e da empresa a empresa-

problema passou a estudar sua organização funcional. 

 

O capitulo seguinte apresenta uma proposta de melhor utilização da mão-de-obra da 

empresa-probelma, trazendo uma redução no valor da folha de pagamento, melhorando o 

resultado da filial Recife  e apresentando uma discussão sobre as implicações tributárias sobre 

esta racionalização. 
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5. ADEQUAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO 

Neste capitulo será apresentado uma discussão sobre a escolha de um modelo de 

alocação da equipe de execução de obras mais adequado a nova realidade da empresa, a 

capacidade da personalidade jurídica do empreendimento e a legalização em vigor. 

A empresa-problema tinha seu desenho de estrutura funcional tendo como base o 

modelo clássico de unidade estabelecido por Fayol, onde cada colaborador pertence a um 

único departamento e respondendo a um único chefe, como apresentado por Giglioti (2006, p 

198). Visando ter uma estrutura funcional menor, compartilhando um número menor recursos. 

Mesmo conhecendo a dificuldade para definir claramente as atribuições e a autoridade 

de cada elemento na estrutura e da necessidade de grande nível de preparação para ser 

implantada como advertiu Gitman (2005, p 85) a diretoria resolveu adotar um  novo desenho 

organizacional com liderança múltipla e de cargos compartilhados.   

Segundo Giglioti (2006, p 198), para se ter sucesso na organização matricial existem 

aspectos a serem considerados como postura pessoal, tecnológica e prática. A postura pessoal 

do gestor moderno tem comportamento mais para consultores, facilitadores do que chefes ou 

aqueles comandantes de antigamente. A equipe terá um papel importante para ajudar na 

questão do processo que está em desenvolvimento, e para isso terá que contar com a parte que 

diz respeito tecnológico e humano.  A prática relaciona todos os fatores de uma organização, 

tais como capacidade de liderança, no envolvimento, clima organizacional da equipe, 

questões de informações e comunicação.  

 

5.1. Estrutura Organizacional Inicial 

A empresa-problema tem como organograma funcional o apresentado pela Figura 5.1. 

na qual se vê a estrutura básica de cada filial e o assessoramento ao diretor presidente. Fica 

nítido que a Diretoria trata cada filial como empresa distinta, sem intercambio nenhum. 
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Figura 5.1 – Organograma funcional 

Fonte: do autor 
 

A gestão das obras segue o mesmo padrão funcional, como é apresentado na Figura 5.2. 

Uma vez definido o planejamento de execução de construção das obras dentro do 

portfólio de empreendimentos de Recife, é necessário rever o modelo de gestão e definir a 

equipe de profissionais necessária para cumprir este cronograma. 
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Figura 5.2 – Organograma de obra 

Fonte: do autor 
A empresa até então usava uma equipe por obra, numa estrutura organizacional 

funcional. Seu efetivo é apresentado agrupado por obra e por função na Tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 – Efetivo da Empresa agrupado por obra e por função, cujo campo salário está apresentado 

sem os encargos. 
Fonte: do autor 
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ALMOXARIFE 1 584,21 1 584,21 1 534,65     3 1703,07 
ARMADOR 1 373,07          1 373,07 
AUX. ALMOXARIFADO          1 245,57 1 245,57 
BETONEIRO    1 378,51 1 410,07    2 788,58 
CARPINTEIRO 2 1143,02 2 1143,02 1 561,51 2 1193,02 7 4040,57 
ELETRICISTA       2 1168,58    2 1168,58 
ENC. FERRAGEM 1 718,07          1 718,07 
ENC.DE ELETRICISTA       1 778,57    1 778,57 
ENC.DE MANUTENÇÃO          1 548,51 1 548,51 
ENCANADOR       3 1887,09    3 1887,09 
GUINCHEIRO    1 463,51 1 435,07 1 363,07 3 1261,65 
MARCENEIRO       1 503,07    1 503,07 
MESTRE DE OBRA 1 1136,06 1 1136,06 1 1186,06 1 856,57 4 4314,75 
OPERADOR GRUA          1 398,51 1 398,51 
PEDREIRO 4 2467,6 4 2467,6 13 7942,01 5 3009,11 26 15886,32 
SERVENTE 10 3210,58 7 2068,87 18 6091,14 8 2564,44 43 13935,03 
SINALEIRO          1 310,07 1 310,07 

TOTAL GERAL 20 9632,61 17 8241,78 43 21497,82 21 9488,87 101 48861,08 
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5.2. Nova Estrutura Organizacional  

Como na modelagem, foi feita a restrição que a obra não mais pararia, ficou latente a 

necessidade de ter uma equipe mínima em cada obra. Esta equipe inicialmente seria formada 

por: um mestre, responsável pela continuidade do projeto, seqüência histórica; um almoxarife, 

responsável em controlar os recursos matérias e humanos da obra; e um estagiário responsável 

em medir a execução da obra e informar ao sistema informatizado. 

A engenharia foi convocada a apresentar um estudo de quais e quantos profissionais são 

necessários, em cada etapa de construção, o que está apresentado na Tabela 5.2, na qual se 

pode notar que pedreiro e servente estão presentes em todas as etapas (a instalação dos 

elevadores é uma etapa terceirizada), então eles passariam a integrar a equipe mínima.  
 

Tabela 5.2 – Necessidade de recursos humanos por fase de construção 
Fonte: do autor 

 

Etapas de 
Construção 

% 
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de 
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Fundação e serviços 
preliminares 20 13 4 meses 1 1 1 1 5 1 2     8 5 25 
Pilotis + 1o. Piso 5 3,25 2 meses 1 1 1 1 2 1 1     8 5 21 

Estrutura (pilar + laje) 20 13 
05 mês / 
laje 1 1 1 1 2 1 1 1   8 5 22 

Fechamento Externo 
(fachada externa) 3 1,95 

0,25 mês 
/ laje 1 1 1 1       1   2 1 8 

Esquadrias de Fachada 1 0,65 
0,125 
mês /laje 1 1 1 1       1   2 1 8 

Revestimento Fachada 4 2,6 
0,125 
mês / laje 1 1 1 1       1   4 2 11 

Fechamento Interno 5 3,25 
0,25 mês 
/ laje 1 1 1 1       1   4 3 12 

Instalações 10 6,5 1 mês 1 1 1     3 3 1   1 3 14 
Pintura e Forro 10 6,5 1 mês 1 1 1             1 2 6 

Elevadores 5 3,25 

1 mês 
para 
montar 1 1 1                 3 

Acabamentos (Porta, 
cubas, torneiras,...) 15 9,75 2 meses 1 1 1     1 1 1 2 2 3 13 
Equipamentos 
(Bombas, gerador, 
obra de arte,..) 2 1,3 0,5 mês 1 1 1     1 1 1 1 2 3 12 
 TOTAL 100 65                           
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Ressalta-se que betoneiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores, guincheiros e 

marceneiros não são necessários durante todo o tempo da obra. Tais profissionais podem ser 

compartilhados entre as obras e pertencerem a um banco de recursos da empresa; assim, serão 

melhor qualificados e capacitados, para aprimorar a qualidade dos empreendimentos. 

A Tabela 5.3 apresenta efetivo total e o total de salários-base sem encargos dos 

colaboradores das obras. Como se pode ver, aparecem funções que não estão relacionadas 

pela engenharia na Tabela 5.2, são a devido a alguma especificidade do empreendimento, mas 

que não invalida a racionalização dos recursos humanos. 
 

Tabela 5.3 – Quantidade de efetivo total e total de salário base, sem encargos, dos colaboradores das obras –  
 novembro 2009 

Fonte: do autor 
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ALMOXARIFE 1 584,21 1 584,21 1 534,65  1  534,65 4 2.270,76 
ARMADOR         0 0,00 
AUX.ALMOXARIFADO         0 0,00 
BETONEIRO    1 378,51 1 410,07    2 788,58 
CARPINTEIRO 1 561,51 1 561,51 1 561,51 1 561,51 4 2.308,90 
ELETRICISTA       1 584,29    1 584,29 
ENC. FERRAGEM         0 0,00 
ENC. ELETRICISTA         0 0,00 
ENC. MANUTENÇÃO         0 0,00 
ENCANADOR       1 629,03    1 629,03 
GUINCHEIRO    1 463,51 1 435,07 1 363,07 3 1.261,65 
MARCENEIRO       1 503,07    1 503,07 
MESTRE DE OBRA 1 1136,06 1 1136,06 1 1186,06 1 856,57 4 4.314,75 
OPERADOR GRUA          2 398,51 2 797,02 
PEDREIRO 5 3055,06 3 1833,04 5 3055,06 3 1833,04 16 9.776,20 
SERVENTE 10 3240,70 6 1944,42 10 3240,70 6 1944,42 32 10.370,25 
SINALEIRO            0 0,00 

TOTAL GERAL 18 8577,54 14 6901,26 23 11139,51 14 5957,12 70 33604,50 
 

 

Com a liberação da Diretoria que permite o remanejamento de pessoal entre as obras, a 

engenharia promoveu um estudo e fez a redução de quadro da ordem de 30% apresentada na 

Tabela 5.4. 

 



Capítulo 5                                                                                                      Adequação de Equipe de Execução 

58 

Tabela 5.4 – Comparativo do efetivo de obra com a decisão de remanejamento entre obras 
Fonte: do autor 

FUNÇÃO ANTES DEPOIS VARIAÇÃO 
Efetivo salário Efetivo salário Efetivo Salário 

ALMOXARIFE 3 1.703,07 4 2.270,76 33,33% 33,33% 
ARMADOR 1 373,07 0 0,00 -100,00% -100,00% 
AUX. ALMOXARIFADO 1 245,57 0 0,00 -100,00% -100,00% 
BETONEIRO 2 788,58 2 788,58 0,00% 0,00% 
CARPINTEIRO 7 4.040,57 4 2.308,90 -42,86% -42,86% 
ELETRICISTA 2 1.168,58 1 584,29 -50,00% -50,00% 
ENC. FERRAGEM 1 718,07 0 0,00 -100,00% -100,00% 
ENC.DE ELETRICISTA 1 778,57 0 0,00 -100,00% -100,00% 
ENC.DE MANUTENÇÃO 1 548,51 0 0,00 -100,00% -100,00% 
ENCANADOR 3 1.887,09 1 629,03 -66,67% -66,67% 
GUINCHEIRO 3 1.261,65 3 1.261,65 0,00% 0,00% 
MARCENEIRO 1 503,07 1 503,07 0,00% 0,00% 
MESTRE DE OBRA 4 4.314,75 4 4.314,75 0,00% 0,00% 
OPERADOR GRUA 1 398,51 2 797,02 100,00% 100,00% 
PEDREIRO 26 15.886,32 16 9.776,20 -38,46% -38,46% 
SERVENTE 43 13.935,03 32 10.370,25 -25,58% -25,58% 
SINALEIRO 1 310,07 0 0,00 -100,00% -100,00% 

TOTAL GERAL 101 48.861,08 70 33.604,50 -30,69% -31,22% 
 

A empresa passou a adotar uma estrutura matricial, apresentada na Figura 5.3. Como 

este tipo de alteração envolve uma mudança da cultura da organização, algo muito demorado, 

qualquer análise sobre seus resultados ainda é muito prematura. 
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Figura 5.3 – Novo organograma da Empresa 

Fonte: do autor 
 

5.3. Implantação da Nova Estrutura Organizacionall 

 Um complicador para as estruturas matriciais são o recolhimento dos impostos que 

incidem sobre a folha de pagamento, pois não estão ajustados a este modelo matricial e 

trabalham com o colaborador locado em cada entidade, parte da empresa, num período 

mínimo de um mês.  

O Ministério da Fazenda, através da Receita Federal, obriga que os responsáveis da 

empresa, em um prazo máximo de até 30 dias do início de sua atividade, cadastrem um CEI, 
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Cadastro Especifico do INSS, e obrigam consolidar numa única GPS, as contribuições 

incidentes sobre a remuneração de todos os segurados envolvidos na prestação de serviços da 

respectiva competência, bem como dos segurados empregados utilizados na sua administração 

e dos contribuintes individuais, compensando as retenções ocorridas (11% sobre o valor bruto 

da nota fiscal/ fatura).  

Os responsáveis pelo recolhimento que utilizarem mão-de-obra própria na execução da 

obra de construção civil ficam também obrigados a prestarem informações à Previdência 

Social, através de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP 

específica para cada obra de construção civil, em conformidade com as orientações 

específicas constantes no Manual de Orientação e Preenchimento - SEFIP (Sistema Empresa 

de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social). 

O art. 50 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei nº 9.476, de 23/07/97, determina 

que o Município, por intermédio do órgão competente, fornecerá alvarás para construção civil 

e documentos de "Habite-se". Para o fornecimento do "Habite-se", entre outros documentos, o 

recolhimento de contribuições sociais previdenciárias e das destinadas a outras entidades e 

fundos, com vinculação inequívoca à matrícula CEI da obra e, a respectiva GFIP relativa à 

matrícula CEI da obra e, quando não houver mão-de-obra própria, a GFIP com declaração de 

ausência de fato gerador. 

O Governo desenvolveu, ainda, durante estes anos, uma referência de totais a serem 

recolhidos de seus impostos e contribuições, levando em conta o tipo de obra e seu tamanho.  

Pelo exposto, se faz necessário, tanto por uma exigência legal como por uma questão de 

custo, um controle efetivo e locação dos colaboradores na CEI das obras, uma vez que se não 

for alocado, vai ser paga a diferença entre o esperado pelo Governo e o recolhido, no ato 

“Habite-se”. A única regra que vale é o bom senso, assim, a obra que se utilizar mais daquele 

profissional leva seu custo, naquele mês de competência. Algumas empresas se utilizam do 

artifício mais trabalhoso, de calcular suas folhas por hora real trabalhada e alocando 

colaboradores por CEI até atingir o valor devido.  

 

Avaliação do Resultado do Modelo: 

A empresa-problema colocou em prática a estrutura funcional matricial exposta neste 

capítulo teve uma redução de custo conforme mostrado. Também foi possível um nivelamento 

de equipe diminuindo as oscilações de efetivo, evitando os custos de mobilização e 
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desmobilização que a modelagem obrigava fazer se a estrutura funcional fosse mentida  

tradicional. 

 Porém é muito cedo para uma avaliação quanto os resultados da mudança 

organizacional sobre a cultura da empresa e a preservação história da empresa-problema, bem 

como se seus mecanismos de auto-aprendizagem estejam ajustados a esta nova realidade. 
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 6  CONCLUSÃO 

Este trabalho evidenciou, em primeiro lugar, que o mercado imobiliário acha-se 

aquecido devido a ações governamentais, que trabalham tendo como público alvo as classes 

mais privilegiadas, e uma das formas que um construtor de pequeno e médio porte tem de 

empreender é se capitalizar através de financiamento de venda direta ao cliente. 

Foi apresentada contextualização dentro de uma empresa construtora atuante há mais de 

10 anos no mercado de dois estados nordestinos do Brasil.  

Após uma primeira experimentação de um modelo focado unicamente na adequação do 

fluxo de caixa dentro das receitas oriundas dos empreendimentos, evitando a utilização de 

empréstimos, e consequentemente o pagamento de juros, e a diminuição do lucro. Apresentou 

um problema com soluções múltiplas.  

No modelo seguinte, quando levou em conta a remuneração financeira sobre o 

recebimento do habite-se, o modelo não utilizou o recursos de empréstimos e apresentou um 

ganho real ao lucro da empresa. Trouxe, porém, a empresa-problema, problemas com a 

imagem e a credibilidade do mercado. 

Em seguida, foi desenvolvido um novo planejamento estabelecido com base no grau de 

percepção do andamento da obra visto pelo cliente, iniciando as obras novas e não permitindo 

que alguma obra permaneça parada. O lucro foi menor, mas sem os problemas de imagens. 

Apresentou-se a modificação feita pela empresa-problema na sua estrutura de gestão 

para melhor se adaptar a nova realidade.  

A estrutura funcional da empresa-problema era funcional e, durante este trabalho, foi 

implementada uma transição para matricial. Esta mudança só foi no setor operacional. Uma 

avaliação se este modelo gestão é o mais adequado a construtores pequenos e médios devem 

ser verificados. 

Apresentou-se os problemas que a legislação em vigor impõe empresas que constroem 

com a uma estrutura funcional matricial para seu pessoal de execução de obras, quando trata  

seus empreendimentos como obras dentro da mesma personalidade jurídica, como é o caso da 

empresa-problema.  

Demonstra que estes problemas ocorrem também em personalidades que adotam a 

formação de Sociedades para Fins Específicos (SPE), para a construção dos 

empreendimentos. 
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Apresenta-se uma maneira prática, adotada pela empresa-problema, para a solução deste 

problema e para alocação de custos. 

 

6.1. Sugestões de Futuros trabalhos 

Como continuidade deste trabalho pode desenvolver outros estudos: 

§ a formação da análise numérica funcional, que prioriza as etapas de execução de 

obras por ordem de importância que elas representam para a percepção de andamento de 

execução pelos usuários, através de uma pesquisa de campo com este foco. Esse 

melhoramento pode corrigir inadequações, pois utiliza apenas a experiência da empresa-

problema para determinar a quantidade de cada etapa. 

§ Outra formulação que pode ser revisto para melhorar este trabalho é quanto ao 

modelo adotado. Este trabalho foi focado na análise financeira, de disponibilidade de 

recursos. Alocam-se verbas no tempo para engenharia executar dentro desta disponibilidade. 

Se o referencial for a engenharia, o plano de execução da obra, um modelo que contemple a 

sequência necessária para execução, o tempo de execução, os recursos alocados, seu custo e a 

percepção do cliente, seria um melhoramento. 

§ O desenvolvimento de uma metodologia de alocação de mão de obra que melhor se 

ajuste a necessidade da obra, a forma de personalidade jurídica do empreendimento e a 

legislação em vigor, também é um ponto a ser desenvolvido para melhorar a eficiência deste 

trabalho.  

§ Um estudo sobre a legislação em vigor, em particular a previdenciária, para adequar 

melhor a estrutura matricial na execução dos empreendimentos se faz urgente. 
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Apêndice 1 – Solver para o planejamento da Empresa-problema – Modelo 2: 
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Apêndice 2 – Solver da solução para o planejamento da Empresa-problema – Modelo 3: 

 
 



 

70 

 



 

71 

 



 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


