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RESUMO 
 
 

ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO Este trabalho 
tem como objetivo identificar e analizas os principais pontos que devem ser considetados em 
um estudo de viabilidade econômica para a implantação de um empreendimento. A construção 
de um empreendimento demanda um grande investimento financeiro e tempo para execução, o 
que só se justifica com o retorno financeiro esperado, é por este motivo que o estudo de 
viabilidade é importante para execução de um empreendimento. O estudo de viabilidade do 
empreendimento, embora seja de fundamental importância, não é o único responsável pelo 
sucesso ou o fracasso do empreendimento.A gestão do empreendimento compreende a 
coordenação dos projetos, o desenvolvimento do projeto arquitetônico legal e a especificação 
definitiva para submissão à aprovação dos órgãos competentes, os trabalhos de orçamento e 
planejamento do empreendimento, a legalização do empreendimento, a etapa de 
comercialização. Já a administração posterior compreende atendimento ao cliente, manutenção 
e administração durante os cinco anos que a legislação confere como direitos dos clientes. O 
perfil do público-alvo do empreendimento é um dos aspectos mais importantes para o estudo 
de viabilidade, pois o objetivo final da construção das residências é a sua comercialização ou 
atendimento do cliente que efetuou a compra do imóvel. O índice de lucratividade apresenta o 
ganho que o investidor obtém com a obra e é expresso em percentual. Ou seja, considerando o 
valor total investimento,qual foi a taxa de lucro obtida. O estudo da legislação é um dos 
aspectos centrais que também devem ser considerados nessa etapa, pois as regras para 
construção costumam ser diferentes de acordo com a região da cidade, devendo-se atentar 
para a Lei de Uso e Ocupação do Solo ou o Plano Diretor (a primeira mais específica quanto 
aos parâmetros urbanísticos do que o segundo) e os código de Obras e de Posturas 
Municipais. É preciso avaliar cuidadosamente a legislação para conhecer o tipo de zoneamento 
(quanto pode ser construído e quais são os usos permitidos em determinadas áreas); o tipo de 
construção (unifamiliar/multifamiliar); alinhamento obrigatório da construção em determinado 
conjunto histórico; afastamentos mínimos laterais e frontais; número máximo de pavimentos; 
coeficiente de aproveitamento; e taxa de ocupação. Algumas dessas informações são 
peculiares a cada lote, mas outras obedecem regras de cada zoneamento e região. A 
legislação de âmbito municipal que estabelece as normas e as condições para parcelamento, 
ocupação e uso do solo urbano, por meio do zoneamento da cidade e de seus parâmetros 
urbanísticos, que determinam o potencial construtivo, o adensamento, os afastamentos, a taxa 
de permeabilidade, taxa de ocupação, altura na divisa, saliências, número de vagas e outros 
aspectos importantes para que o crescimento da cidade não seja agressivo aos seus usuários. 
A definição das zonas e de suas respectivas restrições é resultado do caráter que a mesma 
desempenha na região em relação ao meio urbano em que está inserida. Tendo em vista a 
grande complexidade dos empreendimentos imobiliários, os risco e a importancia do setor para 
economia do país e para sociedade, fica claro a necessidade de um maior investimento em 
estudos de viabilidade que considerem os diversos aspectos do empreendimento e não apenas 
o aspecto econômico e financeiro. Palavra chave: Viabilidade, Estudo, Implantação  


