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ROTEIRO

 por quê um artigo baseado
em uma negativa

 fundamentos de valuation de imóveis destinados à renda:

 rotina adequada e valor da oportunidade de investimento VOI

 VOI-0 (entrada no investimento) e VOI-20 (saída do investimento)

 VOI-0 e VOI-20 distorcidos pela doutrina da perenidade e riscos

 exemplo de valuation, com destaque para os desvios usando 
doutrina da perenidade

 edifícios corporativos classe A em São Paulo:
valuation em rotina adequada e desvios provocados pela 
doutrina da perenidade
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DOUTRINA DA
PERENIDADE ( PERPETUIDADE )

 prega a doutrina que valuation de companhias (e suas ações) 
deve levar em conta que um empreendimento entra em regime, 
sendo capaz de gerar
renda estável para o investidor perenemente,
sem imputar a necessidade de investimento para adequações e 
inovações, no sentido de manter a competitividade

 nas empresas, a doutrina é refutada por muitas evidências,
exemplificadas por:
Kodak dos filmes e papel fotográfico
Olivetti das máquinas datilográficas
IBM do hardware
....................................

 no real estate, a doutrina vem sendo aplicada recorrentemente 
na valuation de edifícios corporativos e outros geradores de 
renda (ex. galpões, shopping-centers e hotéis), resultando em 
sobre avaliação desses ativos
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FUNDAMENTOS DE VALUATION DE
INVESTIMENTOS NO REAL ESTATE DESTINADOS À RENDA 

VALOR

 não é atributo de nenhum imóvel

 não deriva do custo de implantação do imóvel

 é arbitrado em cada transação, pelas partes que transacionam o 
imóvel, sendo aquele que resulta do equilíbrio entre os 
interesses dessas partes

 fundamentada uma transação, não se cria um atributo para quem 
compra. Imóvel não é reserva de valor

 pode ser arbitrado tecnicamente, no conceito de fair-value (mal 
traduzido para valor justo)

[ VOI ] - valor fair é aquele que, como 
investimento, é remunerado no ciclo de vida 

competitiva a uma taxa de retorno considerada 
atrativa pelo investidor, por meio do fluxo de 
renda gerado e do valor terminal do imóvel

Princípio que fundamenta a arbitragem de valor de imóvel 
destinado à renda, no conceito de

VALOR DA OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO [ VOI ]
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data do
investimento

data final
da vida
competitiva

fundo para reposição de ativos,
utilizado para adequação e atualização

funcional do imóvel, para mantê-lo
competitivo no seu segmento de mercado

calibragem em 3,5 a 5% da receita

VOI-F

VOI-0

imóvel implantado e
pronto para operar

20 anos de vida competitiva
consumindo o FRA

fluxo do resultado operacional disponível
para o investidor
RODi = receitas - despesas -  FRA

FUNDAMENTOS DE VALUATION DE
INVESTIMENTOS NO REAL ESTATE DESTINADOS À RENDA 



6

data 0 ano 20

fluxo do resultado operacional disponível
para o investidor
RODi = receitas - despesas -  FRA

VOI-20

VOI-0

tat = taxa de
atratividade
arbitrada

TRANSAÇÃO (ou VALUATION) na [ data 0 ]

FUNDAMENTOS DE VALUATION DE
INVESTIMENTOS NO REAL ESTATE DESTINADOS À RENDA 
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data 0 ano 20

fluxo do resultado operacional disponível
para o investidor
RODi = receitas - despesas -  FRA

VOI-20

VOI-k

data k

FUNDAMENTOS DE VALUATION DE
INVESTIMENTOS NO REAL ESTATE DESTINADOS À RENDA 

TRANSAÇÃO (ou VALUATION) na [ data 0 ]
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fluxo do resultado operacional disponível
para o investidor
RODi = receitas - despesas -  FRA

data 20 ano 40

VOI-40

RACIOCÍNIO PARA ARBITRAR [ VOI-20 ]

VOI-20

IR-20

investimentos em revitalização,
para manter o padrão de competitividade
por mais 20 anos

FUNDAMENTOS DE VALUATION DE
INVESTIMENTOS NO REAL ESTATE DESTINADOS À RENDA 
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arbitrando a depreciação de VOI-0 para VOI-20
equivalente à de VOI-20 para VOI-40, resulta

onde

FUNDAMENTOS DE VALUATION DE
INVESTIMENTOS NO REAL ESTATE DESTINADOS À RENDA 

RACIOCÍNIO PARA ARBITRAR [ VOI-20 ]
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testes no NRE-POLI mostram que desvios sem expressão
ocorrem quando se usa uma expressão simplificada para VOI-20

α % de revitalização de 
edifício de escritórios 

corporativos

0,75 60

0,85 40

1,00 20

FUNDAMENTOS DE VALUATION DE
INVESTIMENTOS NO REAL ESTATE DESTINADOS À RENDA 

RACIOCÍNIO PARA ARBITRAR [ VOI-20 ]
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VALUATION DE INVESTIMENTOS NO REAL ESTATE
DESTINADOS À RENDA USANDO A DOUTRINA DA PERENIDADE

 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

 trata-se de um contrassenso.
Então, avaliamos o impacto da doutrina considerando um alívio: 
reduziremos a renda do investimento pela retenção de FRA [ DPA ], o que 
nos faz voltar ao fluxo RODi, mas mantendo o raciocínio de que a 
capacidade de geração de renda estável é perene. 

com RODi constante

=1

RACIOCÍNIO PARA ARBITRAR [ VOI-k ] seguindo a DP

se RODi é constante, à 
mesma taxa de 
atratividade, VOI (na 
DPA) não varia
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IMPACTO DA DOUTRINA DA PERENIDADE
ANALISADO POR MEIO DE UM PROTÓTIPO

investimento na implantação 1.000

renda anual esperada 170

taxa de atratividade para valuation (% ano efetiva) 11%

VOI-20 com α=75% 1.015

VOI-0 1.480

resgate do valor 1.480 a 11% ano, pelo fluxo RODi 91,5%

resgate do valor 1.480 a 11% ano, pelo VOI-20 8,5%

renda média anual sobre VOI-0 11,5%
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IMPACTO DA DOUTRINA DA PERENIDADE
ANALISADO POR MEIO DE UM PROTÓTIPO

VOI-0 1.480

VOI-0 usando perenidade 1.545

diferenças entre VOI-k e VOIp-k no ciclo operacional
dados em número índice, para VOI-0 = 100
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IMPACTO DA DOUTRINA DA PERENIDADE
ANALISADO POR MEIO DE UM PROTÓTIPO

taxa de retorno, usando VOIp-k na saída do investimento
[ com VOI-k a TIR será sempre 11% ]
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IMPACTO DA DOUTRINA DA PERENIDADE
ANALISADO POR MEIO DE UM PROTÓTIPO

método adequado para VOI-20 e VOI-0

parte de TIR-20
formada pelo

fluxo RODi

TIR-20, usando
perenidade 
para VOI-20

saindo da renda homogênea para
cenários estressados
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IMPACTO DA DOUTRINA DA PERENIDADE
USANDO CENÁRIO DE SÃO PAULO - EDIFÍCIOS CORPORATIVOS CLASSE A

onda de preços de
alugueis corporativos

SPaulo
sem escala

taxa de atratividade
para valuation

11% equivalente anual

VOI-99 = 1.246 menor do que
VOIp-99 = 1.545, em pico de onda

comprando a VOIp, a taxa de retorno será menor do 
que 11%, a menos que saída a VOIp-k compense

VOI-02 = 1.042 maior do que
VOIp-02 =    881, em vale de onda

comprando a VOIp, a taxa de retorno será maior do 
que 11%, a menos que saída a VOIp-k compense
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IMPACTO DA DOUTRINA DA PERENIDADE
USANDO CENÁRIO DE SÃO PAULO - EDIFÍCIOS CORPORATIVOS CLASSE A

entrando e saindo a
VOI-k, a TIR será 11%,

para qualquer k de saída

entrando em 99 a VOIp = 1.545 e saindo a VOIp-k,
a TIR de saída estará sempre abaixo de 11%

entrando em 02 a VOIp = 881 e saindo a VOIp-k,
a TIR de saída estará sempre acima de 11%
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