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RESUMO
Muitas das empresas atuantes no segmento de incorporação imobiliária residencial ainda encontram
dificuldades para implementar suas ações estratégicas. O objetivo do presente artigo é traçar um
diagnóstico inicial de como essas empresas entendem e conduzem tal processo em suas companhias. Para
tanto, foram realizadas entrevistas com diversos especialistas do setor, a fim de se extrair a opinião de
como os mesmos enxergam a maturidade das empresas na implementação das estratégias na própria
organização. As entrevistas empregaram questionários semi-estruturados, foram realizadas de maneira
presencial, mas permitindo abertura aos entrevistados para que pudessem sugerir questões e discutir
problemas que julgassem pertinentes à implementação da estratégia empresarial.
Os resultados dessa primeira rodada permitiram um aprimoramento nos questionários, embarcando
questões sugeridas na primeira rodada, e resubmetidas aos especialistas para maior convergência nas
respostas. Como resultado, foi possível mapear os principais focos de deficiências reconhecidas na
implementação das estratégias e suas causas, permitindo avançar nos processos de melhoria contínua no
nível de maturidade em gestão estratégica de organizações do setor.
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ABSTRACT
Many residential Real Estate development companies still have difficulties to implement their strategic
actions. The objective of this article is to make an initial diagnosis of how these companies understand
and manage the organizational strategy. For this purpose, interviews were conducted with several
specialists from the sector, aiming to extracting their opinion about the maturity of companies in strategic
management and the implementation in their own organization. The interviews were based on semistructured questionnaires, carried out in person, but allowing the interviewees to suggest questions and
discuss problems that were considered pertinent to strategic business management by them.
The results of this first round provided an improvement in the questionnaires, inserting questions
suggested in the first round, which were resubmitted to the experts for greater convergence in the
answers. As a result, it was possible to identify the main deficiencies recognized in the implementation of
strategies and their causes, allowing progress in the continuous improvement process in the strategic
management maturity of organizations in this specific market.
Key-words: Real Estate, Strategic management, residential Real Estate developers.
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1.

INTRODUÇÃO

O Brasil viveu um período de crescimento no mercado habitacional a partir de 2005 e 2006,
sendo que em 2011 pode-se observar o boom da construção civil, com um lançamento
desenfreado de empreendimentos imobiliários, apoiados sobre a premissa do crescimento da
demanda habitacional, logística/comercial e infraestrutura (os dois últimos em decorrência do
desempenho econômico). A economia do país chegou a atingir a sexta posição na classificação
das maiores economias do mundo em 2011, de acordo com dados do Fundo Monetário
Internacional (FMI, 2012).1
Incorporadoras e construtoras lançavam empreendimentos no calor do mercado, motivadas pela
facilidade de crédito e alta velocidade de vendas, sem se preocupar com o alinhamento do
produto oferecido com a demanda de mercado (afinal, a demanda era grande para todos os tipos
de produto), com o funding (crédito era facilitado para as empresas) e estruturação financeira Em
resumo, o lançamento de um empreendimento imobiliário significava quase sempre sucesso de
mercado para as incorporadoras. A ilustre frase de Lewis Carroll2– “Se você não sabe onde quer
ir, qualquer caminho serve”, ilustrava bem o caminho adotado por uma grande fatia de empresas
do mercado habitacional brasileiro durante essa fase.
Mas, com a desaceleração econômica nos anos seguintes e recente cenário de recessão (de 2014
até 2019), idealizar e lançar um empreendimento imobiliário não tem sido uma tarefa fácil para
as empresas que ainda sobrevivem: dificuldade na obtenção de funding, queda na procura e
consequente desaceleração nas vendas, alto número de estoque, diminuição do crédito
imobiliário a população, são exemplos dos obstáculos que vem sendo enfrentados pelo mercado.
Atualmente, é possível observar muitas empresas que compõem o mercado imobiliário nacional
que possuem postura estratégica basicamente intuitiva na qual, segundo ALENCAR (1993), o
“feeling” empresarial muitas vezes se sobrepõe ao emprego metodológico de conceitos
desenvolvidos para dar suporte à decisão de caráter estratégico. Ainda de acordo com o autor, a
tomada de decisão sem a base de uma análise crítica rigorosa, que permita a especulação dos
resultados empresariais a que pode conduzir, contém muita incerteza e um componente aleatório
extremamente arriscado. Este tipo de comportamento pode até significar a extinção de diversas
organizações.
Quando se aborda a Gestão Estratégica de empresas do mercado de Real Estate, mais
precisamente do mercado imobiliário habitacional, é importante e necessário apresentar o
conceito de ciclo que permeia esse nicho econômico. Segundo BORGERSEN, SOMMERVOLL
e WENNEMO (2006), há uma dinâmica entre a oferta e as necessidades de consumo de
habitações. Quanto não ocorre uma oferta adequada em relação à demanda, existe a possibilidade
de ocorrência de uma quebra do mercado. O problema se agrava pelo fato de o ciclo de
implantação de um empreendimento imobiliário ser relativamente longo, havendo dificuldade
em se planejar um empreendimento no qual inúmeras variáveis podem se alterar durante o real
1

O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma agência especializada das Nações Unidas que foi concebida na
conferência de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, em julho de 1944. O FMI trabalha para promover
a cooperação monetária global, garantir a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover o alto
nível de emprego e o crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza em todo o mundo.
2
Charles Lutwidge Dodgson, mais conhecido pelo seu pseudônimo Lewis Carroll (Daresbury, 27 de janeiro de 1832
— Guildford, 14 de janeiro de 1898), foi um romancista britânico, autor do clássico livro Alice no País das
Maravilhas
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desenvolvimento da ação. Isso ocorre no ambiente de cada empreendimento especificamente e,
em especial, refletem-se nas empresas como um todo, cujas diretrizes de ação empresarial podem
se alterar conforme seja o ambiente de negócios em que está imersa.
Corroborando tal idéia, de acordo com BALARINE (1997), ... “a economia brasileira - e dentro
dela o ambiente dos negócios imobiliários - tem se caracterizado pela descontinuidade, exigindo
cuidado especial na formulação de estratégias. Num ambiente mutável, os participantes do
mercado imobiliário necessitam agilidade e constante revisão de posicionamentos.”
Atualmente, muitas empresas do mercado imobiliário tomam decisões sem o auxílio de um
planejamento estratégico, ou mesmo baseando-se em planos estratégicos mal elaborados e/ou
defasados, podendo ocasionar perdas significativas. Surge, então, a necessidade de as
incorporadoras entenderem melhor seu posicionamento frente ao mercado onde atuam e o
alinhamento de seus produtos às demandas do mercado, com vistas a um eventual
reposicionamento estratégico, seja de produtos isoladamente, ou do próprio nicho de mercado
em que atua, visando à continuidade de sua atividade empresarial.
A exemplo do que se verifica em diferentes segmentos, no mercado imobiliário tanto as
variáveis que interferem na dinâmica, quanto aquelas relacionadas aos aspectos internos da
organização devem ser cuidadosamente identificadas, monitoradas, controladas e utilizadas para
que se tenha uma visão clara dos três elementos que devem ser entendidos para a maximização
da competitividade da organização: o que a empresa faz, onde está inserida no mercado e qual a
sua visão de futuro. Para PORTER (1986), a estratégia competitiva tem o objetivo de estabelecer
uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a competição. O desafio
enfrentado pelos gestores da estratégia organizacional está relacionado em escolher ou criar um
contexto ambiental em que os recursos e competências da organização possam produzir
vantagens competitivas.
O mercado imobiliário é caracterizado por interagir constantemente com o ambiente externo
influenciado por medidas governamentais, taxas de juros, disponibilidade de funding, entre
outros movimentos ditados pelos movimentos macroeconômicos. Assim, adotar estratégias
consistentes pode auxiliar as empresas de Real Estate em sua sustentação no mercado. O
Planejamento e a Gestão estratégica possibilitam que as organizações adotem estratégias que as
fortaleçam em condições adversas, visando à redução do poder dos elementos do ambiente.
Segundo SUKLEV e DEBARLIEV (2012), o uso do planejamento estratégico melhora o
desempenho organizacional, uma vez que auxilia as empresas a formular os objetivos
estratégicos, metas e estratégias adequadas ao momento em que vivem.
Com vistas a reconhecer o papel do planejamento estratégico nas empresas de Real Estate
residencial, o objetivo do presente artigo é traçar um diagnóstico inicial de como essas empresas
entendem e conduzem a gestão da estratégia organizacional. Para tanto, foram realizadas
entrevistas com diversos especialistas do setor, a fim de se extrair a opinião de como os mesmos
enxergam a maturidade das empresas na gestão estratégica e sua implementação na organização.
As entrevistas empregaram questionários semi-estruturados, realizadas de maneira presencial,
mas permitindo abertura aos entrevistados para que pudessem sugerir questões e discutir
problemas que julgassem pertinentes à gestão estratégica empresarial.
Como resultado, foi possível mapear os principais focos de deficiências reconhecidas na
implementação das estratégias e suas causas, permitindo avançar nos processos de melhoria
contínua no nível de maturidade em gestão estratégica de organizações do setor. Este diagnóstico
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servirá como base para a dissertação de mestrado do Núcleo de Real Estate da Poli/USP com o
título SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE SETORIAL EM GESTÃO
ESTRATÉGICA DE INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS RESIDENCIAIS NO BRASIL,
que tem como objetivo desenvolver um sistema de avaliação do nível de maturidade setorial em
gestão estratégica de incorporadoras imobiliárias residenciais no Brasil.

2.

A GESTÃO ESTRATÉGICA E O CONCEITO DE MATURIDADE

O significado de estratégia tem evoluído ao longo do tempo, à medida que a sociedade vem
avançando da sociedade industrial, para a sociedade do conhecimento. Seguindo essa evolução, a
responsabilidade pela formulação da estratégia deixa de ser responsabilidade apenas do principal
executivo para tornar-se responsabilidade de todos dentro da organização. BERTON e
FERNANDES (2012) definem estratégia como um conjunto dos grandes propósitos, dos
objetivos, das metas, das políticas e dos planos para concretizar uma situação futura desejada,
considerando as oportunidades oferecidas pelo ambiente e os recursos da organização, sendo um
processo que engloba o planejamento, a execução e monitoramento e controle da estratégia da
organização.
A essência da Gestão Estratégica é garantir uma estratégia competitiva, que assegure o êxito da
organização nos negócios em curso, concomitantemente ao tempo em que desenvolve as
competências essenciais necessárias para o sucesso dos negócios futuros. É um processo que
deve ser realizado de maneira continua uma vez que, no ambiente de negócios, devido às
mudanças constantes, sejam na sociedade, sejam no mercado, a estratégia implementada nem
sempre coincide com a planejada.
De acordo com DRUCKER (1984), toda organização opera sobre um conjunto de hipóteses a
respeito de qual é seu negócio, quais os seus objetivos, como definir os seus resultados, como
identificar quais são os seus clientes e a que eles dão valor e pelo que aceitam pagar. Desta
maneira, o principal objetivo da Gestão Estratégica é converter a teoria e as hipóteses sobre os
negócios em valor para todas as partes interessadas, sejam os acionistas, mas também os
colaboradores, fornecedores, clientes e outros.
A metodologia para formulação de uma gestão estratégica competitiva é apoiada em diretrizes
estratégicas, análise dos ambientes nos quais a organização se insere (externos e internos) e
formulada através de ferramentas capazes de assegurar vantagens competitivas junto ao mercado
em que atua. Após a sua formulação, deve-se garantir uma implantação eficiente e um controle
eficaz. A figura 1 representa o fluxograma da metodologia base da gestão estratégica
competitiva.
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Figura 1: Metodologia da gestão estratégica

Fonte: Adaptado de LOBATO et al. (2009)

A essência do planejamento estratégico pode ser entendida como um conjunto de ações
necessárias para garantir os interesses dos acionistas (margem, crescimento, retorno, etc) e que
protejam a organização de ameaças (concorrência de mercado e órgãos regulamentadores, por
exemplo) apoiados sempre em sua visão, missão e valores, o que acabam definindo os seus
objetivos estratégicos. Essas ações são implementadas através de projetos, que são trabalhos
temporários e únicos, com escopo bem definido e um nível de performance a ser atingido.
Os projetos são importantes instrumentos para transformar a estratégia em resultados,
principalmente em ambientes sujeitos a grandes mudanças. Gerenciar um projeto é um processo
de aplicação de habilidades, conhecimentos, ferramentas e técnicas nas entregas do projeto de
forma a atingir os resultados esperados. Gerenciar projetos envolve pessoas, processos e
ferramentas. E o quão capaz as organizações são em gerenciar os seus projetos com sucesso,
definem a maturidade da mesma na gestão.
Segundo LOCKAMY e MCCORMARK (2004), o conceito de maturidade pressupõe a
existência de diferentes estágios de desenvolvimento de um dado processo. Nesses estágios, os
processos são avaliados pela maneira com que são definidos, gerenciados, mensurados e
controlados. Quanto mais maduras são as empresas, maior a probabilidade de atingimento de
seus objetivos de qualidade, prazos e custos, com consistência e eficiência. Os diferentes
modelos de maturidade podem ser utilizados como ferramentas de comparação e avaliação de
processos e áreas funcionais individuais nas buscas pela melhoria necessária nas competências e
das capacidades das organizações.
Os estudos sobre a maturidade em gestão de projetos e em processos são numerosos na literatura.
Porém quando se aborda o tema sobre a gestão estratégica, poucas publicações são encontradas.
De maneira geral, a maturidade em Planejamento Estratégico pode ser definida como o quão
capaz uma organização é em formular, disseminar e gerenciar sua estratégia com sucesso,
distribuída em 3 dimensões, consideradas componentes integrantes do processo de Gestão
Estratégica, com níveis de maturidade distintos: Cultural, Processual e Desempenho.
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A dimensão cultural é a maneira como a organização define, elabora e planeja sua estratégia, de
que maneira dissemina a mesma a todos as partes interessadas e como a mesma enxerga sua
postura estratégica em relação ao mercado. A dimensão processual está relacionada ao
mapeamento e padronização dos processos de gestão estratégica (desde a definição da estratégia
principal, passando pela definição dos objetivos estratégicos, da análise do alinhamento dos
projetos com esses objetivos e o monitoramento e controle da geração de benefícios), de que
forma os níveis de gestão (Estratégico, Tático e Operacional) são gerenciados, e como as
ferramentas e softwares são utilizados para a gestão da estratégia. Já a dimensão de desempenho
está relacionada com a agilidade da organização no fluxo de análise dos indicadores de controle
da estratégia, a capacidade das mesmas em analisar dados de projetos anteriores e transformá-los
em informações úteis para projetos futuros (Business Inteligence3), identificação dos desvios e
tomadas de decisão estratégicas.

3.

METODOLOGIA

Para atendimento ao objetivo proposto, que é traçar um diagnóstico inicial de como as empresas
atuantes no segmento de incorporação imobiliária residencial entendem e conduzem a gestão da
estratégia organizacional, possibilitando mapear os principais focos de deficiências reconhecidas
na implementação das estratégias e suas causas, permitindo avançar nos processos de melhoria
contínua no nível de maturidade em gestão estratégica de organizações do setor, optou-se por
empregar a técnica de entrevistas em profundidade semiestruturadas. Essa escolha é justificada
pela necessidade de obtenção de uma visão mais analítica e aprofundada das opiniões dos
diversos especialistas do setor entrevistados, por meio de um roteiro semiestruturado, permitindo
ao pesquisador a liberdade de utilização, alteração e inclusão de novas questões caso seja
identificada a necessidade durante a entrevista, além de possibilitar um entendimento das bases
utilizadas pelo entrevistado para formar suas opiniões e visões sobre o tema, além das
circunstâncias em que o mesmo está inserido, pelo fato da lógica do cenário relativo às perguntas
não ser totalmente definida.
3.1. Entrevista semiestruturada em profundidade
De acordo com BARROS e DUARTE (2006), a entrevista em profundidade é um recurso
metodológico, apoiado em pressupostos e bases definidos pelo entrevistador, que busca recolher
respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter experiências e
informações que se desejam conhecer.
A escolha pela entrevista em profundidade, baseada em dois instrumentos de pesquisa
(questionário semiestruturado e formulário de perguntas fechadas), é justificada pela necessidade
de obtenção de uma visão mais analítica e aprofundada do entrevistado, por meio de um roteiro
semiestruturado, permitindo ao pesquisador a liberdade de utilização, alteração e inclusão de
novas questões caso seja identificada a necessidade durante a entrevista.
TRIVIÑOS (1987) discorre que a entrevista semiestruturada tem como característica os
questionamentos que são apoiados em hipóteses e teorias relacionadas ao tema de pesquisa. Os
questionamentos podem resultar no surgimento de novas hipóteses derivadas das respostas dos
entrevistados, porém com o foco principal sendo moderado pelo entrevistador. Este tipo de
3

Business Inteligence: processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações
que oferecem suporte à gestão de negócios.
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entrevista favorece a descrição, explicação e compreensão dos fenômenos que estão sendo
estudados, mantendo a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta das
opiniões e informações.
No presente caso, a entrevista semiestrutura foi concebida a partir de uma matriz de questões
abertas, com a possibilidade da inclusão de novas perguntas adicionais, à medida que a entrevista
transcorre e novos pensamentos são colocados em pauta. Optou-se por essa metodologia para
possibilitar um entendimento das bases utilizadas pelo entrevistado para formar suas opiniões e
visões sobre o tema, além das circunstâncias em que o mesmo está inserido, pelo fato de a lógica
do cenário relativo às perguntas não ser totalmente definida.
A principal vantagem da entrevista semiestruturada é o fato de se produzir uma melhor amostra
da população de interesse. Além disso, as entrevistas semiestruturadas permitem uma cobertura
mais profunda sobre determinados assuntos, favorecendo o surgimento de respostas e ideias mais
espontâneas advindas da interação entre pesquisador e entrevistado.
Com relação às desvantagens deste método, podem-se considerar as limitações financeiras e de
agenda do pesquisador para locomoção até os agentes a serem entrevistados, além do receio de
alguns entrevistados quanto à manutenção do anonimato em relação às respostas. Vale ressaltar
que a qualidade das entrevistas depende muito do planejamento efetuado pelo entrevistador, que
necessita criar um ambiente que permita ao entrevistado fornecer respostas validas e fidedignas.
3.2. Elaboração da Matriz de Questionário
A Matriz de Questionário foi estruturada a partir do embasamento teórico obtido na revisão
bibliográfica sobre gestão estratégica, aplicada para situações particulares de organizações do
mercado imobiliário, levantadas a partir do histórico e características das mesmas, amplamente
reconhecidas no cenário nacional.
As questões foram divididas nas 3 dimensões integrantes do processo de Gestão Estratégica
(Cultural, Processual e Desempenho). Cada questão possuía quatro alternativas possíveis de prérespostas, que buscavam classificar cada resposta em 4 níveis diferentes de maturidade:


Aprendizado (Nível 1): Não há na organização neste nível gestão estratégica no sentido
formal, ou as organizações aplicam de maneira inconsistente alguns elementos de gestão
estratégica.



Estruturado (Nível 2): Início do reconhecimento dos benefícios na utilização das práticas
de gestão estratégica nas organizações. Há um alinhamento parcial dos indicadores de
desempenho com a estratégia, porém sem a maturidade suficiente para auxílio nas
tomadas de decisões de redirecionamento estratégico. Ações iniciais de disseminação e
enraizamento da estratégia com os colaboradores são implementadas pela liderança,
porém não são envolvidos durante a fase de planejamento e implementação da estratégia



Otimizado (Nível 3): As organizações deste nível são guiadas pelo Planejamento
Estratégico. Processos e métodos organizacionais são utilizados de maneira eficiente para
implementação da gestão estratégica. Indicadores de desempenhos consistentes, que
apoiam a tomada de decisões da empresa.
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Melhoria Contínua (Nível 4): Processos de Gestão estratégica profundamente
disseminados e enraizados na organização, que se encontra em estado de melhoria
contínua. Empresas com maturidade para avaliar a geração de benefícios de seus projetos
e o alinhamento desses com os objetivos estratégicos, compreendendo o quão efetivo foi
o processo de planejamento estratégico, redefinindo-o para mitigação de impactos
negativos sobre a estratégia.
Figura 2: Níveis de Maturidade

Fonte: elaborado pelos autores

As perguntas buscaram avaliar as seguintes questões dentro do contexto organizacional:






Como a estratégia é disseminada para os colaboradores da organização e qual o
envolvimento dos mesmos na definição da estratégia;
Como as organizações gerenciam os seus projetos e empreendimentos considerados
estratégicos e se possuem capacidade para definir quais realmente são estratégicos;
Utilização de processos e ferramentas para o planejamento e gestão da estratégia;
Capacidade das organizações em avaliar os dados gerados pelas ferramentas de gestão e
que servem de apoio para a tomada de decisões;
Capacidade das incorporadoras em avaliar os aspectos internos (forças e fraquezas) e
externos (potencial de mercado e ameaças dos concorrentes) para seleção dos projetos e
empreendimento que realmente estejam alinhados com os objetivos estratégicos da
organização.

3.3. Seleção dos entrevistados
A seleção dos agentes de incorporadoras imobiliárias foi elaborada de maneira arbitrada, levando
em consideração vários profissionais atuantes do setor, dentre eles diretores ou gerentes de
incorporadoras, empreendedores, consultores em gestão imobiliária, investidores, dentre outros,
todos orientados a participar desta pesquisa por meio do ponto de vista do gestor estratégico.
Foram pré-selecionados vinte profissionais distribuídos nos estados de São Paulo, Minas Gerais
e Santa Catarina. O critério para seleção se deu pela localização geográfica (levando em conta o
deslocamento para realização da entrevista), a indicação pelo Núcleo de Real Estate da Poli/USP
(seleção de profissionais com destaque e referência de atuação no mercado imobiliário
residencial) e pelo relacionamento profissional do entrevistador com alguns entrevistados
(facilitando o contato e agendamento das entrevistas).
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Com os vinte profissionais pré-selecionados, realizou-se contato via correio eletrônico ou
telefone para verificação do interesse e disponibilidade na participação da entrevista. Foram
obtidas quinze respostas positivas de interesse, sendo que com três delas, por motivos de
incompatibilidade de agenda, não fora possível realizar as entrevistas. Assim sendo, a amostra
selecionada para aplicação das entrevistas foi de doze profissionais agentes de incorporadoras
imobiliárias residenciais, com cargos, empresas e localização descritos sinteticamente na tabela
abaixo:
Tabela 1: Descrição dos agentes de incorporadoras imobiliárias entrevistados
Entrevistado
Cargo
Porte da Empresa Localização da Empresa Área de Atuação da Empresa
Agente 01
CEO - Diretor Executivo
Grande
São Paulo - Capital
Nacional
Agente 02
CEO - Diretor Executivo
Grande
São Paulo - Capital
Nacional
Agente 03
CEO - Diretor Executivo
Médio
Interior de São Paulo
Estado de São Paulo
Agente 04
CEO - Diretor Executivo
Médio
Interior de São Paulo
Estado de São Paulo
Agente 05
Gerente de Planejamento
Médio
Interior de São Paulo
Estado de São Paulo
Agente 06
Diretor de Incorporação
Médio
Interior de São Paulo
Estado de São Paulo
Agente 07
CEO - Diretor Executivo
Médio
São Paulo - Capital
São Paulo - Capital
Agente 08
CEO - Diretor Executivo
Pequeno
Grande São Paulo
Estado de São Paulo
Agente 09
CEO - Diretor Executivo
Pequeno
Interior de São Paulo
Nacional
Agente 10
CEO - Diretor Executivo
Pequeno
Interior de São Paulo
Estado de São Paulo
Agente 11
Diretor de Incorporação
Pequeno
Interior de São Paulo
Estado de São Paulo
Agente 12
CEO - Diretor Executivo
Pequeno
Interior de Santa Catarina Estado de Santa Catarina
Fonte: elaborado pelos autores

4.

RESULTADOS

Para convergir ao objetivo deste artigo, que é traçar um diagnóstico inicial de como essas
empresas entrevistadas, sob o olhar do agente entrevistado, entendem e conduzem a gestão da
estratégia organizacional, foram coletadas e tratadas apenas as opiniões relativas às perguntas
constantes na matriz do questionário. Novas sugestões de temas e perguntas para compor a
matriz serão consideradas futuramente no desenvolvimento da dissertação de mestrado do
Núcleo de Real Estate da Poli/USP com o título SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE
MATURIDADE SETORIAL EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE INCORPORADORAS
IMOBILIÁRIAS RESIDENCIAIS NO BRASIL.
Foram apresentadas para cada agente um total de 17 perguntas, sendo 6 perguntas para avaliação
da dimensão cultural, 6 perguntas para avaliação da dimensão processual e 5 perguntas para
avaliação da dimensão desempenho.
Para compreender as respostas de cada entrevistado, foram utilizados gráficos de dispersão que
comparam o nível de maturidade obtido das respostas de cada entrevistado com os demais
participantes e com a média geral, além de posicionar cada empresa (representada pela figura do
agente escolhido) de acordo com o porte da organização (Pequeno, Médio e Grande). O eixo Y
do gráfico elenca os agentes entrevistados, seguindo a nomenclatura adotada na tabela 1. Já o
eixo X, representa o nível de maturidade da organização (Aprendizado, Estruturado, Otimizado e
Melhoria Contínuas) de acordo com cada dimensão (Geral, Cultural, Processual e Desempenho)
avaliada. Ainda para auxiliar a leitura dos dados, utilizou-se diferentes tamanhos para cada ponto
de dispersão, representado o porte de cada organização (Grande, Médio e Pequeno).
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Cada resposta possuía pontuação de 1 a 4, sendo 1 atribuído caso a resposta estivesse enquadrada
no nível de maturidade aprendizado e 4 atribuído caso a resposta estivesse enquadrada no nível
de maturidade melhoria contínua. Graficamente, posicionou-se cada agende correspondendo á
média de pontuação geral e por cada dimensão avaliada.
Na figura 3, se apresenta uma síntese das respostas de cada entrevistado avaliando o nível de
maturidade geral considerando todas as respostas da matriz de questionário. níveis diferentes de
maturidade: Aprendizado, Estruturado, Otimizado e Melhoria Contínuas. A seguir, nas figuras 4,
5 e 6, se apresenta uma síntese das respostas de cada entrevistado avaliando o nível de
maturidade três dimensões integrantes do processo de Gestão Estratégica: Cultural, Processual e
Desempenho, respectivamente.
Figura 3: Dispersão Avaliação Maturidade Geral das empresas da amostra
AVALIAÇÃO MATURIDADE GERAL
Agente 01

LEGENDA

AGENTE ENTREVISTADO

Agente 02
Agente 03

EMPRESA DE GRANDE PORTE

Agente 04

EMPRESA DE MÉDIO PORTE

Agente 05

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Agente 06
Agente 07
Agente 08
Agente 09
Agente 10
Agente 11
Agente 12
Nível 01 Aprendizado

Nível 02 Estruturado

Nível 03 - Otimizado

Nível 04 - Melhoria
Contínua

NÍVEL DE MATURIDADE

Fonte: elaborado pelos autores

Avaliando as entrevistas com uma visão geral sobre as respostas, cinco das empresas avaliadas
(41,67% do total) apresentam nível de maturidade abaixo da média (classificadas entre os níveis
1 e 2). Destas cinco, duas podem ser classificadas dentro do nível 01, de Aprendizado, onde não
há identificação de gestão estratégica no sentido formal, onde as organizações aplicam, na
maioria das vezes de maneira inconsistente, apenas alguns elementos de gestão estratégica,
porém sem metodologia definida. Os líderes não se concentram em estratégias de longo prazo e a
organização não compartilha a estratégia com o restante dos colaboradores.
O maior foco é em atividades operacionais e os únicos indicadores de desempenho são criados a
pedido de algum líder e de forma temporária. A dimensão estudada que apresentou maior
fragilidade é a dimensão de Desempenho, relacionada com a agilidade da organização no fluxo
de análise dos indicadores de controle da estratégia, a capacidade das mesmas em analisar dados
de projetos anteriores e transformá-los em informações uteis para projetos futuros (Business
Inteligence), identificação dos desvios e tomadas de decisão estratégicas.
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A seguir, serão apresentadas as principais fragilidades e gargalos identificados em cada uma das
três dimensões no universo das doze empresas estudadas neste artigo.
Figura 4: Dispersão Avaliação Dimensão Cultural das empresas da amostra
AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO CULTURAL
Agente 01

LEGENDA

AGENTE ENTREVISTADO

Agente 02
Agente 03

EMPRESA DE GRANDE PORTE

Agente 04

EMPRESA DE MÉDIO PORTE

Agente 05

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Agente 06
Agente 07
Agente 08
Agente 09
Agente 10
Agente 11
Agente 12
Nível 01 Aprendizado

Nível 02 Estruturado

Nível 03 - Otimizado

Nível 04 - Melhoria
Contínua

NÍVEL DE MATURIDADE

Fonte: elaborado pelos autores

Com relação a avaliação da dimensão cultural, observou-se que cinco das empresas avaliadas
(41,67% do total) possuem nível de maturidade abaixo da média. As principais deficiências
encontradas nessas empresas abaixo da média estão relacionadas com o entendimento da
empresa e a alta gestão com relação a gestão estratégica e com a maneira com que a estratégia é
disseminada aos colaboradores da organização e quais ações são tomadas para engajamento dos
mesmos. As ações dessas organizações não são pautadas sobre missão, visão e valores, sendo
que esses pilares não estão totalmente enraizados em todos os colaboradores.
Além disso, as prioridades da estratégia empresarial são definidas quase sempre apenas pela alta
direção (em muitos casos apenas pelos proprietários), não havendo participação de outros
colaboradores, além da falta de percepção de quais são os objetivos estratégicos da organização.
Duas das empresas entrevista não são capazes de reconhecer até mesmo quais são os pontos
fortes e fracos da organização.
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Figura 5: Dispersão Avaliação Dimensão Processual das empresas da amostra
AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO PROCESSUAL
Agente 01

LEGENDA

AGENTE ENTREVISTADO

Agente 02
Agente 03

EMPRESA DE GRANDE PORTE

Agente 04

EMPRESA DE MÉDIO PORTE

Agente 05

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Agente 06
Agente 07
Agente 08
Agente 09
Agente 10
Agente 11
Agente 12
Nível 01 Aprendizado

Nível 02 Estruturado

Nível 03 - Otimizado

Nível 04 - Melhoria
Contínua

NÍVEL DE MATURIDADE

Fonte: elaborado pelos autores

Na avaliação da dimensão processual, assim como na dimensão cultural, cinco das empresas
avaliadas (41,67% do total) possuem nível de maturidade abaixo da média. Três dessas cinco
empresas não possuem mapeamento e padronização de nenhum Processo relacionado a Gestão e
Planejamento Estratégico. Outra deficiência diagnosticada está na condução e gestão dos níveis
Estratégico, Tático e Operacional dentro das organizações. Essas empresas não possuem
ferramentas capazes de integrar os resultados dos diferentes projetos dentro de uma incorporação
imobiliária (Incorporação, comercial, marketing, jurídico, obras, etc) e avaliar as trocas de
benefícios entre esses projetos. Muitas vezes, as tomadas de decisão são tomadas apenas com
base nas informações passadas pelos gestores de cada área, não havendo integração e análise de
dados cruzados com as outras esferas da incorporação.
Ainda nessa linha, nessas organizações, os projetos coorporativos não recebem tratamento de
projeto, não monitorando a geração de benefícios e sem a percepção do alinhamento do mesmo
com os objetivos estratégicos. Apenas os empreendimentos imobiliários são considerados e
controlados como projetos, porém sem subdivisões de categorias: Projetos da Área Comercial,
Projetos da Área de Marketing, Projeto da Construção, etc. De maneira geral, essas empresas
abaixo da média não possuem procedimento de avaliação de mercado, sendo suas decisões
tomadas de acordo com a percepção da alta diretoria, sem a fundamentação em ciência (através
de modelos que permitam realizar projeções de mercado baseadas em movimentos históricos) ou
opinião especializada.
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Figura 6: Dispersão Avaliação Dimensão Desempenho das empresas da amostra
AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO DESEMPENHO
Agente 01

LEGENDA

AGENTE ENTREVISTADO

Agente 02
Agente 03

EMPRESA DE GRANDE PORTE

Agente 04

EMPRESA DE MÉDIO PORTE

Agente 05

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Agente 06
Agente 07
Agente 08
Agente 09
Agente 10
Agente 11
Agente 12
Nível 01 Aprendizado

Nível 02 Estruturado

Nível 03 - Otimizado

Nível 04 - Melhoria
Contínua

NÍVEL DE MATURIDADE

Fonte: elaborado pelos autores

Das três dimensões avaliadas, a de Desempenho é a que apresenta maior fragilidade dentre as
empresas entrevistadas. Seis empresas (50% das entrevistadas), estão abaixo da média geral
nesta dimensão. Essa fragilidade pode ser observada no critério de lançamento dos
empreendimentos de algumas empresas, que ocorrem sem análise de concorrência externa e
demanda de mercado. Muitos produtos lançados não estão alinhados aos objetivos estratégicos
da organização. Além disso, essas empresas apresentam pouca agilidade na análise de flutuações
de mercado e redefinição dos objetivos estratégicos e mudança de direção. No caso de
incorporações imobiliárias residenciais, caracterizados por ciclos de implantação relativamente
longos, este fato pode representar o insucesso de empreendimentos e a falência de algumas
organizações. Reflexo dessa condição, apenas 50% das empresas entrevistadas possuem
ferramentas para análise da qualidade do Investimento bem fundamentada e estruturada,
podendo avaliar, além dos parâmetros econômico financeiros do empreendimento, questões
como risco, funding, simulação de velocidade de vendas, TIR, exposição de caixa e outros
fatores. Apenas quatro das empresas entrevistadas aceita a complexidade da estratégia e se apoia
em ferramentas e técnicas ágeis para mudança de posicionamento estratégico, possuindo meios
eficazes de avaliação de cenários futuros e antecipação de mudanças estratégicas antes de seus
concorrentes.
5.

CONCLUSÕES

Por meio dos resultados apresentados, pode-se inferir que o mercado de incorporação imobiliária
residencial é composto por diversas empresas que ainda apresentam muitas fraquezas e gargalos
no processo de gestão estratégica. Muito se comenta da necessidade de modernização e inovação
no setor, mas para que esses movimentos sejam apoiados sobre alicerces coesos e que haja um
plano de ação bem estruturado, é necessário que esses gargalos e fraquezas com relação a gestão
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estratégica das organizações sejam vencidos e que haja um plano de melhoria contínua desses
processos dentro das mesmas.
Todas as empresas participantes das entrevistas apresentaram algum tipo de fraqueza ou gargalo
a ser solucionado, sendo que apenas duas (empresas 01 e 02) obtiveram desempenho mais
próximo ao nível superior de maturidade em gestão estratégica. Trata-se de duas empresas
consolidadas no mercado nacional, consideradas de grande porte e com processos de gestão
estratégica muito bem definidos e executados. A partir do momento que se começa a analisar o
âmbito das empresas de pequeno e médio porte, diagnostica-se a existência de fraquezas e
gargalos em valores e processos muitas vezes triviais dentro de uma organização que atua em um
mercado competitivo. Mais de 50% das empresas entrevistadas apresentam deficiências nas 3
dimensões de avaliação (Cultural, Processual e Desempenho) que consequentemente reduzem o
nível de maturidade das mesmas em gestão estratégica.
Para que as organizações possam identificar quais são as fraquezas e gargalos, é necessária a
existência de um sistema de avaliação do nível de maturidade onde as organizações possam
aplicar um questionário de avaliação em toda sua estrutura empresarial, definindo o nível de
maturidade (dentro de uma classificação estabelecida) em gestão estratégica que as mesmas se
encontram atualmente, possibilitando também a verificar quais são as principais ações e
ferramentas a serem utilizadas para elevação do nível atual de maturidade ao próximo patamar,
buscando sempre a melhoria contínua.
Os estudos e modelos sobre a questão da avaliação de maturidade em projetos e em processos
são numerosos na literatura. Dentre os principais modelos de maturidades em projetos, podem
ser citados: CMM -Capability Maturity Model (USA Departament of defence, 1986), CMMI –
Capability Maturity Model Integration – (USA Departament of defence, 1992), PMMM –
Project Management Maturity Model (KERZNER, 2006), MMGP – Modelo de Maturidade em
Gerenciamento de Projetos (PRADO, 2002) e o OPM3 – Organizational Project Managemente
Maturity Model (PMI, 2014). Porém, no que diz respeito à Gestão Estratégica, encontrou-se
apenas um modelo capaz de avaliar a maturidade de organizações em gestão estratégica: o
SMMM™ - Strategic Management Maturity Model™ (BSI, 2010)4. O SMMM™ é um modelo
bastante abrangente (engloba as 8 dimensões da gestão estratégica), apontando um conjunto de
recomendações para melhoria contínua e tem uma aplicabilidade bastante simples. Acaba sendo
um modelo genérico, aplicável em organizações dos mais diversos segmentos de mercado.
Porém, como já mencionado anteriormente, devido às particularidades da questão estratégica no
mercado imobiliário e ciclo de implantação dos empreendimentos ser relativamente longo
(diferentemente do ciclo de implantação de projetos de outros segmentos de mercado), acaba
sendo necessária a elaboração de um sistema de avaliação que seja aplicável exclusivamente a
organizações de Real Estate (mais precisamente em incorporadoras imobiliárias residenciais), de
maneira a direcionar planos de ações mais focados a problemática deste segmento, direcionando
ao uso de ferramentas e metodologias mais indicadas para os mesmos, o que será proposto pelo
autor do artigo na dissertação de mestrado do Núcleo de Real Estate da Poli/USP.

4

SILVA, A.C.C. Avaliação de maturidade do processo de gestão estratégica em entidades públicas federais.
Dissertação de Mestrado – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2017.
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