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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo analisar os principais fatores que suportaram a decisão de reposicionar um 
produto imobiliário, na fase inicial de sua implantação. Esta análise foi feita de forma concisa, tomando 
por parâmetro as fontes referenciadas. O projeto localiza-se na região nordeste do Brasil, em Camaçari – 
Estado da Bahia, tendo sido formatado para atender à demanda habitacional de usuários com rendimento 
mensal na faixa de 3 a 10 Salários Mínimos. A conclusão deste Estudo de Caso é que o sucesso do 
empreendimento depende da observância de dois fatores básicos: percepção abrangente das expectativas 
específicas do usuário, quanto ao produto por ele adquirido; e acurácia dos estudos técnicos 
desenvolvidos para executar o produto. 

Palavras-chave: projeto imobiliário, baixa renda, reposicionamento do produto. 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to analyze the main factors which has supported the decision reached on a 
real estate product re-scoping during its early-construction phase. This analysis has been concisely made 
based on specific sources referred within. The project is located in the city of Camaçari – State of Bahia, 
in the northeast region of Brazil. It was designed to attend housing needs for an audience with monthly 
income ranging from 3 to 10 minimum wage. The outcome of this Case Study interms of the project’s 
successful accomplishment will mainly depend on the observance of two factors: the comprehensive 
perception of the specific audience’s expectation regarding the product acquired; and accuracy on the 
development phase of technical studies required to deliver the project. 
 
Key-words: real estate, low income audience, product re-scoping. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A empresa 

Bairro Novo Empreendimentos Imobiliários S.A. (doravante designada apenas “Bairro Novo”) 
foi criada em abril de 2007, fruto de uma parceria entre a Odebrecht Realizações Imobiliárias 
S.A. – braço imobiliário da Odebrecht, um grupo empresarial brasileiro com atuação em mais de 
60 países – e a Gafisa S.A., uma empresa brasileira de capital aberto, atuando no Brasil nos 
segmentos imobiliário e da construção civil (CONTI et al., 2008). Em fevereiro de 2009, a 
Bairro Novo foi totalmente integrada à Odebrecht.1 

A Bairro Novo atua no segmento de habitações residenciais econômicas, voltadas para usuários 
cuja renda familiar não ultrapassa o teto de 10 Salários Mínimos. Na criação da empresa, como 
requisito de sucesso no negócio seus executivos optaram pela busca de inovações, especialmente 
nas áreas organizacional, mercadológica, processos, atendimento e modelo de financiamento dos 
produtos, tendo pesquisado diversas iniciativas existentes, além de visitar diversos países com 
experiências bem sucedidas em seus programas habitacionais populares (CONTI et al., 2008). 

O primeiro empreendimento da Bairro Novo foi lançado em dezembro de 2007, na região 
metropolitana de São Paulo, destinando-se a usuários com renda familiar na faixa de 3 a 10 
Salários Mínimos. 

Desde dezembro de 2009, a Bairro Novo atende à demanda gerada pelo programa “Minha Casa, 
Minha Vida”, do Governo Federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Os projetos 
tem como público-alvo famílias com renda mensal de até 3 Salários Mínimos, e estão localizados 
nas seguintes cidades: Blumenau, no Estado de Santa Catarina; Campinas, no Estado de São 
Paulo; Rio de Janeiro, no Estado do mesmo nome; e Salvador, no Estado da Bahia. 

1.2. Modelo de negócio 

Tomando por referência a decisão estratégica de atender o usuário de baixa renda, o modelo de 
negócio da Bairro Novo foi delineado para ser competitivo o bastante para conquistar, de forma 
rentável, uma parcela relevante do mercado potencial representado por consumidores brasileiros 
das classes C e D, que traduzem uma demanda reprimida de 5,6 milhões de moradias na faixa de 
renda de 3 a 10 Salários Mínimos (MELO, 2009). 

Ainda segundo Melo (2009), as principais características do modelo de negócio da Bairro Novo 
são os seguintes: 

• Desenvolvimento de grandes glebas, criando infra-estrutura de bairro e preservando 
o meio ambiente em terrenos pouco valorizados; 

• Construção de bairros planejados, compostos por condomínios de casas e 
apartamentos com atributos de qualidade similares aos destinados a usuários de 
maior renda (Fig. 1); 

                                           
1  Entrevista concedida por Roberto D’Araújo Senna, diretor-presidente da Bairro Novo, a Roberto Ricardino, em 

03/05/2010, na sede da empresa em São Paulo. A entrevista não foi gravada. 
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• Solução de engenharia construtiva simples e elegante (Fig. 2), dando escala industrial 
à produção de casas e apartamentos, com eficiência de qualidade e custos; 

• Estrutura organizacional simples, ágil e enxuta, não onerando o produto final além 
do necessário. Os departamentos de Incorporação, Engenharia e Construção, e 
Marketing e Vendas têm responsabilidades cruzadas e respondem conjuntamente 
pelo empresariamento do negócio. 

 
Figura 1: Modelo de um bairro planejado 

 
Figura 2: Modelo das residências 

 

   
 

Um bairro planejado é composto de módulos (“condomínios”). Cada condomínio contém 
aproximadamente 500 unidades habitacionais, que são entregues aos usuários num prazo de 12 
meses, contado a partir do seu lançamento. 

Por sua vez, as unidades habitacionais são constituídas de casas e apartamentos. Na concepção 
original, as casas são assobradadas, com 2 ou 3 dormitórios. As casas de 2 dormitórios são 
geminadas em grupos de 6, enquanto as de 3 dormitórios são geminadas em grupos de 2. Os 
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apartamentos são de 2 dormitórios, em prédio de 4 pavimentos (térreo mais 3 andares), com 4 
apartamentos por pavimento. O método construtivo permite que o ciclo da construção de um 
grupo de 6 casas seja de 9 dias, e o de um prédio, de 16 dias (CONTI et al, 2008). 

1.3. Inovações trazidas pelo modelo de negócio 

Conti et al (2008) afirmam que o modelo de negócio da Bairro Novo aproveitou experiências 
internacionais bem sucedidas e trouxe inovações para o segmento de baixa renda do mercado 
brasileiro da construção civil. Dentre essas inovações, incluem-se as seguintes: 

• Marketing – trabalha na identificação e atendimento das reais necessidades do 
usuário, utilizando canais de captação e venda, com destaque para a campanha de 
indicadores, o atendimento on-line e a parceria com as empresas empregadoras dos 
potenciais usuários. Utiliza fortemente Tecnologia da Informação como instrumento 
de apoio para divulgar o diferencial do produto Bairro Novo ao público-alvo; 

• Atendimento do cliente potencial – busca aproveitar ao máximo o tempo do consultor 
de vendas e do interessado, criando condições para rápido fechamento do negócio, 
por meio de atendimento personalizado, identificação das possibilidades, 
necessidades e aspirações do interessado, e seu acesso, no mesmo local, ao agente 
financeiro capaz de analisar a capacidade de crédito e orientá-lo; 

• Equação financeira – oferece ao interessado as mais baixas taxas de juros, só 
possíveis pela utilização de funding captado junto ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS e por oferecer: um prazo de 25 anos para pagamento; o maior 
porcentual (90%) financiado por longo prazo; e a opção de escolha do sistema de 
amortização (SAC ou “Tabela Price”).2 

A inovação no modelo de financiamento do produto dá-se pela redução do ciclo de 
construção, que é de 9 meses para cada módulo de 500 unidades habitacionais; 

• Produto – ocupa o espaço urbano de forma ordenada, integrando-o com atributos de 
qualidade de vida (segurança, transporte, comércio local, lazer, infra-estrutura social 
e preservação ambiental), e adotando partido arquitetônico e urbanístico usualmente 
utilizado em projetos destinados a usuários de classes de renda mais alta; 

• Processo construtivo – traz mudanças significativas nos métodos de produção e de 
distribuição, permitindo reduzir o prazo, aumentar a qualidade e evitar desperdícios. 
É um processo industrial, padronizado, sem geração de resíduos e sem utilização de 
madeiras. 

A tecnologia é associada a um sistema de formas desenvolvidas em alumínio. Toda a 
estrutura das edificações é em concreto armado, utilizando-se telas de aço 
autoportantes em substituição às armaduras convencionais. As paredes são projetadas 
para receber a pintura diretamente sobre o concreto, com garantia de conforto 
térmico e acústico. A tubulação das instalações elétricas e hidráulicas é embutida nas 

                                           
2  Segundo Conti et al (2008), a Bairro Novo foi pioneira no oferecimento dessa equação financeira aos seus 

clientes. 
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paredes, permitindo que a execução seja feita sem revestimento, à exceção da 
cozinha e do banheiro, que recebem revestimento cerâmico em pisos e paredes; 

• Atendimento pós-fechamento do negócio – possibilidade do usuário acompanhar pela 
Internet o andamento da construção da residência que adquiriu. Na entrega das 
chaves, existência de estrutura de suporte, capaz de encaminhar toda a documentação 
requerida para a emissão da escritura. 

2. OBJETIVO E ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho tem por objetivo analisar, de forma sucinta, os principais fatores que suportaram a 
decisão de reposicionar um produto imobiliário, na fase inicial de sua implantação. A análise foi 
feita com base nas fontes citadas no item 6 – “Referências”. Para esse fim, o trabalho foi 
estruturado conforme a seguinte sequência de informações: 

• Referenciais para formatação de projeto imobiliário; 
• Como foi formatado o produto objeto do Estudo de Caso; 
• O desempenho inicial e o alerta que levou ao reposicionamento do produto; 
• Conclusão. 

3. REFERENCIAIS PARA FORMATAÇÃO DE PROJETO IMOBILIÁRIO 

Segundo Rocha Lima Jr. (1995), a formatação de projeto imobiliário requer o reconhecimento de 
atributos de qualidade e preço para a região de atuação escolhida, visando à aceitação de 
condições de competitividade e inserção de mercado. As informações levantadas e analisadas 
para planejamento estratégico do produto são apresentadas ao empreendedor que, diante delas, 
tomará decisões, justificando sua conduta na alternativa escolhida. 

Para formatação de um produto competitivo, que tenha inserção no mercado-alvo, o 
empreendedor analisa as informações a ele apresentadas, na linha de confronto entre os anseios 
do público-alvo, sua capacidade de pagamento e a oferta existente na região de atuação (ROCHA 
LIMA JR., 1995). 

Os principais critérios adotados no tratamento das informações dos aspectos analisados e 
formatação do produto são: (i) público alvo; (ii) mapeamento da oferta e dos empreendimentos; 
(iii) reconhecimento dos anseios do público alvo; e (iv) identificação do patamar de preços. Uma 
vez caracterizados os anseios do público alvo e um primeiro vetor de preços, e verificada a oferta 
existente, o planejamento do produto deve visar estratégias de competitividade e inserção de 
mercado, compatíveis com a capacidade de pagamento e endividamento do público alvo 
(NAVARRO e RICARDINO, 2004). 

3.1. Público alvo 

A obtenção de dados sobre o público alvo torna-se complexa, devido à falta de constância do 
público que forma este mercado. Diante dessa condição de incerteza, convém definir um padrão 
de renda para o público alvo, caracterizando-o através do nível de poupança acumulada e a 
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capacidade de endividamento verificada na comercialização de produtos recentemente lançados, 
que apresentaram boa velocidade de vendas na mesma região de atuação. 

3.2. Mapeamento da oferta e dos empreendimentos 

O mapeamento da oferta na região de atuação pode ser feito (i) pela medição de preços e 
qualidade e a aceitação dos empreendimentos lançados no mercado através da imagem da 
velocidade de vendas, e (ii) pelo reconhecimento do nível de qualidade ofertado nos novos 
empreendimentos, que os difere dos empreendimentos entregues na região de atuação. O 
mapeamento dos empreendimentos existentes na região de atuação é feito através da 
identificação dos atributos de qualidade dos imóveis. 

3.3 Reconhecimento dos anseios do público alvo 

Os anseios do público alvo podem ser reconhecidos por meio do levantamento dos atributos de 
qualidade presentes nos empreendimentos entregues e nos lançamentos recentemente 
comercializados, buscando identificar tendências de preferência, tais como: área privativa, 
número de dormitórios, número de vagas, equipamentos de lazer e condições de acesso ao preço 
do imóvel. 

3.4 Identificação do patamar de preços 

O patamar de preços praticados pode ser identificado pela comparação do preço do imóvel 
adquirido com a sua área privativa, utilizando os dados de levantamento do mapeamento da 
oferta e dos empreendimentos entregues e para revenda. 

4. ESTUDO DE CASO – PROJETO “BAIRRO NOVO CAMAÇARI” 

O Estudo de Caso procura mostrar: (i) como foram reconhecidos os atributos de qualidade e 
preço do projeto Bairro Novo Camaçari, levando o empreendedor à formatação do produto e 
aceitação de condições de competitividade e inserção de mercado; e (ii) como se deu o processo 
de reposicionamento do produto, na fase inicial da sua implantação. 

4.1. Construção do cenário de vendas3 

O empreendimento Bairro Novo Camaçari é um bairro planejado, composto de condomínios 
fechados, dotados de segurança, lazer, serviços, comércio e infra-estrutura (água, esgoto 
encanado, asfalto). 

O projeto situa-se em região com 615 mil habitantes e 157 mil domicílios, dos quais 30 mil 
constituem alvo da Bairro Novo. Um terço desse alvo situa-se em Camaçari, e o restante situa-se 
na área de influência indireta, compreendida pelos municípios de Candeias, Dias D’Ávila, Lauro 
de Freitas e Simões Filho (Tab. 1). 

                                           
3  As informações constantes do item 4.1 provêm do trabalho de levantamento intitulado Potencial de Mercado – 

Bairro Novo Camaçari. O levantamento foi apresentado em 2008 ao Comitê de Investimento da empresa, para 
decisão de compra do terreno na cidade de Camaçari. 
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Trata-se de área localizada em região de baixa densidade e baixa renda média domiciliar. A 
renda média do chefe de família do subdistrito onde se encontra o projeto é de R$ 926, 
confrontada com uma renda média de R$ 944 na cidade como um todo, e de R$ 1.184 no 
subdistrito de Abrantes. 
 

Tabela 1: Levantamento de domicílios na região-alvo 

Região Domicílios no 
alvo Déficit no alvo 

Incremento 
anual de 

domicílios 

Incremento 
anual do déficit 

Camaçari 10517 959 365 33 
Área de influência indireta 19763 1682 638 54 

Total 30280 2641 1003 88 
Potencial de Mercado – Bairro Novo Camaçari, 2008. 
 
O empreendimento situa-se próximo da rodovia BA-512, que faz ligação com o litoral norte do 
Estado da Bahia e possui fácil acesso ao município de Salvador, pela Estrada do Coco. Há boa 
infra-estrutura de transporte intermunicipal: 7 linhas de ônibus intermunicipais possibilitam a 
ligação do Bairro Novo Camaçari aos municípios de Salvador e Simões Filho. 

Bairro Novo dista 1 quilômetro do Pólo Industrial de Camaçari, que reúne grandes empresas em 
seu complexo, tais como: ABB, AMBEV, BASF, CHESF, CIBA, CIBRAFÉRTIL, BRASKEM, 
BRIDGESTONE, DU PONT, FORD, PETROBRAS, TIGRE TUBOS E CONEXÕES e WHITE MARTINS. 

Os funcionários das empresas do Pólo Industrial de Camaçari são o principal público-alvo do 
município, que é carente de estabelecimentos de lazer, comércio e serviços. Há 12 agências 
bancárias no município, das seguintes bandeiras: ABN Amro Real (1), Bradesco (5), Banco do 
Nordeste (1), Itaú (1), Caixa Econômica Federal (2), HSBC (1) e Unibanco (1). 

Camaçari possui 67 instituições de ensino fundamental e médio, e de educação infantil. Dessas 
instituições, 54 são públicas e 13 particulares. São poucas as instituições que oferecem ensino 
médio no município. Há uma única instituição de ensino superior, distante 3 quilômetros do 
Bairro Novo, oferecendo cursos de graduação em 16 áreas de conhecimento. 

Existem 6 estabelecimentos hospitalares em Camaçari, oferecendo 48 leitos no total. O 
município conta ainda com 37 clínicas médicas, 9 laboratórios e 1 farmácia de rede. O principal 
hotel da cidade, classificado como de “médio conforto”, contém 75 apartamentos cujo valor 
médio da diária, em janeiro de 2008, era de R$ 143,00. 

Em 2007, havia em Camaçari uma oferta de 442 unidades para habitação popular, com facilidade 
de pagamento para Servidores do Estado, em face do plano criado pela Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER. Havia, também, ofertas de unidades 
populares nos municípios de Catu, Lauro de Freitas, Salvador e Santo Antonio de Jesus (Tab. 2). 

A análise SWOT do empreendimento revelou o quadro seguinte: 
• Forças: o elevado PIB industrial de Camaçari (R$ 12 bilhões em 2004); e a localização do 

projeto, próxima ao Pólo Industrial que emprega cerca de 20 mil pessoas; 
• Fraquezas: a baixa concentração do público-meta no município; a distância à região central 

do município de Salvador; a baixa renda familiar da região; e a localização do terreno, na 
saída ao oeste do centro, quando a principal ligação da cidade está ao leste; 



Página 7 de 10 

 

• Oportunidades: oferta de um produto residencial com infra-estrutura de lazer e serviços para 
os funcionários do Pólo Industrial; e a criação de uma nova centralidade, agregando 
residência, comércio e serviços, estabelecendo um vínculo com o Pólo Industrial; 

• Ameaças: a possibilidade (remota) de concorrência com os empreendimentos realizados pela 
CONDER, com valores médios de R$ 57 mil e prestações médias de R$ 398. 

 
Tabela 2: Empreendimentos populares da CONDER 

Tipo Unidades Dormitórios Suítes Vagas Valor 
[R$] 

Prestação 
[R$] Município 

Horizontal 16 2 - 1 35000 238 Camaçari 
Horizontal 193 2 - - 38000 215 Camaçari 

Vertical 208 2 - 1 44900 316 Camaçari 
Horizontal 8 2 - 1 58000 392 Camaçari 
Horizontal 10 3 1 2 72000 483 Camaçari 
Horizontal 7 2 - 2 72000 483 Camaçari 

Vertical 186 2 1 1 47700 334 Catu 
Vertical 40 2 - 1 69000 466 Lauro Freitas 
Vertical 32 2 - 1 54450 368 Salvador 
Vertical 45 2 - - 62900 434 Salvador 
Vertical 450 2 - - 64412 435 Salvador 
Vertical 140 2 - - 70600 439 Salvador 
Vertical 210 2 - - 71445 470 Salvador 

Horizontal 64 2 - - 39934 500 Sto. A. J. 
 1609    57167 398  

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, 2007. 
 
As premissas básicas para construção do cenário de vendas foram as seguintes: (i) meta ajustada 
correspondente à quantidade de domicílios na faixa de 3 a 10 Salários Mínimos, acrescida da 
taxa de crescimento vegetativo, e subtraída das unidades lançadas ao longo do tempo; e (ii) taxa 
de conversão líquida correspondente ao quociente entre a venda das unidades lançadas e a meta 
no período, com utilização de parâmetro conservador, de 1% ao ano no município do projeto e 
0,2% na região. 

O cenário de vendas somente foi validado após a inclusão, na meta ajustada, dos postos de 
trabalho de Camaçari, exigindo esforço de conversão de 2,6% da meta da região ao longo dos 
anos (Fig.3). 
 

Tabela 3: Cenário de vendas 

Ano Unidades Meta ajustada Conversão líquida [%] 
 Lançadas Camaçari Região Camaçari Região 

1 - 2008 1383 31577 52027 4,38 2,66 
2 - 2009 1383 31292 52326 4,42 2,64 
3 - 2010 1383 30996 52634 4,46 2,63 
4 - 2011 1383 30690 52952 4,51 2,61 
5 - 2012 1383 30374 53280 4,55 2,60 
6 - 2013 1383 30046 53619 4,60 2,58 
7 - 2014 460 29707 53969 1,55 0,85 

Potencial de Mercado – Bairro Novo Camaçari, 2008. 
 
A construção de um módulo do empreendimento somente tem início após a venda de 55% das 
unidades que o compõe, e cada módulo somente é lançado após a venda de 85% das unidades do 
módulo anterior. 
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4.2. Reposicionamento do produto4 

Em junho de 2008 foi lançado o primeiro módulo do Bairro Novo Camaçari, num total de 592 
unidades habitacionais, compreendendo casas assobradadas de 2 dormitórios (49 m2) e de 3 
dormitórios (62 m2), bem como apartamentos de 2 dormitórios (45 m2), ao preço médio de R$ 
1.400,00/m2. 

A redução da velocidade de vendas da tipologia de apartamento mostrou a necessidade de 
reformulação do produto. Para esse fim, desenvolveu-se uma tipologia com melhor eficiência da 
relação área construída/área de venda, mantendo-se um mesmo programa (2 dormitórios, 1 
banheiro, 1 cozinha e 1 sala), com melhor aproveitamento do espaço. A nova tipologia também 
contempla critérios de acessibilidade, uma vez que as unidades são geminadas 2 a 2, e não em 
blocos de 6. 
 
O produto sofreu 2 reformulações, a primeira em janeiro de 2009 e a segunda em fevereiro de 
2010. Na primeira, 160 apartamentos foram substituídos por casas de 2 e de 3 dormitórios, e na 
segunda reformulação, ofertou-se ao público alvo uma nova tipologia de casas de 2 e 3 
dormitórios, bem como aumentou-se a oferta de apartamentos, como ilustra a Tab. 4. 
 

Tabela 4: Etapas do reposicionamento do produto 

Tipologia Formatação original 
[unidades] 

1ª reformulação 
[unidades] 

2ª reformulação 
[unidades] 

Casa assobradada 2 dormitórios 210 276 276 
Casa assobradada 3 dormitórios 206 250 250 

Apartamento 2 dormitórios 176 16 64 
Casa térrea 2 dormitórios - - 150 
Casa térrea 3 dormitórios - - 162 

Total de unidades 592 542 902 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estudo de Caso mostra que o sucesso do empreendimento Bairro Novo Camaçari depende 
principalmente da observância de dois fatores de risco: percepção abrangente da expectativa do 
usuário, quanto aos seus anseios sobre o produto que lhe é ofertado; e acurácia dos estudos 
técnicos desenvolvidos para executar o produto. 

“O mercado paga o preço que entende aceitável para a qualidade intrínseca do produto que lhe é 
oferecido. Qualidade intrínseca se entende como o referencial que o mercado estabelece a partir 
de atributos cujo estado é capaz de avaliar” (ROCHA LIMA JR., 1993). 

Quanto maior for o conhecimento sobre o perfil, o comportamento e a necessidade do usuário 
final do produto, tanto maior será a assertividade do planejamento e, em consequência, melhor 
será formatado o projeto. 

Na fase de construção do empreendimento, o bom desempenho na produção mostrou ser função 
direta do investimento feito na engenharia à montante, traduzida pela qualidade dos sistemas de 

                                           
4  As informações constantes do item 4.2 provêm da entrevista concedida por Juliana Begalli Schreiner, gerente 

comercial da Bairro Novo, a Roberto Ricardino, em 03/05/2010, na sede da empresa em São Paulo. A entrevista 
não foi gravada. 
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planejamento e de controle adotados, especialmente no que se refere aos estudos geológicos e 
processos construtivos, e ao domínio da cadeia de suprimentos, permitindo agilidade na correção 
de rumos e realização de ajustes. 

Segundo Conti et al. (2008), “é comum que ações inovadoras e pioneiras representem um alto 
custo para os seus procuradores, além da exposição a riscos inerentes à inovação. Também é 
comum que as demais empresas do mercado acompanhem de perto essas iniciativas e que, uma 
vez comprovada a sua eficácia, novas iniciativas surjam, incorporando as inovações e os 
aprendizados dos pioneiros”. 
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