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1. RESUMO 

O mercado de pedras ornamentais vem crescendo nos últimos anos devido ao 

aumento do mercado imobiliário e de reformas com construtoras, escritórios de 

arquitetura e engenharia.  

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Barrone (2012. Apud. Assoc. dos Construtores, Imobiliárias e 

Administradoras do Grande ABC – Acigabc. 2012), diversos negócios migraram de 

São Paulo devido à saturação da região e se instalaram nas regiões adjacentes 

(ABC), onde encontraram infraestrutura urbanística e viária estratégicas. 

Segundo dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC IBGE) 2007 – 

2010, o número de construtoras no território nacional em 2010 cresceu 24,6% em 

relação a 2009. Em relação ao segmento de arquitetura e engenharia, o Sindicato da 

Arquitetura e da Engenharia (SINAENCO) registrou no mesmo ano um crescimento 

de 7,9%. 

Além do mercado de construção, outro ramo que a empresa pode atuar é de 

reformas imobiliárias. De acordo com uma pesquisa feita pela Instituição de 

Pesquisa Data Popular, encomendada pelo Clube da Reforma (2012 Apud ABCP, 

2013), no ano de 2011, doze milhões de moradias sofreram algum tipo de reforma, 

nas quais 42% poderiam ser atendidas com um novo revestimento. 

3. OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é de desenvolver um plano de negócio que oriente 

investidores na decisão de inserção de uma empresa do ramo de rochas 

ornamentais de alto padrão, na região do ABC.  

4. METODOLOGIA  

Para obter os dados necessários para se analisar o potencial de inserção de uma 

empresa com o perfil citado, serão feitas pesquisas básicas e explicativas para 

adquirir conhecimento inicial sobre o funcionamento do mercado imobiliário e de 

pedras ornamentais, além de obter dados do mercado potencial na região do ABC e 

das tendências do seu mercado imobiliário. Outros tipos de pesquisas utilizados 

serão: pesquisas bibliográficas e o estudo de caso.  

As variáveis necessárias para a análise da viabilidade são: 

a) Dados demográficos, socioeconômicos e socioculturais da região em estudo; 

b) Setor do mercado em que a empresa está inserida no ABC; 
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c) Fornecedores / Concorrência / Público Alvo 

d) Atuais custos da empresa modelo; 

Outras formas de obtenção de dados que serão utilizadas são a entrevista não 

estruturada e a observação, que será feita na empresa modelo para melhor 

entendimento do funcionamento de uma marmoraria, e coleta de dados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após o estudo do mercado, é necessário definir a demanda em quantidade que a 

empresa pretende atender. Os dados citados acima foram filtrados para a Região 

Sudeste (SE) do Brasil e de acordo com o segmento das obras de pequeno e médio 

porte de alto padrão. Em 2010 o SINAENCO registrou um total de 32.798 empresas 

ativas na região. Para empresas de construção, segundo o último relatório da PAS – 

IBGE (2011), foi estimado um total de 20.485 empresas na Região SE com o perfil 

desejado. Através dos dados acima, foi utilizada uma base de dados históricos de 

uma empresa do mesmo ramo de atividade, e a partir do seu portfólio de clientes, foi 

estimado o valor para o mercado que a empresa pretende atingir de 1% do mercado 

da região SE ao final de cinco anos. 

Para avaliação do preço, foram cotados diversos valores para as pedras de maior 

venda dentro das marmorarias. Os valores médios adotados do m2 foram de 

R$442,36 para o Granito, R$876,73 para o Mármore e R$779,98 para o Travertino.  

Para a composição do preço foram considerados os custos com o transporte das 

pedras para instalação. Este será feito por empresas terceirizadas onde os custos 

de transporte são calculados considerando uma carga máxima por caminhão de 

2.500kg, peso médio da chapa de pedra de 60kg/m2 e 12.000kg por projeto, 

adotando um tamanho médio de 200m2 por projeto. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao longo deste trabalho alguns resultados foram obtidos, como o preço de um 

projeto, os custos nele envolvidos, o potencial do mercado e da região de inserção 

da empresa. 

Estimando uma capacidade média de produção de 500m2/mês e os dados de 

transporte, serão necessários aproximadamente 5 caminhões para o transporte de 

um projeto. Com essa quantidade, o custo mensal será aproximadamente 

R$8.500,00. Outros custos que foram considerados na composição do preço, foram 

insumos utilizados (R$18.000), serviços referentes à produção (R$7.200), mão de 
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obra (R$34.200) e matéria prima (R$112.400), resultando em aproximadamente 

R$180.000,00 por projeto. 

O notável crescimento da construção civil observado nos últimos anos foi o principal 

fator contribuinte à expansão do mercado de revestimentos, que foi constatado 

através da pesquisa na região do ABC. Essa movimentação no mercado foi ainda 

mais incisiva uma vez que a infraestrutura oferecida pela região, seu posicionamento 

viário estratégico aliado à maior disponibilidade de área, torna o lugar atrativo para 

investimentos.  

Considerando os dados levantados acima, a região do ABC apresenta um grande 

potencial para investimentos no ramo de rochas ornamentais. 
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