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RESUMO 

O mercado imobiliário residencial brasileiro tem passado por um processo de ajuste a uma nova 
realidade: a escassez de crédito para financiamento à produção, o aumento no índice de distratos, o 
aumento no número de estoques, dentre outros fatores que têm elevado significativamente os desafios 
para as Incorporadoras. 
 
Por outro lado, com a desvalorização do real, o ambiente de negócios pode se tornar mais atraente para 
alguns Bancos de Investimentos, aumentando seu interesse nas atividades de private equity em Real 
Estate, que podem ser viabilizadas por meio da compra de quotas de SPE´s a preços mais atrativos.  
 
Nesse contexto, onde os Bancos de Investimentos e as Incorporadoras passam a ser sócios de projetos de 
incorporação, mostra-se a relevância dos processos de gerenciamento de riscos para uma boa relação 
entre esses agentes.  
 
O objetivo deste trabalho é contribuir para que os Bancos de Investimentos possuam mais ferramentas 
para tomar a decisão de investir em parcerias com Incorporadoras em projetos residenciais, bem como 
para orientar a relação entre esses dois agentes ao longo do ciclo de acompanhamento dos projetos 
investidos. 
 
Para isso, realizou-se uma pesquisa por meio de estudos de casos múltiplos envolvendo projetos para 
incorporação residencial no Brasil, constituídos por meio da parceria entre um Banco de Investimentos e 
diversas Incorporadoras. Dessa forma, realizou-se um diagnóstico dos processos de gerenciamento de 
riscos desse Banco, com o qual foi possível conceber diretrizes de melhorias e alterações nos processos, 
bem como criar a matriz de riscos dos projetos analisados. 
 
Acredita-se que com as diretrizes acima e a matriz de riscos em mãos, os Bancos de Investimentos terão 
condições de implementar um processo sustentável de gerenciamento de riscos para o desenvolvimento 
de empreendimentos residenciais em parceria com Incorporadoras, conduzindo suas atividades de 
maneira mais eficiente, identificando e respondendo a potenciais forças e riscos com maior agilidade e 
foco..  
 

Palavras-chave: 1. Real Estate Development 2. Private Equity 3. Banco de Investimentos 4. 
Gerenciamento de Riscos  5. Gestão de parcerias 6. Matriz de Riscos. 


