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SÍNTESE Valuation de empreendimento para renda deve se apoiar em doutrina conservadora e 
que preserve a lógica do investimento, cujas expectativas são: receita em regime 
próximo da harmonia e lastro de valor não submetido a oscilações bruscas.  Valor não 
é característica de um bem do real estate, mas resulta de como as partes de uma 
transação se posicionam para julgar o valor.  Valuation é um procedimento técnico, 
que não envolve ansiedades ou necessidades das partes que transacionam o bem, de 
modo que deve buscar o "fair value" do bem.  Este "valor justo", no conceito de valor 
da oportunidade de investimento (VOI), que seria o adequado para comprar o bem, 
deve atender às duas premissas originais: produzir renda com certa harmonia, 
equivalente a uma taxa de atratividade imposta pelo investidor e servir de lastro para 
o investimento.  Para determinar VOI há rotina adequada, que vem sendo divulgada 
pelo NRE-Poli e há a doutrina da perenidade, largamente utilizada no 
meio.  Perenidade é responsável por viés de valor, na medida em que, pretendendo 
uma simplificação na medida de VOI, acaba por produzir um cálculo sob premissas 
distorcidas, sendo inclusive um dos motores das ondas de mercado e até de 
bolhas.  Fazemos neste artigo uma advertência sustentada quanto aos problemas 
gerados pela aplicação a doutrina, bem como, por meio de análise de um protótipo, 
ilustramos a intensidade das distorções provocadas. 

 
ABSTRACT Valuation of real estate commercial properties to rent must lean on conservative 

doctrine, in order to preserve the investment logic, whose expectations are: 
i - revenues in close harmony for long period and ii - property value not subject to 
sudden fluctuations.  Value is not a characteristic of any real estate property, but is the 
result of how the parts of a transaction are to judge the value under its environment, 
been under the economic conjuncture as of the anxieties and needs of each side of the 
transaction.  Valuation is a technical procedure, which cannot involve these anxieties 
or needs to transact the property, so that it should get the "fair value" of the 
property.  This "fair value", under the concept of value of the opportunity of 
investment (VOI), must meet the two original assumptions: produce income with 
certain harmony, equivalent to a rate of attractiveness imposed by the investor and 
serve as ballast for the investment.  A routine to determine suitable VOI has been 
disclosed by NRE-Poli and there is the doctrine of perennial behavior, widely used in 
the market.  Perpetual assumptions are responsible for producing value bias.  The 
suggested simplification in VOI determination produces a calculation under distorted 
assumptions, being one of rentals wave-inducing and even bubbles.  This article warns 
about the problems generated by applying the perennial doctrine, as well as, through 
analysis of a prototype, we illustrate the intensity of the distortions provoked. 

  



Distorções Geradas pela "Doutrina" da Perpetuidade em Valuation - Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr. 2 / 21 
 
 

 
 

 
1. FUNDAMENTOS DE VALUATION E  
 A "DOUTRINA" DA PERENIDADE 

 

A imposição da doutrina da perenidade1, aplicada recorrentemente na valuation de 

ativos do real estate fundamenta decisões de investimento equivocadas.  De há muito 

venho realçando que a arbitragem do valor de ativos do real estate de base imobiliária 

para renda, utilizando rotinas viciadas, induz ao erro de decisão.  Erro, porque o 

investidor não reconhece riscos que ficam mascarados na valuation. 

Essa doutrina deriva da valuation de empresas, onde é largamente empregada, também 

de modo equivocado, provocando distorções2.  Incomoda perceber que as 

conveniências vêm induzindo a que o ambiente de mercado não refute esse processo, 

em benefício de melhor fundamentar as decisões de investimento.  Afinal, a 

sobrevalorização do ativo, que é o efeito mais comum, é um auxiliar do incremento das 

remunerações de intermediários de transações. 

Valuation em real estate na data da transação depende também de valuation do mesmo 

ativo na saída do investimento, verificando-se que, em alguns procedimentos, só aí é 

que se aplica a perenidade.  Valuation da data base da transação usando a perenidade 

pode provocar sobre ou sub valorização, como veremos em exemplos adiante, mas 

sempre é afetada pela valuation de saída.  Nesta, a doutrina da perenidade sempre 

provoca sobrevalorização.  A síntese, então, é que, com maior ou menor intensidade, a 

doutrina da perenidade provoca sobrevalorização. 

O que resta evidente é que essa doutrina satisfaz ao mercado por induzir "valor para 

 

1 A doutrina reza que haverá perpetuidade na competitividade do empreendimento, levando à 
perenidade na geração de renda em um mesmo patamar, sem degradação. 

2 Lembro de situação ocorrida há alguns meses, em banca em que a tese usava, para valuation de 
ação de companhia, a expressão derivada da perenidade.  Questionei se o candidato sustentava 
essa crença da perenidade de companhias e pedi para que refletisse sobre alguns exemplos, como 
a Kodak dos filmes e do papel fotográfico, a IBM do hardware, a Olivetti das máquinas de 
escrever, etc.  Como resposta, recebi um sorriso amarelo e um gaguejar incompreensível! 
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cima" e serve aos estudiosos, porque simplifica a valuation, como veremos 

adiante.  Quanto ao valor de saída, não se deve fugir da discussão de quanto de risco se 

introduz ao arbitrar valor de um ativo para uma data, em geral tão distante do ponto do 

investimento3.  Qualquer que seja a expectativa de data de saída, a arbitragem de valor 

em real estate deve se apoiar em valor de saída marcado em ciclo de vinte anos.  Mesmo 

nos casos em que a técnica de valuation é de baixa qualidade, usando-se ciclos mais 

curtos (já me defrontei com dez e até cinco anos), o valor arbitrado sempre está 

"situado" muito distante do momento da decisão de investimento, que resulta afetada 

pela arbitragem desse valor de saída.  Quanto mais curta a distância do ponto de saída 

a valuation na data base confere mais riscos ao investimento. 

1.1. Fundamentos de Valuation de Ativos 

Valuation de um ativo em real estate é processada com o objetivo de arbitrar "qual seria 

o valor da oportunidade de investimento (VOI), no critério fair value, para ser aplicado 

à vista, de modo que a renda da exploração, associada à saída do investimento em uma 

data adiante, constituiriam um fluxo de retorno capaz de remunerar o investimento 

(VOI) a uma taxa de atratividade imposta".  É fator chave da valuation a imposição da 

taxa de atratividade (tat), cujos critérios de arbitragem escapam do tema central deste 

artigo, de modo que consideramos daqui em diante que a valuation será norteada por 

uma tat imposta pelo investidor. 

Ou seja, tomando a imagem da figura 1, VOI na base 0 será calculado segundo a 

expressão seguinte: 
   







n

1
k

k
n
n

0
tat1

R

tat1

VOI
VOI  (1)  e aí aparecem 

VOI-0 e VOI-n, sendo VOI-0 arbitrado a partir da arbitragem de VOI-n. 

  

 

3 Investimentos em empreendimentos para renda tendem a ser de ciclo longo. 
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figura 1: fluxo de retorno do investimento no ativo pelo VOI 

 
 

Para valuation será necessário, portanto: 

 construir um cenário referencial, dentro do horizonte [0-n], para cálculo da receita 

esperada, dos custos para geração da receita (administração de contratos e da 

propriedade, por exemplo) ou a ela associados (impostos, por exemplo), dos quais 

se retira o resultado operacional; 

 desse resultado operacional, deve-se descontar a reserva de recursos para atualização 

e adequação funcional continuada do imóvel, no sentido de que ele seja capaz de 

produzir a receita descrita no cenário referencial em todo o horizonte [0-n], sem 

perda de competitividade.  Essa reserva constitui o FRA (fundo para reposição de 

ativos), que não representa retorno do investimento a VOI-0, porque será 

consumido no horizonte [0-n]; 

 resultado operacional descontado o FRA corresponde ao resultado operacional 

disponível para o investidor - RODi (fazendo o fluxo da renda esperada R-k da 

figura 1). 

1.2. Aspectos relevantes no cálculo de VOI-0 

Destaco algumas questões que podem provocar viés na valuation, resultando também 

em sobrevalorização, além da perenidade, foco deste artigo.  Faço primeiro as 

base da 
valuation
data 0

saída do 
investimento
data n

VOI-0

VOI-n
fluxo da renda esperada 

R-k
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observações de caráter geral, para, no segundo bloco deste artigo, por meio de 

exemplos, ilustrar as repercussões resultantes de fugir dos princípios de valuation 

relatados. 

 A marca da data de saída do investimento pode ser uma imposição do investidor, 

como é o exemplo de fundos de investimento que mantém em seu regimento regras 

de desmobilização.  Nestes casos, o horizonte [0-n] é imposto por regramento 

relevante na estratégia de investimento. 

Todavia uma marca [n-limite], vital para valuation, está presa à condição de 

competitividade do empreendimento no seu mercado.  Deve-se considerar que o 

cenário referencial de comportamento trata de receitas, que resultam em resultado 

operacional.  Desse, se desconta a contribuição para o FRA sob a premissa de que 

se tratam de recursos que serão investidos com o objetivo de assegurar a 

competitividade do empreendimento, que é garantia da confiabilidade da receita que 

está no cenário referencial.  Se o imóvel degradar antes de [n-limite] o cenário está 

comprometido, assim como a qualidade da valuation.  Haverá, portanto, um 

binômio [FRA x n-limite], que deve ser arbitrado: quanto maior o FRA maior o 

[n-limite], mas, certamente não haverá FRA que leva o empreendimento a manter 

uma competitividade perene. 

As diferentes observações de inserção de mercado de empreendimentos destinados 

à renda indicam que o [n-limite] circunda os 20 anos.  Observações sobre a vida das 

partes e sistemas de um edifício e a necessidade de sua atualização funcional indicam 

que o FRA pode ser calibrado entre 3,5% e 5,0% da receita operacional4.  No 

 

4 É notável aqui a regra proposta pelas companhias de administração hoteleira, que oferecem aos 
seus proprietários serviços de gestão com a concessão de marca.  A marca hoteleira é de 
propriedade do administrador, mas veste a propriedade.  As companhias hoteleiras só preservam 
a imagem da sua marca, que está espalhada por diversos mercados e que indica um determinado 
padrão de qualidade de produto se, em cada hotel administrado, forem autorizadas a fazer os 
investimentos continuados em atualização e adequação funcional, para manter intacta a imagem 
de qualidade da marca.  Nesse sentido, as propostas de contrato de gestão sugerem a retenção de 
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mercado e nos estudos acadêmicos não se encontram nada mais do que observações, 

porque não seria razoável imaginar que algum empreendedor buscaria comparar 

edifícios que tivessem preservada a sua competitividade com investimentos em 

edifícios que deixasse degradar, somente para construir um respaldo amostral para 

estudar o assunto e calibrar o FRA em sintonia fina.  Por ferir a lógica, entendo que 

continuaremos a trabalhar com base nas observações, refinando recorrentemente a 

taxa para recolhimento do FRA. 

Assim, na valuation convém considerar [n-limite] = 20 anos, sob recolhimento de 

recursos para o FRA, porque sem estabilizar a competitividade a valuation terá sua 

qualidade prejudicada, tendo em vista que o cenário referencial perde confiabilidade. 

 Os fatores de geração de receitas, bem como as despesas conexas, constantes do 

cenário referencial, não podem ser meros espelhos da conjuntura na qual se procede 

à valuation, como também é recomendável que os fatores de geração de receita 

sejam arbitrados em intervalo e não em valor pontual.  Sendo assim, a resposta da 

valuation será um intervalo de valor e não um ponto. 

1.3. Um raciocínio para arbitrar VOI-20 

 Para tratar de qualquer VOI-n, sendo n a data de saída do investimento é adequado 

primeiro fazer as considerações para arbitrar VOI-20.  Esse representa o valor do 

imóvel ao final de um ciclo de vida, a partir do qual são exigidos investimentos em 

revitalização para mantê-lo competitivo no seu segmento de mercado. 

 Raciocinamos então que, naquele ponto (ano-20 operacional), o valor do imóvel 

(VOI-20) será o preço que um investidor pagaria para, investindo IR em 

revitalização, retornar o imóvel ao padrão adequado de competitividade na sua 

inserção de mercado, para viver outros 20 anos, sempre sob a política de adequação 

 

3,5% a 5,0% da receita operacional para constituir um fundo (o FRA) ao qual o administrador tem 
acesso para aplicar em investimentos no imóvel.  A maioria dos contratos de gestão tem proposta 
de prazo de 20 anos. 
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e atualização funcionais continuadas, obtidas pela aplicação de recursos recolhidos 

a um fundo para reposição de ativos. 

 Se a inserção de mercado permanece estabilizada, a capacidade de geração de RODi 

deve permanecer no ciclo [ano21-ano40] no mesmo patamar do regime do ciclo 

[ano1-ano20]. 

 O investidor que paga VOI-20 e investe IR, para os 20 anos do ciclo operacional do 

seu investimento obteria um RODi, cuja relação com o investimento seria 

representada pela expressão (2), na qual tat é a taxa de atratividade imposta. 

    





40

21
20k
k

20
40

20
tat1

RODi

tat1

VOI
IRVOI    (2) 

 Combinamos esta expressão (2), com aquela que relaciona o investimento pelo 

VOI-0 pelo ciclo de 20 anos - expressão (3) 

   






20

1
k
k

20
20

0
tat1

RODi

tat1

VOI
VOI     (3) 

 Resulta    
   20

20

20
tat1RopxReIR

IRxRetat1Rop
VOI




   (4), 

onde 
 



20

1
k
k

t1

RODi
Rop   e 

  

40

21
20k
k

t1

RODi
xRe  , além de considerar 

que a relação entre os valores em início e final de ciclo (20 anos e depois os outros 

20) é equivalente. 

 Os estudos do NRE-Poli sobre o tema indicam que é possível, com uma margem 

de desvio inexpressiva na valuation do empreendimento, considerar uma 

simplificação no cálculo de VOI-20, tendo em vista que a arbitragem de IR na data 

base da valuation é frágil.  A arbitragem de valor VOI-20 se resumiria à expressão (5) 

  

40

21
20k
k

20
tat1

RODi
VOI      (5), com α ≥ 75%. 
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Na posição de valuation conservadora, 75% é fator recomendável.  Os testes do 

NRE-Poli mostram que este fator suporta um nível de revitalização no entorno de 

60% do edifício.  Para 40%, α estaria em 85%, enquanto α = 100% corresponde a 

uma revitalização no patamar de 20%. 

1.4. A doutrina da perenidade (ou perpetuidade) para arbitrar VOI-20 

 Essa doutrina se sustenta na ideia de que a capacidade do empreendimento de gerar 

renda estável é perfeita e não depende de intervenções para revitalização, nem 

mesmo do conceito de fundo para reposição de ativos.  Como se trata de um 

contrassenso, vamos avaliar o que a doutrina vem a representar, considerando um 

alívio: reduziremos a renda do investimento pela retenção de FRA, o que nos faz 

voltar ao fluxo RODi, mas manteremos o raciocínio de que a capacidade de geração 

de renda estável é perene.  Assim, o valor do empreendimento em qualquer 

momento M, no conceito de VOI seria o indicado na expressão (6). 

   











n

1
k
k

n
n

M
tat1

RODi

tat1

VOI
VOI      (6) 

Nesta expressão, para perenidade (n→∞), a primeira parte tende a zero.  Na segunda 

parte, assume-se que a inserção de mercado é estável e que não há flutuações de 

renda previsíveis: a hipótese da perenidade vem acompanhada da ideia de que o 

cenário referencial de arbitragem de valor é espelho do momento M.  Sendo assim, 

todos os RODi-k são iguais a RODi-M e 

 
  








n

n

MM
tat1tat

1tat1
RODiVOI      (7), resultando, então 

o valor de VOI-M para empreendimentos perenes (prazo de vida → infinito) 

tat

RODi
VOI M

M         (8) 

 Usar perenidade está errado, porque infere uma condição de comportamento que 

nenhum empreendimento terá.  Em outra linha de raciocínio, aparece o desvio 
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conceitual de usar "invertido" o conceito largamente utilizado em análise de 

investimentos que é o de medir a renda anual do investimento (capitalization rate ou 

caprate em inglês).  caprate é a renda anual de um investimento, na proporção do 

valor do ativo, ou seja: 
M

M

VOI

RODI
caprate  , o que não autoriza dizer que, para uma 

caprate imposta (taxa de atratividade), o valor do ativo (valor do investimento5) na 

data M será calculado invertendo-se a expressão.  Já vimos que inverter a expressão 

implica em considerar que RODi será estável e perene, como resultado de um 

empreendimento que mantém sua capacidade de geração de renda indefinidamente 

estável, sem qualquer intervenção de revitalização. 

 
2. IMPACTO NA VALUATION 
 USANDO PERENIDADE 

 

2.1. O impacto é ilustrado por meio de um protótipo.  Consideremos um edifício de 

escritórios corporativos cujo custo de implantação foi de 1.000 e que produz renda 

anual de 170, no conceito RODi6, segundo se espera no ano-1-operacional.  Em uma 

primeira aproximação, faremos um cenário referencial no qual a renda se replica e 

adiante analisaremos o impacto de desvios na geração de renda.  Neste cenário de 

RODi constante: 

 impondo uma taxa de atratividade de 11% anual, VOI-0 = 1.480, sendo que 91,5% 

deste valor é resgatado em 20 anos à taxa 11% pelo fluxo RODi gerado e 8,5% é 

resgatado à mesma tat pelo valor de saída VOI-20 = 1.015, calculado com α = 75%; 

 VOI-0 está cima do custo de 1.000, sendo a diferença o prêmio do risco de implantar 

 

5 Não valor investido, mas o valor do ativo na data M. 
6 Para o objetivo desta análise, não há necessidade de introduzir cenários mais detalhados e 

conceitos necessários em um procedimento técnico da análise de valor.  Exemplo: a introdução 
de compensação entre a renda que é produzida mensalmente, com ajuste inflacionário em ciclo de 
ano, provocando perda de poder de compra dentro do ano e a sua acumulação no final do ano, 
quando se escrevem os fluxos RODi em periodicidade anual. 
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o empreendimento.  VOI-0 é quanto o empreendimento vale pronto e operando, 

logo a renda do investimento deve ser analisada no ciclo operacional considerando 

valor, não custo de implantação7; 

 a renda média anual sobre o valor VOI-0 será 11,5%, constante, porque RODi foi 

tomado constante; 

 a taxa de retorno do investimento a VOI-0 será 11% anual, porque o valor foi 

calculado a partir desta tat.  Entretanto ela vai se formando no ciclo operacional, 

como mostra o gráfico 1.  Mesmo no ano-20, a taxa de retorno estará em 9,7% 

equivalente anual no ciclo, migrando para 11% por efeito do valor de saída VOI-20; 

 
gráfico 1: renda anual e formação da taxa de retorno (% anual equivalente, acima da 

inflação) 

 
 

 o valor do imóvel, se arbitrado na doutrina perenidade, seria constante durante os 

20 anos, tendo em vista que o RODi não se altera (170).  À taxa de atratividade de 

11% anual o valor seria 1.545.  O gráfico 2 mostra a variação de valor do imóvel 

utilizando o critério adequado de cálculo e a sobrevalorização que resulta de 

 

7 Essa é uma questão que ultrapassa o objetivo deste artigo, logo não detalharemos a discussão além 
desta mera observação. 
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simplificar a arbitragem utilizando 
%11tat

170RODi
VOIk 


 .  Para facilitar a leitura dos 

excessos, o valor está expresso em número índice, correspondendo a 100 o VOI-0 

adequado de 1.480.  Utilizando o valor arbitrado inadequadamente, vai-se 

mascarando a imagem da qualidade do investimento, a cada ano de modo mais 

agudo; 

 
gráfico 2: valor do imóvel, no conceito VOI em número índice 

 
 
 

 quando se promove análise da qualidade de investimento em empreendimento para 

renda | AQI | é importante ilustrar como se comporta o investimento se o 

investidor sair da sua posição em qualquer momento do ciclo operacional, não 

exclusivamente no ano-20. 

O gráfico 3 ilustra para o protótipo a fração do investimento que, a cada ano-k, é 

resgatada pelo valor de saída e a parte que é resgatada pelo fluxo da renda, sempre à 

taxa de retorno de 11%, porque quando se impõe fluxo de renda estável, e o cálculo 

de valor a cada ano-k sempre apoiado no mesmo valor VOI-20, a taxa de retorno 

de saída será sempre a mesma.  A fração de resgate do investimento pelo VOI de 

saída sendo alta, significa risco do investimento alto, porque arbitragem do valor de 
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saída é a parte frágil nas | AQI | de investimentos para renda. 

 
gráfico 3: frações de resgate do investimento a VOI-0, derivadas do fluxo da renda e do 

valor de saída a cada ano-k do ciclo operacional de 20 anos 

 
 
 

No gráfico 4 ilustramos como se mascara a taxa de retorno de saída do investimento 

a cada ano-k, quando se considera o valor de saída arbitrado segundo a doutrina da 

perenidade.  É natural que o efeito do viés de arbitragem se dilua pela retenção do 

investimento por maior tempo. 

2.2. Montando cenários estressados em laboratório e trabalhando com as amostras 

dos diferentes indicadores, encontramos os intervalos de valor e taxas do gráfico 5 para 

perturbações de até 15% no RODi de cada ano, dentro do ciclo operacional de 20 anos. 
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gráfico 4: taxa de retorno do investimento a VOI-0 

 
 
 

gráfico 5: intervalos de indicadores da | AQI | perturbando o comportamento do 
empreendimento no ciclo operacional de 20 anos: VOI-0 é o valor do 
empreendimento na base de investimento, TIR-20 é a taxa de retorno se o 
empreendedor aplicar VOI-0 = 1.480 e permanecer no investimento por 20 
anos, TIR-20F é a parte de TIR-20 produzida pelo fluxo de RODi, sendo a 
diferença produzida pelo valor de saída VOI-20 = 1.015 e TIR-20p é a taxa de 
retorno se o valor de saída no ano-20 for arbitrado na doutrina da perenidade. 
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2.3. Os impactos da valuation segundo a doutrina da perenidade são mais agudos 

quando se leva em conta que fluxos RODi somente são estáveis em projetos muito 

particulares, como os built to suit, mas, quando o empreendimento está submetido às 

pressões de mercado em largos horizontes, verificar-se-ão ondas de valor de locação, 

resultado de movimentos macroeconômicos e das relações de demanda no mercado 

específico do real estate comercial. 

A doutrina da perenidade impõe uma primeira simplificação grosseira na arbitragem de 

valor, pela sugestão de que empreendimentos são competitivos sem intervenções de 

revitalização por um prazo tão longo que se assemelha à perenidade. 

A segunda simplificação grosseira, que implica em maior distorção na arbitragem, é 

tomar a hipótese de que os cenários de mercado são estáveis, já que a expressão 

tat

RODi
VOI k

k   , utilizada em cada momento k, carrega na sua gênese a premissa de que 

RODi-k se pereniza. 

Esta imagem distorcida de valor é inclusive um motor da formação de ondas, porque, 

aceitando perenidade e cenários espelhos, os investidores provocam assimetria no 

mercado, por estar ansiosos por investir quando a onda de aluguéis praticados está perto 

dos picos e frenar os investimentos nos vales da onda.  Da decisão de investimento à 

inserção do empreendimento no mercado competitivo decorrem alguns anos, de modo 

que, em muitas situações, a valuation do empreendimento na decisão de investimento 

é apoiada em cenário espelho de um braço da onda e a inserção de mercado já se verifica 

na curva oposta, emulada inclusive pelo desequilíbrio de mercado provocado por novos 

investimentos, cuja decisão se baseou em cenário espelho. 

O efeito da valuation inadequada será de prejudicar o investimento decidido nos picos 

de onda de mercado e de recompensar acima do esperado quando a decisão se dá nos 

vales.  A valuation baseada na doutrina da perenidade tende a aguçar a ansiedade dos 

investidores nos picos e a indicar baixa qualidade do investimento nos vales, o que tende 
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a provocar excedentes de oferta que agem como indutores do movimento do pico para 

o vale. 

2.4. A imagem da onda mais recente reconhecida no mercado da cidade de São Paulo 

para o valor dos alugueis dos edifícios corporativos Classe A representa uma eloquente 

confirmação da contínua assimetria do mercado, como é possível verificar no 

gráfico 6.  Nesse gráfico, notar a projeção da curva de alugueis a partir de 2016, que é 

feita usando as correlações entre PIB e a demanda de espaços, para concluir pelos 

vazios, tendo em vista a oferta reconhecida e, daí, numa correlação entre espaços vazios 

e alugueis se permite construir a projeção de alugueis. 

 
gráfico 6: onda de alugueis de imóveis corporativos Classe A na cidade de 

São Paulo, com valores ajustados pelo Ipca para janeiro-16 

 
 
 

2.4.1. Consideremos a tat de 11% anual, equivalente, acima do Ipca para explorar os 

valores dispostos no gráfico 7, tratando do mesmo protótipo. 
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gráfico 7: investimento a VOI-0 calculado com percepção da onda na entrada e na saída, 

contra cálculos seguindo a doutrina da perenidade 

 
 

No gráfico 7 admitimos uma informação de cenário "perfeita" na valuation: os valores 

com percepção de onda usam os alugueis verificados no futuro para a valuation, tanto 

que, para qualquer ponto de saída a taxa de retorno permanece em 11%8.  O gráfico 

mostra duas posições de investimento: i - no pico (inserção de mercado no ano 2000) e 

ii. - no vale da onda de alugueis (inserção de mercado em 2003).  Em 2000, fazendo 

cenário espelho pela perenidade o imóvel fica sobrevalorizado e no vale subvalorizado. 

Considerando as ondas adiante, um investimento sobrevalorizado em 2000 fará com 

que o investidor não atinja a tat 11%9 qualquer que seja o ponto de saída, agravando-se 

a imagem nos vales, porque nestes o valor de saída pela perenidade ajuda a 

comprometer a qualidade do investimento.  O inverso acontece quando se usa 

perenidade para arbitrar valor nos vales. 

2.4.2. As curvas dos gráficos 8 e 9, tratando do mesmo protótipo, servem para mostrar 

 

8 Ou seja, estamos utilizando o comportamento futuro, como se fosse previsível sem desvios para 
a valuation.  Desse modo, esta parte serve como um exercício para ilustrar o assunto.  Adiante 
usaremos intervalos de comportamento no cenário referencial para encontrar intervalo de valor. 

9 Esta tat é meta, já que se denomina de taxa de atratividade e é com ela que se faz a valuation. 
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o impacto nos investimentos precificados seguindo a perenidade, contra a valuation 

adequada, que infere uma certa percepção de onda de alugueis.  No gráfico 7 já 

mostramos as taxas de retorno e nos seguintes combinamos taxa de retorno com renda 

anual nas hipóteses de investir nos extremos da onda de mercado quando se promove 

valuation com a simplificação da doutrina da perenidade. 

 
gráfico 8: investimento para disputar mercado a partir de 2000 a VOI-0 calculado com 

percepção da onda na entrada e na saída, contra cálculo seguindo a doutrina da 
perenidade 

 
 
 

As comparações dos gráficos 7, 8 e 9 são marcadas pela doutrina da perenidade como 

se apresenta e uma hipótese de fronteira que seria projetar na data do investimento a 

onda de mercado adiante (20 anos de ciclo operacional) muito perto do que virá a 

ocorrer, tendo em vista que os gráficos tratam com dados ex-post desde o ano 2000 até 

2015, estando em aberto somente a projeção de 2016 até 2022, que afeta pouco a análise 

dos investimentos com a valuation adequada. 

Entretanto se pretendermos discutir um investimento em 2016, traçando cenário 

adiante, qual poderia ser o efeito da doutrina da perenidade, levando em conta que a 

projeção de 2016 até 2022 tem um grau elevado de confiabilidade, porque está 
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fundamentada na oferta de mercado existente na cidade de São Paulo e em correlações 

muito conservadoras para a projeção do PIB, com suas repercussões nos vazios e nos 

alugueis? 

 
gráfico 9: investimento para disputar mercado a partir de 2003 a VOI-0 calculado com 

percepção da onda na entrada e na saída, contra cálculo seguindo a doutrina da 
perenidade 

 
 
 
3. VALUATION PARA INVESTIMENTO EM CENÁRIOS ENTRE FRONTEIRAS 
 E DESVIOS USANDO PERENIDADE 
 

A resposta à questão final do item 2.4.2. será elaborada tendo como base o protótipo e 

parte da projeção de alugueis até 2022, estendida segundo os intervalos mostrados no 

gráfico 10. 

No gráfico que contém os cenários10, notamos: 

 de 2016 até 2023 as projeções de valor de aluguel têm confiabilidade, porque 

trabalham com as correlações já citadas.  Entretanto, pelas projeções, a curva de 

vazios em 2023 já está próxima dos 10%, fronteira na qual as correlações com a base 

 

10 São cenários porque o método indica construir uma família de cenários entre as fronteiras. 
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de dados do mercado indicam incentivo a novas ofertas de espaços para 

locação.  Esta curva, porém, está traçada para o estoque da oferta reconhecido, sem 

arbitragens de novos investimentos.  Desse modo, a vista desta expectativa, o que 

pode acontecer é que a partir de 2019 iniciem-se novos investimentos, para competir 

a partir de 2023, cuja dimensão não há como reconhecer e, ainda mais, podem estar 

fundamentados em ansiedade ou em avaliações por meio da doutrina da perenidade; 

 essa situação recomenda limitar a projeção de aumento da curva de alugueis a 2023, 

servindo para análise daí em diante um intervalo entre fronteiras baseadas nas 

posições máxima e mínima do ciclo reconhecido (1999 até 2010), abandonando-se, 

para fazer uma arbitragem conservadora, a bolha de preços verificada em 2012-

201311. 

 
gráfico 10: cenários para valuation de edifícios corporativos Classe A na cidade de São 

Paulo, com projeto de investimento em 2016 

 
 

  

 

11 Para projeções é adequado considerar sempre um mercado racional, sem adrenalina no 
procedimento da decisão de investimentos, de modo que bolhas devem ser "cortadas" do quadro 
de informações que fundamentem o traçado de expectativas. 
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Como vamos arbitrar em 2016 para 20 anos de ciclo operacional, as fronteiras de 

comportamento dos alugueis apresentarão um intervalo mais estreito até 2023 e 

intervalo estendido a partir de 2024.  Sempre que se trabalha com cenários múltiplos 

entre fronteiras, as respostas da valuation por método adequado aparecem em 

intervalos.  Considerando que as projeções indicam 2016 como vale da onda de 

alugueis, então a precificação pela perenidade prejudica quem vende. 

O resultado desta exploração de amostra de laboratório para comportamento em 

cenários entre as fronteiras do gráfico 10 está no gráfico 11: 

 o valor na doutrina perenidade será 1.589, para RODi ajustado para a média do 

intervalo em 2016, quando se faz a valuation, e para tat=11% ano; 

 o valor extraído da amostra de laboratório de comportamento sob múltiplos 

cenários entre as fronteiras indicadas no gráfico 10 está no intervalo 

[ 1.716 - 1.830 ], acima da perenidade, porque a expectativa de alugueis é ascendente 

até 2023 e a flutuação do comportamento no restante do ciclo operacional até o 

ano-20, tem menor influência na arbitragem de valor; 

 a taxa de retorno para 20 anos estará em intervalo para VOI-0, mais alto quanto 

menor for o valor investido e para a valuation na perenidade estará acima. 
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gráfico 11 valores e taxas de retorno em arbitragem de valor do protótipo na conjuntura de 

2016 na cidade de São Paulo.  VOI-0 é valor, TIR-20max é a taxa de retorno 
para investimento ao valor de 1.716 e TIR-20min para investimento a 1.830, 
sendo TIR-20p para investimento ao valor perenidade de 1.589 

 
 
 

Nesta conjuntura e diante dessa arbitragem de cenários (fronteiras) quem vende 

aceitando valuation na perpetuidade perde e quem compra ganha.  Ou seja, quando se 

deve buscar o valor justo do bem de real estate (fair value), que é o objetivo de uma 

valuation e se utiliza da doutrina da perenidade sempre se produz um viés, para quem 

compra ou para quem vende.  A doutrina é o suporte dos especuladores contra os 

investidores. 

 


