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Meu nome é Caio Lobo, sou 
Diretor Comercial e Sócio da ELG 
Construtora. 

Me formei em Engenharia Civil 
pela UFSC (Universidade Federal 
de Santa Caterina) e sou Pós-
graduado em Gestão de Negócios 
pela Fundação Dom Cabral.

QUEM 

SOU

www

Como sócio e engenheiro da ELG
Construtora fizemos:
• Incorporação e Construção de 290 

casas, em condomínio e fora de 
condomínio, do segmento popular 
ao alto padrão.

• Implantação de 5 loteamentos como 
parceiros e construtores

• Execução de mais de 10.000 metros 
de galerias de água pluvial com 
bocas de lobo, dissipadores de 
energia, meio-fio e sarjeta;

• Execução de mais de 50.000 metros 
de redes de água potável e esgoto 
sanitário com ligações e ramais 
domiciliares;

• Execução de mais de 5.000 metros 
de adutoras de água tratada e 
reservatórios apoiados com 
1.500.000 de litros de reservação;

Além dessa experiência que veio dos
últimos 10 anos na minha empresa,
antes disso trabalhei como funcionário
na implantação de PCHs (Pequenas
Centrais Hidrelétricas), em projeto de
estradas, em consultoria em alvenaria
estrutural e na execução de prédio
comercial de alto padrão.

Bom, esse breve currículo é para mostrar
que, as dicas desse ebook vieram de
experiência própria, do que eu vivi e não
do que me contaram. Sou um entusiasta
do mercado imobiliário e digo com muita
tranquilidade que ainda tenho muito o
que aprender, e será um prazer
compartilhar com você esse processo.

https://www.instagram.com/oincorporador/
https://www.facebook.com/OIncorporador
http://www.oincorporador.com.br/
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#1
Escolha um Nicho

Vamos supor que você esteja procurando pneus
novos para seu carro, você vai até a loja de pneus e
tem duas opções no mesmo preço: Pirelli ou LG.
Provavelmente você vai escolher o Pirelli, pois tem
mais certeza de que a fabricante faz bons pneus. Da
mesma forma, ao procurar uma televisão, você
provavelmente escolheria a LG, porque o know-how
da marca é mais conhecido no segmento de
eletrônicos.

O ponto que eu quero chegar é: Não existe uma
empresa que é melhor em tudo. Quanto mais ela se
especializa em um nicho, mais ela será melhor nesse
nicho e será reconhecida por isso.

Na construção de casas para venda não é diferente, é
um mercado muito plural. Escolher um segmento te
trará benefícios tanto na formação de processos
dentro da sua empresa quanto no reconhecimento
na hora da comercialização.

Você pode escolher construir casas para venda no
segmento popular, médio padrão, alto padrão,
condomínio de casas, casas em condomínios
fechados, casas de veraneio, kitnets e tantas outras
formas. Você só não deve escolher fazer de tudo um
pouco.

Escolha um nicho e seja o melhor na sua região
naquele nicho! Você colherá bons frutos com essa
escolha.
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#2
Conheça as regras do 

jogo antes de jogar

Quando você faz uma viabilidade e resolve tocar para
frente um projeto, as premissas devem estar bem
ajustadas antes do início dos investimentos.

Vamos usar como exemplo a compra de um terreno
para construção de condomínio de casas que você
esteja analisando a viabilidade. Para sua viabilidade
“parar de pé”, ou seja, o projeto ser viável, precisa
que na área possam ser feitas 70 casas de 100m² de
área construída cada.

É importante que você conheça as “regras do jogo”
para continuar o projeto. Destaco aqui algumas:

• Uso do solo com parâmetros urbanísticos 
permitidos;

• Diretrizes viárias;
• Viabilidade da concessionária de água e esgoto;
• Liberação de carga por parte da concessionária 

de energia elétrica;
• Entre tantos outros.

Quando a viabilidade é feita sem a análise dessas
regras, pode ser que a continuidade do projeto seja
inviável, ou menos viável do que se pensou no início.
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Ganha-se dinheiro na compra 

e não na venda

Uma das etapas mais importantes quando você vai
construir imóveis para venda, é a compra do lote, ou
dos lotes, se for um projeto maior.

Para mercados imobiliários mais maduros, o preço de
venda das casas é bem parametrizado. Ou seja, os
compradores sabem quanto “vale o m²” de um
imóvel naquela região e com aquelas características.
Dificilmente você conseguirá vender acima do preço
da média da região, com uma liquidez aceitável.

Da mesma forma, o preço de mão de obra e de
materiais para a construção, são bem estabelecidos.
Você provavelmente não conseguirá um desconto
tão relevante nesses itens. Se naquela região o saco
de 50kg de cimento é vendido por R$20,00, é pouco
provável que você consiga pagar R$15,00.

O momento mais importante para majorar ganhos é
na compra do lote.

Se você pagar um preço alto no lote, com a
esperança de economizar na mão de obra ou no
material, para que o projeto seja viável,
provavelmente terá prejuízo.

E se tentar compensar o valor alto pago no lote, no
valor de venda das casas, provavelmente não
conseguirá vender (pois estará acima da média
daquela região), ou a venda acontecerá em um
tempo muito maior do que o previsto.

Ganha-se dinheiro na compra, e não na venda.
Busque boas oportunidades na compra do lote, é
nesse item sua maior oportunidade de ganho.
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#4
Preocupe-se com a venda antes de 

iniciar a construção

Ao fazermos um planejamento de construção de
casas para venda, devemos nos fazer a seguinte
pergunta: “Como meu cliente vai pagar pelo
imóvel?”

Na grande maioria das vezes a resposta vai ser:
“Através de financiamento bancário.”

Dessa forma, além da preocupação com a legislação
local abordada na dica #02, devemos também nos
preocupar com as regras dos bancos para
financiamento de imóveis.

O banco da habitação, responsável pela maioria dos
financiamentos imobiliários no Brasil, é a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, minha recomendação é
começar por aí, procurando construir imóveis
passíveis de financiamento pela CAIXA. Como,
provavelmente você irá construir um imóvel que será
pago com financiamento CAIXA, busque as regras
adicionais que você deve respeitar para que o banco
aceite financiar para seu cliente seu imóvel.

A CAIXA descreve essas regras em um material que
se chama COT (Caderno de Orientações Técnicas).
Respeitando as regras do COT da CAIXA, você
provavelmente estará respeitando as regras de
outros bancos também, pois a CAIXA é o banco com
regras de construção e projeto mais rígidas
atualmente.
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Atualize-se antes que seja tarde

Existem muitos incorporadores no mercado. Muitas
pessoas que há anos constroem casas para venda e
tiram dali seu sustento. Mas nunca ouvi um desses
construtores dizer: “faço a 10 ou 15 anos o mesmo
tipo de construção e continua dando certo”.

O que o cliente procura muda, as regras as quais
falamos na dica #02 e dica #04 mudam com
frequência. Se você não tiver em constante
atualização, vai ter prejuízos.

Não é porque você fez algumas casas e fez um bom
dinheiro com a venda delas, que você fará
novamente as mesmas casas e o resultado vai ser o
mesmo.

Esteja atento às novas legislações municipais, às
novas regras de concessionárias de água e energia e
às novas normas dos bancos.

Investidores da Bolsa de Valores repetem quase que
religiosamente uma frase: “Rentabilidade passada
não garante rentabilidade no futuro.”

A frase vale também para o mercado imobiliário.
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Precifique o capital próprio

Saiba precificar seu trabalho e seu dinheiro aplicado
no negócio.

Se seu trabalho principal é, ou será, construir casas
para venda, você tem que ser remunerado por isso.
Afinal, você dedicará horas de trabalho para o
desenvolvimento do negócio. Não trabalhe de graça.

Da mesma forma, quando você aplica suas
economias nessa mesma atividade, você deve
remunerar o dinheiro aplicado também. Recomendo
usar de parâmetro um valor mínimo que considere o
risco. Como parâmetro, podemos falar entre 120 e
150% do CDI. Claro que quanto maior a
rentabilidade, melhor.

Para que você não perca dinheiro, a margem do
empreendimento deve ser positiva mesmo depois de
você remunerar seu trabalho e remunerar o dinheiro
aplicado.
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É o que é e com você 

não vai ser diferente

Nessa dica quero falar um pouco com seu ego.

Temos uma tendência a achar que temos algo de
especial, que conseguiremos comprar materiais por
um preço abaixo do que é praticado na região, ou
que conseguiremos vender imóveis por um preço
maior do que imóveis semelhantes no mesmo bairro.

Não pense “comigo vai ser diferente”. O mercado
imobiliário é bem parametrizado, conforme já
discorri na DICA #03.

Só entre em um negócio se ele realmente for viável
depois que todas as premissas forem consideradas.
Mesmo que pareça tentador pensar: “vou fazer de
uma forma que nunca foi feita”, isso é seu ego
falando. Coloque ele no mute e pense de uma forma
racional.

Construir casas para vender deve ser mais razão que
emoção. Mesmo que em um ou outro caso você
tenha sorte, na maioria das vezes vai acabar em
prejuízo.
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Pague seus impostos

A dica parece óbvia, mas não é. Muitos construtores
de casas para venda não pagam os impostos após o
lucro exercido.

As motivações são diversas, mas o resultado
geralmente é o mesmo: dívida retroativa alta.

Recomendo sempre que o imposto sobre a venda
seja pago, a incorporação tendo sido feita em pessoa
física ou jurídica.

Geralmente após a venda de uma, duas ou até dez
casas, a Receita Federal não aparece para cobrar a
parte dela. Porém, já vi casos em que após 40 casas
vendidas a Receita apareceu para cobrar tudo de
uma vez. O que aconteceu? Falência da empresa!

Quando você pega seu imposto pouco a pouco e na
hora certa, sua margem de lucro é menor, porém
você está em dia com o Governo.

Você não é esperto por agir em desacordo com à lei.
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Seja antifrágil nos seus 

empreendimentos

“Antifrágil” trata-se de um conceito desenvolvido
pelo filósofo e analista de riscos Nassim Nicholas
Taleb. O conceito foi apresentado no seu
livro Antifrágil: coisas que se beneficiam com o caos.

O nome vem da analogia com as embalagens com o
rótulo “frágil”, que, portanto, deve ser manipulado
com todo o cuidado. O antifrágil, como o nome
sugere, é justamente o contrário, algo que quanto
mais manuseado, torna-se mais resiliente.

O Antifrágil cresce com os problemas, quanto mais
problemas, melhor para o desenvolvimento.

Aplicando o conceito em incorporação imobiliária
(construção para venda) seja antifrágil em seus
empreendimentos. Aprenda com os erros, mas não
crie aversão a eles. Quando você faz testes nos seus
empreendimentos, você cometerá erros, e esses
erros farão que que você e seus próximos
empreendimentos sejam mais lucrativos ainda.

Errar sem avaliar o erro também não traz
crescimento, aprenda com esses erros fazendo uma
análise crítica ao fim de cada incorporação.

Quando você se fecha para os erros (ou testes), você
deixa de crescer e o resultado pode ser catastrófico.
Procure inovar e testar sempre, a cada nova
empreitada, a cada nova venda. Não se apegue ao
que deu certo no passado e não tenha medo de errar
em alguma decisão futura.

Errar faz parte do processo de melhoria.


