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RESUMO

O estudo apresenta o projeto de implementação de uma empresa voltada para a
apresentação de serviços de coleta, tratamento e reciclagem dos resíduos sólidos da
construção civil, visto os crescentes aumentos da representatividade das obras e
consequentemente dos resíduos sólidos gerados e principalmente pela necessidade de
garantir de forma, a disposição e tratamentos destes resíduos. Desta forma, o estudo
teve como objetivo entender e analisar a viabilidade de mercado para abertura de um
serviço especializado no ramo da construção civil – tratamento e disposição de resíduos
sólidos na cidade de Piracicaba – SP. Em relação aos métodos e técnicas de pesquisa,
utilizou-se da pesquisa bibliográfica e aplicação de questionários, possibilitando a
verificação dos fatores mercadológicos e financeiros, os quais se mostraram favoráveis
ao empreendimento em questão, tais como, o crescente aumento do número de alvarás
de obras concluídas, toneladas de entulhos depositadas nos ecopontos municipais e o
preocupante número de descartes de entulhos depositado de maneira irregular e
clandestina. Foi possível verificar também os níveis de renda compatíveis com o preço
praticado

pelo

negócio,

margens

de

lucratividade

atrativas,

concorrência

sobrecarregada pela demanda existente e favoráveis índices de retorno e rentabilidade
para os investimentos realizados. Com a profunda abordagem e análise dos aspectos
demonstrados acima, foi possível responder de forma positiva ao questionamento
fundamental levantado no início do projeto, quanto a viabilidade para uma empresa
prestadora de serviços de coleta, tratamento, disposição e reciclagem dos resíduos
sólidos da construção civil.
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