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RESUMO
Os ciclos de implantação e operação de grandes condomínios industriais e logísticos com o foco
em geração de renda de aluguel são caracterizados por uso de capital intensivo, longo prazo de maturação
e, portanto, muitos tipos de riscos. Empreendimentos desse segmento se encaixam na abordagem da
metodologia de avaliação e precificação de ativos conhecida por Teoria de Opções Reais (TOR), em
razão de suas flexibilidades gerenciais e condições de incertezas. Por mais que a aplicação da TOR em
Real Estate não seja inédita, há lacunas na profundidade da aplicação, principalmente nas especificidades
do desenvolvimento de empreendimentos voltados para a renda.
Neste artigo pretende-se avaliar o efeito nos indicadores da qualidade do investimento em função
da opção real de abandono do empreendimento. Essa opção é entendida como a liquidação em momento
anterior ao final da construção (seja pela valorização do terreno, seja pelo retorno do abandono ser
superior comparado à venda do imóvel pronto e locado).
A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso sobre a análise da qualidade do
investimento da implantação de um empreendimento na região de Campinas/SP, a partir do qual se
realizou uma simulação com base na TOR. Modelou-se a opção de abandono levando-se em consideração
a volatilidade de variáveis, tais como: o custo de construção, preços de locação, vacância, entre outras. A
partir da simulação, foram obtidas distribuições de probabilidade dos indicadores de qualidade: taxa
interna de retorno e valor presente líquido.
Os resultados da simulação mostraram que houve associação entre o aumento da volatilidade do
preço do terreno e a melhoria nos indicadores de qualidade econômica. Além disso, pôde-se inferir que a
opção de abandono do empreendimento perde o seu valor em períodos de maior estabilidade de preços,
enquanto adquire relevância em cenários de alta volatilidade futura.
Palavras-chave: teoria de opções reais, abandono, condomínios industriais e logísticos, volatilidade de
preços de terrenos.
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Abandonment Option in Industrial and Logistics Real Estate
Development Valuation
ABSTRACT
Capital intensive, long-term maturity and many types of risks are characteristics of industrial and
logistics real estate‟s implantation and operation cycles focused on rental income generation. These
projects fit with the asset pricing methodology known as Real Options Valuation (ROV) due to its
management flexibilities and uncertain conditions. Although ROV's application in Real Estate is not
novel, there are application gaps, especially in the specificities of commercial properties development.
This article evaluates the effects of project abandonment option on investment quality indicators.
The abandonment real option is understood as the project‟s selloff prior to construction‟s end (either by
the land appreciation or due to higher returns rates in case of abandonment if compared to project
completion results).
The research strategy was a case study over investment quality analysis based on real project in
Campinas/SP area using Real Options Valuation. The model considered variables‟ volatility such as:
construction cost, rental prices, vacancy and management costs, among other variables. Simulations
provided the probability distributions of economic indicators including the internal rate of return and net
present value.
Simulations have shown an association of higher land price volatility with better economic
performance indicators. Furthermore, one infers that the abandonment option loses value in times of
stable land price variations. On the flip side, the abandonment option may take relevance for this specific
real estate segment in times of high future volatility.
Key-words: real options valuation, abandonment, industrial and logistics real estate, land price volatility.
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1.

INTRODUÇÃO

O setor de condomínios industriais e logísticos no Brasil ainda constitui um mercado recente e
que, até então, era composto exclusivamente por imóveis isolados e de baixa qualidade.
Consequentemente, a formatação dos negócios se apresenta de forma heterogênea. A
estruturação profissional desses empreendimentos de base imobiliária (EBIs) tem enfoque tanto
no desenvolvedor, responsável pela aquisição de terreno e construção, como do locatário que
define as necessidades técnicas do produto (TACHIBANA, 2013). O ciclo de implantação desses
empreendimentos por desenvolvedores é uma atividade com maior risco quando comparada ao
ciclo de operação, o qual é caracterizado por padrão homogêneo de renda. Como há uma clara
divisão de padrões de riscos e expectativas de retorno, é comum que o investidor da etapa de
implantação não seja o mesmo que tem o interesse em operar. No mercado brasileiro, esse papel
de desenvolvedor profissional é exercido tanto por multinacionais, empresas de capital aberto,
grandes empresas de capital fechado como por gestoras de fundos de investimentos em
participação – FIP – e de fundos de investimento imobiliário - FII.
Existem muitas metodologias de avaliação da qualidade do investimento (AQI) em
empreendimentos do real estate que levam em conta premissas de variáveis que atuam ao longo
do ciclo de implantação e operação. Um exemplo de metodologia de AQI é a já consolidada pelo
NRE-Poli (Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP), extensamente discutida em
Rocha Lima Jr. (1994a, 2000, 2001), Monetti (1996), Amato (2001), e por Rocha Lima Jr.,
Alencar e Monetti (2011), obras que compõem a doutrina de análise utilizada neste estudo. A
ênfase desta pesquisa aborda decisões de investimento no desenvolvimento de empreendimentos
de base imobiliária, especificamente a metodologia de avaliação e precificação de ativos
conhecida por Teoria de Opções Reais (TOR) que leva em consideração a flexibilidade dos
projetos e a incerteza de premissas com abordagem diferente das metodologias consolidadas.
Em cenários de estabilidade econômica, em que estimativas de preços e custos não apresentam
grandes incertezas, uma decisão de investimento em empreendimentos não leva em consideração
a flexibilidade gerencial à disposição do desenvolvedor na sua análise de qualidade. Todavia, em
momentos de crise e com grandes incertezas quanto ao futuro, é muito difícil que um novo
negócio se mostre atrativo quanto aos seus indicadores, quando expostos às premissas
conservadoras a um contexto não promissor. Especificamente no mercado de grandes galpões
para locação, vacância alta e aluguéis baixos afastam novos investimentos no setor. Apesar desta
situação, as negociações, tanto de terrenos como de empreendimentos pronto, não cessam
completamente, havendo algumas transações com preços em menores patamares, seja por
necessidade de liquidez ou descrença quanto à melhora da economia por parte de seus
proprietários. Se por um lado há um proprietário avesso ao risco se desfazendo de uma posição,
de outro lado há um desenvolvedor vislumbrando uma oportunidade e melhora do mercado.
Em projetos com alta incerteza e com rentabilidade baixa (ou até negativa) as opções reais
podem apresentar valor. Os investimentos na implantação de empreendimentos de base
imobiliária constituídos de condomínios galpões industriais e logísticos se encaixam, portanto,
na abordagem da TOR, em razão de seu longo prazo de maturação, suas flexibilidades
gerenciais, pela irreversibilidade no investimento e estão sujeitos tanto às condições de
incertezas externas (como conjectura econômica do mercado imobiliário), como internas (como
desvios de custo, atrasos em aprovações e obras).
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Cabe à TOR a quantificação da rentabilidade considerando probabilidades do cenário voltar a ser
favorável aos negócios e quanto às decisões gerenciais como a liquidação do imóvel. O uso da
TOR envolve a adoção de hipóteses estatísticas para muitas variáveis e que muitas vezes não há
como estimá-las por falta de informações confiáveis. Além disso, há uma barreira de
conhecimento entre os profissionais de investimento com relação ao uso habitual dessa teoria.
Por mais que a aplicação da TOR em Real Estate não seja inédita, há lacunas na profundidade da
aplicação, principalmente nas especificidades de empreendimentos voltados para a renda (EBIs).
Neste trabalho pretende-se responder a questão de pesquisa: a opção de abandono produz valor
para o desenvolvedor com melhoras significativas dos indicadores da qualidade do investimento?
Parte-se da premissa que existe um mercado de desenvolvedores que implantam condomínios de
galpões para locação com a estratégia de saída do investimento pela venda a investidores em
empreendimentos de base imobiliária. A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso
sobre a análise da qualidade do investimento da implantação de um empreendimento na região
de Campinas/SP, tendo como base de informações obtidas em documentos públicos de empresas
desenvolvedoras, a partir do qual se realizou uma simulação com base na teoria de opções reais.
Não se pretende nesta pesquisa sugerir que um método seja superior a outro, mas sim entender as
situações onde a TOR seja uma análise complementar que pode expandir o valor captado na
análise de projetos de investimento subavaliados, principalmente quanto à flexibilidade
gerencial, de tal sorte que possa alterar a tomada de decisão. Como os EBIs possuem grande
valor econômico, a responsabilidade da tomada de decisão justifica o uso de modelagens mais
robustas para avaliar sua implantação.
1.1. Teoria de Opções Reais
Uma opção é o direito, mas não obrigação, de comprar ou vender um ativo a um determinado
preço, condições e dentro de um determinado período de tempo no futuro (BLACK e
SCHOLES, 1973). No mercado financeiro, a opção de compra de uma ação é conhecida por
“call”, enquanto uma opção de venda é chamada de “put”. Com relação ao prazo, as opções
podem ser classificadas como (a partir de MINARDI, 2004):
 Opções Americanas – quando o direito pode ser exercido a um determinado preço a
qualquer momento até a data de exercício.
 Opções Europeias - quando o direito pode ser exercido somente na data do seu
vencimento.
“A longa história da teoria de precificação de opções começou em 1900 quando o matemático
francês Louis Bachelier deduziu uma fórmula baseada na hipótese de que ações seguem um
movimento Browniano com deriva zero” (MERTON, 1973). A associação entre o movimento
aleatório do mercado de ações com o de partículas da física permitiu que equações diferenciais
de processos estocásticos (como o movimento Browniano) pudessem, então, ser utilizados na
predição do mercado financeiro. Processos estocásticos são aqueles que seus valores evoluem a
partir de variáveis aleatórias, ao contrário de processos determinísticos. Ou seja, a variável
assume valores, ao longo do tempo, que são, pelo menos parcialmente, imprevisíveis (DIXIT e
PINDYCK, 1996).
O estudo de precificação de opções do mercado de ações tem como grande marco a publicação
do artigo “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” (BLACK e SCHOLES, 1973), que
resultou inclusive na conquista do “Prêmio do Banco da Suécia para as Ciências Econômicas em
Memória de Alfred Nobel” em 1997. A opção avaliada é do tipo Europeia, portanto exercida
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somente na maturidade e tem como premissa que o preço do ativo segue um movimento
contínuo e aleatório com distribuição de probabilidade lognormal e volatilidade constante no
período analisado (também chamado de Movimento Geométrico Browniano - MGB). A adoção
prática do modelo precisa ser cuidadosa, uma vez que muitas das hipóteses não são compatíveis
com o mercado, mesmo assim os autores confirmam boa previsibilidade do modelo em testes
empíricos.
Outra metodologia de precificação de opções foi desenvolvida e publicada por Cox, Ross e
Rubinstein (1979). Também conhecido como Modelo Binomial, é uma alternativa ao modelo de
Black&Scholes com a vantagem de permitir que sejam analisadas opções americanas, em que a
opção pode ser exercida anteriormente à sua data de vencimento. Inicialmente o modelo
binomial foi utilizado para simular a variação no preço de ações seguindo um MGB. Os modelos
de tempo contínuo exigem uma matemática avançada para manipular as equações diferenciais,
Cox, Ross e Rubinstein (1979) modelaram estes processos dividindo o tempo em períodos
discretos e à medida que se adota períodos cada vez menores, os valores obtidos convergem para
os valores contínuos. O resultado da análise pelo modelo binomial tende a convergir para o
resultado obtido pelo modelo Black&Scholes, com pequena imprecisão.
A analogia entre uma oportunidade de investimento de companhias em ativos reais como uma
opção de compra sobre esses ativos foi primeiramente publicada por Myers (1977), originando o
termo “opção real”. Enquanto na maioria das opções financeiras as apostas são secundárias, ou
seja, são emitidas por agentes independentes que não tem qualquer influência sobre a ação e a
empresa alvo, nas opções reais a gerência controla diretamente o ativo subjacente. Dixit e
Pindyck (1994) definiram uma opção real como sendo a flexibilidade que um gerente tem para
tomar decisões a respeito de ativos reais. A flexibilidade gerencial é, então, a capacidade que a
administração tem de mudar os planos de acordo com desdobramentos de eventos futuros. O
princípio desta teoria é considerar cada oportunidade de investimento como uma opção, isto é,
existe o direito de realizar o investimento em uma data futura, mas não a obrigação. Um
empreendimento, então, pode ser estruturado como uma sequência de decisões administrativas
ou opções reais ao longo do tempo (YOSHIMURA, 2007). A precificação de uma opção real
pode utilizar os mesmos métodos das opções financeiras, como o modelo contínuo de Black e
Scholes (1973), por amostragens aleatórias de Boyle (1977) ou o discreto de Cox, Ross e
Rubstein (1979).
A partir do momento em que a gerência de um projeto de investimento assume que há opções a
serem tomadas além do planejamento inicial, essas opções adicionam valor ao projeto. Caso não
adicionem, não seriam consideradas como uma opção. Matematicamente, Minardi (2004) explica
esse conceito pela Equação 1, em que um indicador de qualidade do investimento no projeto,
como o Valor Presente Líquido (VPL), pode ser expandido além do seu valor calculado pelas
metodologias tradicionais, acrescentando-se o valor das flexibilidades gerenciais.
(1)
É bastante frequente encontrar na literatura afirmações de que a análise de investimento pela
TOR é “superior” aos “métodos determinísticos como VPL”, em clara confusão entre
indicadores de desempenho econômico e procedimentos de análise. VPL, TIR e payback são
indicadores de rentabilidade econômica de análises de investimentos em geral, mas não
representam uma metodologia de avaliação, por exemplo, de empreendimentos do real estate.
Qualquer análise de risco deve levar em conta cenários de estresse de variáveis e seus impactos
nesses indicadores.

Página 4 de 28

O que de fato acontece é que “o valor das opções reais em relação ao VPL é grande quando o
VPL está próximo de zero” (COPELAND E ANTIKAROV, 2001). Isso significa que quando um
projeto ou o desenvolvimento de um empreendimento apresenta indicadores como TIR e VPL
altos, a flexibilidade das opções reais terá pouca probabilidade de ser exercida ou ainda, apesar
das opções adicionarem valor, o preço que você tem que pagar por ela pode superar o esse valor.
Por outro lado, se indicadores calculados em um cenário referencial já se apresentam muito
pouco atrativos, nenhuma flexibilidade será capaz reverter a qualidade do investimento no
empreendimento. A consideração das opções reais, portanto, provocam mais valor ao projeto
quando três fatores se combinam e sob os quais a diferença entre a TOR e outras ferramentas de
avaliação da decisão se torna substancial (COPELAND E ANTIKAROV, 2001; DIXIT E
PINDYCK, 1994):
i)
Incerteza quanto ao futuro e com grande probabilidade de obter novas informações ao
longo do tempo;
ii)
Flexibilidade gerencial que permite alta capacidade de reagir ou responder
adequadamente novas informações;
iii)
Indicadores como VLP e TIR sem flexibilidade são próximos de zero porque a
flexibilidade permite a mudança de rumo de um projeto e torná-lo atrativo para
investimento.
O setor imobiliário também recebeu estudos específicos como por Titman (1985), Williams
(1991), Quigg (1993), Cappozza e Li (1994) e Grenadier (1994 e 1999). No Brasil, diferente de
setores como petróleo e mineração, a aplicação da TOR no real estate ainda é singela e limitada à
academia, não se estabelecendo uma doutrina ou rotina de análise. Apesar das diferentes
tipologias estudadas, destaca-se a carência de pesquisas com uso da TOR no segmento de
galpões industriais e logísticos, seja para desenvolvimento ou para exploração de locações.
Assim como a grande maioria das publicações internacionais, há destaque ao setor de
incorporação residencial. Na Tab. 1 encontram-se referências de estudos já realizados.
Tabela 1. Aplicações da TOR no mercado imobiliário brasileiro. (Fonte: o autor)

Segmento do Real Estate
Incorporação Residencial
Loteamentos Residenciais
Shopping Centers
Empresas do Real Estate

2.

Aplicação da TOR no mercado brasileiro
Medeiros (2001), Barbosa (2005), Belchior (2008), Gonçalves
(2008), Fortunato et al. (2008), Petroni (2010), Brugungnoli
(2011), Costa (2011), Serra, Martelanc e Sousa (2012)
Yoshimura (2007)
Lage (2009), Lage (2011)
Sindoni (2014)

METODOLOGIA

Considerando o segmento do real estate que recebeu o enfoque da pesquisa, a rotina de análise
sugerida neste estudo é realizada do ponto de vista de um desenvolvedor que possui como plano:
a aquisição de um terreno, aprovação de projeto do condomínio de galpões, execução das obras
de infraestrutura, execução das edificações, locação e, por fim, venda do empreendimento pronto
em operação.
A partir de parâmetros de empreendimentos obtidos com documentos públicos de empresas
atuantes no mercado brasileiro desse segmento e de outros dados justificadamente arbitrados, é
realizada a avaliação de diferentes cenários de comportamento e seu reflexo nos indicadores de
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rentabilidade do investimento considerando também a flexibilidade gerencial. A AQI proposta
neste estudo apresenta a seguinte sequência:
i)
Apresentação das premissas e dados de entrada do modelo
ii)
Modelagem da Opção Real de Abandono;
iii)
Resultados das simulações (projeção dos fluxos de caixa e indicadores).
2.1. Modelagem dos fluxos de caixa de um empreendimento a partir de premissas e dados
de entrada
Para organizar a projeção dos fluxos de caixa, as premissas foram separadas em seis fases como
ilustradas na Fig. 1. De forma resumida, o processo de investimento se inicia na Fase 01 de
Aquisição do Terreno, quando é realizada a diligência1 dos documentos do imóvel e o registro da
transferência de posse nos cartórios competentes (escritura em Cartório de Notas e averbação em
matrícula em Cartório de Registro de Imóveis). Não se considerou permutas 2 físicas ou
financeiras com os proprietários do terreno, apenas aquisição à vista.
A premissa de ausência de permuta pressupõe o interesse de majoritariedade no negócio pela
empresa desenvolvedora, a qual pretende evitar discussões e prestação de contas de forma
periódica com potenciais sócios minoritários que muitas vezes são leigos ou conhecem pouco as
especificidades do setor.
Figura 1 - Cronograma do desenvolvimento do empreendimento.

Na sequência, a Fase 02 de Aprovação dos Projetos compreende no desembolso de custos com
projetistas e aprovações legais do empreendimento. Nesta fase é realizada a regularização da
obra na prefeitura municipal e também nos órgãos ambientais. Esta fase tem grande relevância
muito mais pelo seu prazo do que pelo seu custo. A aprovação de projetos no Brasil é uma
atividade que peca na previsibilidade, seja pela morosidade dos órgãos públicos em avaliar e
aprovar o projeto, seja pela complexidade da legislação que com interpretações distintas entre
projetistas e fiscalizadores provocam atrasos e indefinições.
Na Fase 03, com os projetos devidamente aprovados e licenças de construção emitidas, a
empresa desenvolvedora executa as obras de infraestrutura do empreendimento. Terraplenagem,
redes de drenagem de águas pluviais, coleta e afastamento de esgoto e abastecimento de água
potável, rede de transmissão de energia elétrica, pavimentação, estação de tratamento de esgoto e
reservatórios são os principais serviços executados nesta etapa de urbanização da gleba.
1

Diligência é o processo de verificar a qualidade e segurança dos documentos relativos ao imóvel, aos atuais
proprietários e antecessores. Também conhecido pela versão inglesa do termo: due diligence.
2
Permuta é a troca de terreno por área construída (física) ou com percentual de participação nos resultados do
empreendimento (financeira). É um mecanismo utilizado por empreendedores para diminuir o capital investido.
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Conforme a legislação local e características do terreno, áreas pertencentes à gleba podem vir a
se tornar públicas, como áreas institucionais, de lazer, verdes e de proteção permanente. A Fase
03 urbaniza o espaço do terreno e delimita o local ocupado pelo empreendimento e as demais
áreas.
Em termos de planejamento de obra, não há descontinuidade entre as Fases 03 e 04, a execução
das edificações ocorrem imediatamente após a da infraestrutura. Neste estudo de caso essa
divisão foi feita porque ao final da implantação da infraestrutura, o terreno ainda permite
flexibilização do seu projeto de edificações, permitindo ajustes na arquitetura de forma a se
adaptar às condições de mercado. Como essas adaptações podem melhorar indicadores de
retorno, pois há mais informações neste estágio do que no momento em que o terreno foi
adquirido, isso pode aumentar o valor das opções reais e assim essa etapa de obras foi separada
em duas. Além disso, o terreno com infraestrutura implantada, principalmente com a
terraplenagem e platô concluídos, possuem valor no mercado. É possível encontrar glebas
disponíveis para negociação com a infraestrutura executada e por valores mais altos do que a
terrenos naturais, seja por desenvolvedores empreendedores que suspenderam a execução ou
apenas especuladores que fizeram o platô para valorizar o imóvel. Mais um argumento para
segmentar a etapa de obras.
A Fase 04 é quando ocorre a Execução das Edificações, etapa onde os investimentos financeiros
são mais intensos. O empreendimento é finalizado nesta fase, quando também se obtém o
certificado de conclusão de obras da prefeitura municipal, também chamado de “habite-se”, o
auto de vistoria do corpo de bombeiros, a licença de operação dos órgãos ambientais, a
averbação da construção na matrícula do imóvel entre outros que se façam necessários. Somente
com estes documentos em mãos é possível liberar a ocupação dos inquilinos.
Com a obra concluída e entregue, a Fase 05 da Locação se inicia. É também o início do ciclo de
operação, quando o empreendimento começa a gerar receitas de locação e retornar o
investimento realizado. Alguns contratos de locação podem ser assinados em etapas anteriores,
porém a ocupação e pagamento de aluguel ocorrem a partir desta fase. Ao longo do processo de
locação, são realizados esforços de marketing para promover a prospecção de novos inquilinos
com objetivo de diminuir ao máximo a vacância. A vacância nula por longos períodos é muito
rara, então se presume que a vacância flutuará ao passo dos níveis médios do mercado. A Fase de
Locação, portanto, é definida aqui pela conclusão das obras até a locação do condomínio com
níveis de vacância equivalentes ao mercado.
O desenvolvedor poderia realizar a venda do imóvel logo após a conclusão das obras, porém o
empreendimento locado e gerando receitas de forma harmônica possui mais valor do ponto de
vista de um investidor com enfoque na renda. Para evitar um eventual desconto no preço do
empreendimento, a hipótese adotada para a venda é que o desenvolvedor realize a liquidação
desse ativo logo após a vacância do empreendimento atingir os patamares de mercado. Uma
aquisição com altos valores não são realizadas de forma imediata, levam algum tempo para
negociação, estruturação societária, realização de diligências técnica, jurídica e contábil. A
última fase, Fase 06 Venda, é aquela que se inicia no momento em que o empreendimento tem
suas locações preenchidas até a média do mercado e se finaliza com o recebimento do preço do
ativo.
Considera-se também como premissa que o potencial adquirente é um investidor que busca
padrões estáveis de renda, como fundos de pensão, fundos de investimento imobiliário, family
offices, e que o valor da aquisição seja calculado com base no conceito valor da oportunidade do
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investimento – VOI, que leva em conta a geração de receita no ciclo operacional e de exaustão,
considerando eventuais custos com reciclagem durante este período. Seu cálculo representa o
valor presente, no ano zero, dos fluxos de RODi‟s (resultados operacionais disponíveis) do ciclo
operacional (do ano 1 ao 20) e do seu valor residual
descontados à taxa de atratividade do
investidor ( ). O
, por sua vez, trata-se do fluxo disponível gerado no período de exaustão
(do ano 21 ao 40), descontados a uma taxa de atratividade setorial ( ) e subtraído os custos
com investimento em reciclagem (
). O
pode, então, ser calculado pela Equação 2:

(

)

∑

(

)

(2)

Onde:
 n : período3 determinado pelo ciclo operacional do EBI;

: taxa de atratividade que representa a rentabilidade mínima que um investidor estaria
disposto a receber para aceitar o risco de investir no empreendimento no início do ciclo
operacional.

: Valor da oportunidade do investimento no início do ciclo operacional;

: Valor da oportunidade do investimento ao final do ciclo operacional e início do
ciclo de exaustão, calculado pela Equação 3:

∑
Onde:




(

)

(3)

: taxa de atratividade que considera apenas os riscos do setor para o investidor, essa
taxa não remunera riscos do empreendimento por considerar que a inserção de mercado
deste já ocorreu e que seus riscos são conhecidos e precificados. A referência de consulta
de seu valor não é simples, mas pode ser obtida junto a investidores profissionais como
gestores de FII ou FIPs;
: fator de ajuste que varia de 0 a 1. É utilizado para arbitrar o
descontando-se as
4
despesas com reciclagem no final do ciclo de operação .

Todos os cálculos financeiros de investimentos e retornos são realizados mensalmente tanto para
o ciclo de implantação como para o de operação, mesmo que apresentados aqui de forma anual
em planilhas (neste caso, somando-se 12 meses consecutivos).
Muitas das premissas são apresentadas com seus valores no cenário referencial e também com
seus limites inferiores e superiores de flutuação. O cenário referencial é estático e os indicadores
obtidos para os empreendimentos são fixos. Como muitas variáveis estão sujeitas a incertezas, a
análise precisa contemplar possíveis desvios nos dados de entrada do modelo para, ao invés de
oferecer um valor único, fornecer uma faixa de valores possíveis.
Uma forma de se trabalhar esta incerteza é definir intervalos de flutuação das principais variáveis
do modelo e realizando repetidas simulações para valores dos dados de entrada aleatoriamente
escolhidos dentro da faixa arbitrada. Deste modo é possível obter uma amostra estatisticamente
adequada para permitir uma curva de densidade de probabilidades dos indicadores que se
3

Rocha Lima Jr. (1994b) cita que “estes prazos estão situados entre 18 e 22 anos, de sorte que o uso de 20 anos
acaba por ser a referência mais encontrada nos textos técnicos”, não sendo aconselhada a escolha desses prazos ao
acaso. Os valores para o ciclo de exaustão são semelhantes ao do ciclo operacional.
4
O fator alfa (α) é uma simplificação quando não se tem uma estimativa precisa do investimento necessário com
reciclagem do edifício ao final do ciclo operacional. Para maior aprofundamento no cálculo do fator α recomenda-se
a consulta do item 7.4. (página 294) em Rocha Lima Jr., Monetti e Alencar, 2011.
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pretende estudar e avaliar na tomada de decisão. A variabilidade aleatória dos dados é
considerada quando não há nenhuma hipótese que justifique uma distribuição de probabilidades,
sendo assim assume-se que qualquer valor dentro da faixa de variação seja equiprovável. Poderá
haver no modelo algumas variáveis com comportamento probabilístico diferente deste, mas que
devem ser justificadamente explicadas.
2.2. Modelagem da Opção Real de Abandono
Do ponto de vista operacional de cálculo, os modelos elaborados para o estudo de caso
utilizaram planilhas do software Microsoft Excel 2010© para projetar o fluxo de caixa do
empreendimento a partir dos parâmetros adotados em cada fase. Com esses valores, é possível
extrair os indicadores para o cenário referencial. Apesar da importância, os indicadores no
cenário referencial não refletem os riscos do negócio, uma vez que não capta a incerteza de
flutuação das principais variáveis. Então, acrescenta-se à análise a flutuação randômica dos
parâmetros em que se estimou uma faixa de valores e não um valor fixo. Após a realização de
várias simulações que formem uma amostra de laboratório razoável que permita uma validade
estatística, os indicadores podem ser apresentados através de sua densidade probabilística, a qual
se apresenta de forma muito mais criteriosa para uma tomada de decisão. Este procedimento é
conhecido como “Simulação de Monte Carlo” em referência ao famoso Cassino de Mônaco que
leva o mesmo nome, pela mesma aleatoriedade no jogo de dados ou distribuição de cartas
presentes neste tipo de casa. A primeira aplicação em opções foi feita por Boyle (1977) como
alternativa aos modelos contínuos de Black e Scholes (1973).
Apesar do uso extenso da simulação por Monte Carlo, é importante citar algumas de suas
limitações e desvantagens (SATTARNUSART, 2012):
 É necessário conhecer a distribuição probabilística de cada variável de entrada no
modelo;
 Dados históricos nem sempre são confiáveis ou apropriados;
 Ao se considerar estimativas com a percepção do analista, a simulação acaba se tornando
subjetiva;
 Correlações entre variáveis muitas vezes não são consideradas (por exemplo, entre
vacância e preço de locação);
 Exige mais tempo para coleta de dados e análise.
Em paralelo ao fluxo de caixa do plano referencial do desenvolvedor (definido como aquisição
do terreno, aprovação dos projetos, implantação da infraestrutura e edificações, venda do ativo
após o período de estabilização das locações), calcula-se o fluxo de caixa para cada opção real.
Com o resultado de inúmeras simulações aproveitando a facilidade de cálculo de processamento
pelo software, os indicadores do projeto considerando as opções reais são extraídos. Para cada
cenário simulado, o indicador considerado será o máximo entre o indicador do plano referencial
e o indicador do cenário de uma ou mais opções reais, conforme a Equação 2.
{

}

(2)

O processo descrito é fundamental para esta pesquisa, porque todos os resultados da análise se
basearam por esta sequência. Não foram utilizadas as metodologias clássicas de avaliação de
opções reais como o modelo binomial ou Black&Scholes. O processo utilizado neste estudo leva
em conta a amostragens aleatórias massivas, porém bastante simples desde que aproveite a
facilidade de utilizar a força bruta de processamento de cenários pelo computador.
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A opção real de abandono é entendida aqui como a liquidação do empreendimento incompleto
em momento anterior à entrega das obras. Esta situação pode ocorrer pela valorização repentina
do terreno, num cenário de expansão econômica que force preços para patamares mais altos,
mesmo que não haja fundamento econômico embasado que justifique a subida do preço. Mas o
abandono também pode ser optado pelo desenvolvedor tendo como fato do retorno do abandono
ser superior comparado à venda do EBI pronto e locado, numa expectativa futura de alta
vacância ou preços de locação não atrativos.
Dada estas situações, para a construção dos cenários considerando esta opção, assumem-se as
hipóteses de que:
 O preço do terreno segue uma distribuição lognormal;
 Por consequência, o retorno do preço do terreno segue uma distribuição normal;
 O processo estocástico do preço do terreno segue um movimento geométrico browniano
(MGB), já explicado.
A escolha do MGB como processo estocástico para a modelagem do preço do terreno associado
à opção de abandono poderia ser questionável, uma vez que existem outros processos
estocásticos que atenderiam ao modelo, como Movimentos de Reversão à Média (MRM). Pinto
(2009) afirma que “a escolha e parametrização correta de movimentos de reversão à média é de
grande importância para a avaliação pela teoria de opções reais”. No entanto, Dixit e Pindyck
(1994) indicam que se o tempo de vida do projeto for relativamente curto, o tipo de processo
estocástico a ser considerado é de menor relevância, permitindo a escolha em função da
facilidade de modelagem ou obtenção de parâmetros.
Como pontos favoráveis à escolha do MGB citam-se:
 O MGB só assume valores positivos, assim como os preços de terreno;
 Cálculos com MBG são relativamente fáceis com uso de computador;
 A grande maioria da literatura (principalmente WILLIAMS, 1991; QUIGG, 1993;
MEDEIROS, 2001 e BRUGUGNOLI, 2011) utilizou MGB para projetar preços do real
estate (sejam terrenos, imóveis ou empreendimentos);
 Dados históricos de preços de terrenos tiveram comportamento razoavelmente
semelhante a uma distribuição lognormal;
 Não há a premissa de um preço alvo a ser atingido no longo prazo como sugerido no
MRM.
Suas limitações principais são:
 O MGB não funciona para grandes volatilidades, em que o desvio padrão supere 100%
do preço do ativo;
 O caminho da função é contínuo, sem simular saltos ou descontinuidades causados por
eventos ou notícias imprevisíveis (Exemplo: uma mudança de plano diretor que restringe
o zoneamento da gleba para uso exclusivo rural, fazendo com que todos os preços das
propriedades do entorno despencam);
 A volatilidade dos preços é assumida como constante, o que pode funcionar para curtos
períodos, mas que é questionável para longos prazos.
Entendendo suas vantagens e limitações, a simulação em MS Excel do preço do terreno foi
elaborada de forma a variar mensalmente até três datas-marco:
 Início da Fase 02 Aprovação dos projetos;
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Início da Fase 03 Implantação da Infraestrutura;
Início da Fase 04 Execução da Edificação.

A Equação 3 demonstra a fórmula utilizada nas células do Excel que realizam as estimativas dos
preços mensais do terreno simuladas como um MGB:
(

) (

(

()

))

(3)

Onde:
 Preço: é preço do terreno no mês “i”, iniciando-se pelo preço de aquisição;

é a variação mensal do IGP-M, índice de inflação adotado;
 NORMINV: função do MS Excel que retorna o inverso da distribuição normal
acumulada para uma dada probabilidade, média e desvio padrão;
 RAND()5: função do MS Excel que retorna um número aleatoriamente distribuído entre 0
e 1;
 μ: média adotada dos retornos da variação mensal do preço do terreno em termos efetivos
(acima do IGP-M);
 σ: desvio padrão adotado dos retornos da variação mensal do preço do terreno também
em termos efetivos (acima do IGP-M).
Em cada uma das três datas-marco calculou-se o retorno do abandono considerando que o valor
da venda representaria o preço do terreno projetado somado aos custos incorridos com projetos e
obras (hipótese de que o comprador aproveitaria o empreendimento até a fase em que se
encontra, uma vez que é mais fácil conseguir um ajuste de projeto do que uma nova aprovação).
O cálculo do retorno do abandono nas três situações medido em termos de TIR e VPL
(indicadores escolhidos) é, então, comparado ao retorno do plano referencial, adotando-se aquele
em que a TIR apresentou o valor máximo entre eles. O VPL considerado neste estudo é
apresentado pela Equação 4 e é calculado a partir de três componentes. O primeiro componente
considera os investimentos realizados na fase de implantação do empreendimento, o segundo se
relaciona com o período do início de operação até a conclusão da venda, o último representa o
valor de venda considerando a percepção de valor do comprador pelo conceito de
. Todos
os desembolsos (Ik) e recebimentos (Rk) são descontados à taxa de atratividade do investidor
(tai) para se determinar o VPL do projeto. Para cálculo da TIR, a formulação é a mesma,
calculando-se de forma iterativa a TIR (na posição da tai) que satisfaz o VPL equivalente à zero.

[∑

(

)

]

[∑

(

)

]

(4)
(

)

O critério da TIR máxima como decisão não é totalmente adequado, uma vez que podem existir
situações, principalmente nas fases iniciais do projeto, em que o abandono produz uma TIR
levemente superior fruto de uma valorização repentina do terreno, mas que não justificaria a
liquidação do projeto pelo empreendedor. Para contornar essa falha, aplica-se um filtro em que a
TIR máxima só é considerada caso produza um acréscimo ao VLP de forma altere a decisão do
desenvolvedor. Esse valor (ΔVPL) é atribuído adiante no estudo de caso.

5

É importante citar que há dúvidas quanto à aplicabilidade científica da função “RAND()” geradora de números
aleatórios do software Excel, como evidenciado por McCullough (2008).
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3.

ESTUDO DE CASO

Com o objetivo de simular os efeitos das opções reais na análise de qualidade de investimento
em um empreendimento da tipologia estudada, especificamente condomínio de galpões
industriais e logísticos, um estudo de caso é a seguir conduzido e apresentado para posterior
discussão dos resultados.
Não obstante, algumas informações suficientes para a utilização em uma simulação foram
obtidas com uma empresa desenvolvedora que teve com objetivo de adquirir um terreno,
desenvolver um único condomínio modular logístico e gerar renda para seus investidores.
Localizado na região de Campinas, no interior do Estado de São Paulo, o imóvel onde foi
desenvolvido o empreendimento, o qual este estudo de caso se baseou, se encontra a apenas a
poucos metros de uma das principais rodovias do país. Com área de construção de 61,2 mil m², o
projeto apresenta 16 módulos para garantir uma flexibilidade de ocupação para atender empresas
de diversos segmentos.
É importante esclarecer que, para a construção de um modelo financeiro para avaliar o
investimento no empreendimento, só foram considerados números e premissas com relação ao
imóvel, ao mercado e ao empreendimento em si. Isto é, desconsideraram-se todos os detalhes
societários envolvidos. A análise, portanto, se restringe somente ao imóvel. Essa ressalva é
bastante pertinente, porque a análise exigiria considerações específicas dos veículos de
investimento como taxas de administração, taxas de consultoria imobiliária, comissão de
colocação das cotas/ações no mercado, regime de tributação diferenciado entre outros. Fatores
estes que não são relevantes para avaliar as opções reais identificadas para a atividade de
desenvolver galpões para locação e venda. Também não é objetivo deste estudo avaliar a
qualidade do investimento deste empreendimento específico ou verificar os números prometidos
pela empresa desenvolvedora, mas sim colher dados reais de um empreendimento para simular o
valor das opções reais em outro empreendimento similar adaptando algumas premissas. A
comparação direta dos indicadores de desempenho financeiro entre o estudo de caso e o imóvel
verdadeiro não é, portanto, válida.
Antes de iniciar a apresentação das considerações e premissas adotadas nesta Análise da
Qualidade do Investimento, reafirma-se que todo embasamento teórico aqui utilizado para
empreendimentos de base imobiliária é o publicado pelo NRE-Poli e já foi apresentado nos
capítulos anteriores.
Para uma análise completa do ciclo de implantação do empreendimento, consideraremos um
momento anterior à aquisição do terreno. Ainda, define-se a moeda de referência desta análise
como reais brasileiros (R$) de fevereiro de 2013, porque esta é a data marco do início do
empreendimento e assim estão os dados do cenário de comportamento construído.
Outra ressalva relevante é de que opções de funding não foram incluídas na análise, desta forma
o empreendimento é analisado como negócio independente e investido exclusivamente por
capital da empresa desenvolvedora. Não são considerados financiamentos, parcerias com fundos
de investimento ou outra forma de levantar recursos com terceiros de forma a influenciar a
relação risco-retorno imobiliária pura.
Na questão dos impostos, consideraram-se somente aqueles inerentes à atividade imobiliária:
ITBI e IPTU. Os impostos sobre a receita (como IR, CSLL, PIS e COFINS) não estão sendo
levados em conta porque esta é uma análise que não está relacionada ao próprio
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empreendimento, mas sim ao ambiente de investimento no qual ele estaria inserido. Caso, um
investidor considerasse investir via FII, por exemplo, haveria a possibilidade, sob certas
condições, de isenção de impostos sobre a receita e imposto sobre ganho de capital (na futura
venda) em 20%, segundo a legislação vigente no momento em que esta pesquisa foi realizada.
Em outro exemplo, caso o veículo escolhido fosse um Fundo de Investimentos em Participações
(FIP) que investisse no imóvel através de uma Sociedade Anônima, haveria impostos sobre a
receita, porém isenção na venda. Ou seja, essas condições dependem da situação jurídica,
societária e tributária de cada investidor e não possuem configuração padronizada. Por esses
motivos, os impostos na receita de locação e de venda do ativo foram desconsiderados.
3.1. Parâmetros do Modelo
O cenário referencial aqui proposto procura definir os valores das principais variáveis que afetam
diretamente a rentabilidade e os riscos do empreendimento analisado de forma isolada,
desconsiderando-se o ambiente societário do investimento. As premissas adotadas para a análise
são as que seguem nos próximos itens.
3.1.1. Indicadores Econômicos
Para iniciar a descrição de premissas adotadas na modelagem do empreendimento, definem-se os
índices de inflação que atualizarão os valores dos fluxos financeiros ao longo do tempo.
 Para os custos vinculados à construção, como preço dos projetos, desembolsos com
infraestrutura e edificações, adotou-se que caminhará ao passo do INCC, índice de
inflação setorial da construção civil. Ainda, para todas as demais contas expostas nos
cenários de comportamento e que refletem sobre o fluxo de caixa explorado nesta AQI
adotou-se que sofrem variação equivalente ao comportamento do IGP-M (Índice Geral de
Preços – Mercado). O índice de inflação escolhido (IGP-M/FGV) é o mesmo utilizado
para atualizar os contratos de locação dos imóveis, o qual atualizará a cada 12 meses.
 A taxa de atratividade do investidor (tai) foi adotada em 16% ao ano equivalente efetiva
(ganhos reais acima do IGP-M), a mesma oferecida aos investidores do projeto. O autor
arbitrou as taxas de atratividade setorial para os ciclos operacionais e de exaustão em
9,0% a.a. eq. ef. E 8,5% a. a. eq. ef. com base na percepção que o autor teve das taxas de
atratividade praticadas do mercado em fevereiro de 2013.
 Para a projeção dos índices de inflação, os valores adotados refletem a percepção do
autor após avaliar o comportamento a média móvel de 4 anos (horizonte da implantação
do empreendimento) destes índices.
Os indicadores econômicos aqui discutidos têm seus valores resumidos na Tab. 2.
Tabela 2: Indicadores Econômicos Adotados
Indicadores Econômicos
IGP-M
INCC
tai (taxa de atratividade do investidor)
tas (taxa de atratividade do setor) - operacional
tas (taxa de atratividade do setor) - exaustão

6

Inferior
5,00% a.a.
5,00% a.a.

Referencial
6,50% a.a.
7,00% a.a.
16,00% a.a. eq. ef.6
9,00% a.a. eq. ef.
8,50% a.a. eq. ef.

a.a. eq. ef.: ao ano equivalente efetiva (acima do índice de inflação adotado).

Superior
9,00% a.a.
10,00% a.a.
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3.1.2. Características do Empreendimento
Quando se inicia os primeiros esboços de um projeto imobiliário a partir do terreno, os arquitetos
e projetistas trabalham com o conceito de estudo de massas. Utilizando parâmetros de
empreendimentos semelhantes e coeficientes arquitetônicos da legislação vigente, pode-se
estimar o aproveitamento da gleba, isto é, o tamanho estimado para a área bruta locável dos
galpões.
Partindo-se da metragem total da gleba (terreno natural), aplica-se um coeficiente de
aproveitamento que indicará a área bruta de platô, ou seja, a área plana do terreno após as obras
de infraestrutura. Este coeficiente foi estimado em 52% com base na implantação do
empreendimento e suas perdas representam frações não aproveitadas por pertencerem, por
exemplo, a áreas de proteção permanente, saias de taludes e doações para prefeitura. Esse
coeficiente é muito dependente da topografia do terreno (quanto mais acidentado, menor ele é) e
também da legislação atuante sobre a gleba.
Outro fator que é aplicado para se chegar à ABL final é a taxa de ocupação. Essa taxa indica o
percentual de platô convertido em edificações. Este índice também é estabelecido pela “Lei de
Zoneamento” ou “Lei de Uso e Ocupação do Solo” da cidade. Como esse índice arquitetônico
leva em consideração a área total do terreno, é muito comum que os condomínios industriais e
logísticos atendam com folga essa limitação. A taxa de ocupação do platô foi estimada em
67,40% no cenário referencial, resultando em 61.228,86 m² de ABL. Os 32,60% remanescentes
do platô tornam-se áreas de manobra, estacionamento e paisagismo.
A Tab. 3 apresenta os valores do coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação para o
cenário referencial e seus limites superiores e inferiores de flutuação. Estes limites representam a
incerteza que a aprovação dos projetos possui e que podem resultar em ABL entre 47 mil m² e 67
mil m² para o empreendimento do estudo de caso.
Tabela 3: Parâmetros das Características do Empreendimento
Características do Empreendimento
Inferior
Metragem Bruta da Gleba
Coeficiente de Aproveitamento
Área Bruta de Platô
Taxa de Ocupação
Área Bruta Locável

45,00%
78.615,00 m²
60,00%
47.169,00 m²

Referencial
174.700,00 m²
52,00%
90.844,00 m²
67,40%
61.228,86 m²

Superior
55,00%
96.085,00 m²
70,00%
67.259,50 m²

3.1.3. Cronograma de Implantação
O desenvolvimento de um empreendimento complexo como um condomínio de galpões exige
um planejamento minucioso para que seus prazos sejam respeitados e o retorno do investimento
ocorra conforme o previsto. Boas técnicas como last planner, PERT, linhas de base entre outras
da disciplina de gerenciamento de projetos são frequentemente utilizadas pelas construtoras que
prezam pelo rigor técnico. Neste estudo de caso, o cronograma de implantação será resumido
conforme as seis fases descritas na Figura 10, não entrando no detalhe de cada atividade da
estrutura analítica do projeto, uma vez que, em termos financeiros, esse agrupamento em fases é
suficiente para a projeção do fluxo de caixa. A Tab. 4 resume os parâmetros de prazo aqui
estimados conjuntamente com seus limites inferiores e superiores que serão considerados nas
simulações de cenários distorcidos.
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Tabela 4: Cronograma de Implantação
CRONOGRAMA - Prazos e durações
01 Aquisição do terreno
02 Aprovação dos projetos
03 Implantação da Infraestrutura
04 Execução da Edificação
05 Entrega e Início das Locações
05.1 Alcance da vacância de mercado
06 Venda

Inferior
0 meses
4 meses
4 meses
10 meses
1 mês
6 meses
1 mês

Referencial
3 meses
6 meses
6 meses
12 meses
1 mês
12 meses
4 meses

Superior
6 meses
12 meses
8 meses
18 meses
3 meses
24 meses
12 meses

3.1.4. Fase 01 - Aquisição do Terreno
A partir daqui, serão justificados os parâmetros adotados de todas as entradas e saídas de caixa
do empreendimento em cada fase, com objetivo de construir o fluxo de caixa do cenário
referencial e dos cenários com os parâmetros estressados:
 O preço utilizado do terreno, ou seja, o imóvel da gleba onde será implantado o
empreendimento foi R$ 25.928.974,00 que representa o valor unitário de R$ 148,42/m².
Um custo vinculado à aquisição de qualquer imóvel é o ITBI, Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis cobrado pelas Prefeituras Municipais toda vez que a posse de um
imóvel é transferida de nome por ato oneroso. O valor a pagar será considerado como a
multiplicação da base de cálculo, valor de aquisição do terreno, pelo percentual da taxa
deste imposto, estimado em 2%, somando R$ 518.579,48;
 O processo de diligência já mencionado e caracterizado anteriormente foi estimado em
R$ 80.000,00 que incluem honorários ao escritório de direito imobiliário responsável pela
parte jurídica, serviços de topografia responsável pela confirmação da área e suas divisas
e a consultoria ambiental para verificação de potenciais passivos que possam prejudicar o
empreendimento;
 Os custos com o registro imobiliário foram estimados em 0,25% do preço do terreno.
Nestes custos, estão inclusos os valores de escritura e averbação da transferência de
propriedade na matrícula do imóvel.
Após a aquisição do terreno, duas contas permanecerão com o desenvolvedor até a conclusão das
obras:
 IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano – cobrado anualmente pelas prefeituras, este
imposto é pago mensalmente. Seu valor anual equivale a 4% do valor venal de referência,
aqui estimados em R$ 1.560.000,00.
 Segurança patrimonial: com o intuito de garantir a posse do imóvel, evitando possíveis
invasões, considerou-se uma mensalidade de R$ 15.000,00 referentes ao serviço de
vigilância 24 horas.
Para resumir todos os parâmetros de custos da aquisição do terreno, apresenta-se a Tab. 5.
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Tabela 5: Aquisição do Terreno
01 - Aquisição do Terreno
Preço de referência
ITBI Compra do Imóvel
Due Diligence
Custos de Registro
Total de custos de aquisição
Valor venal
IPTU anual
Segurança patrimonial (mensalidade)

R$

148,42 /m²
2,00%
0,25%
2,6%
1.560.000,00
4,00%

R$

R$
R$
R$
R$
R$

25.928.974,00
518.579,48
80.000,00
64.822,44
663.401,92

R$
R$

62.400,00
15.000,00

3.1.5. Fase 02 - Aprovação dos Projetos
A seguir são justificados os parâmetros para estimar os custos com aprovação de projetos e
resumidos na Tab. 6:
 Projetos de Infraestrutura: Totalizaram R$ 85 mil a partir de indicadores publicados por
Guerini (2013) e atualizados até a data-base adotada;
 Projetos de Edificações: Totalizaram R$ 1,8 milhão com base em preços aproximados
praticados no mercado para elaboração de projetos e consultoria para aprovação nos
órgãos competentes;
 Registro do Condomínio: Estimado em 0,36% do custo de construção.
A faixa atribuída de imprecisão para os custos da Fase 02 foi de -5% a +5%. Nas simulações,
estes custos flutuarão de forma aleatória dentro desta faixa estabelecida.
Tabela 6: Aprovação dos projetos
02 - Aprovação dos projetos
Projetos de Infraestrutura
Levantamento Planialtimétrico
Projeto urbanístico
Projeto de terraplenagem
Projeto de drenagem
Projeto sistema de água
Projeto rede coletora de esgoto
Projeto ambiental
Aprovação
Documentação - Aprovação da Prefeitura
Total Projetos de Infraestrutura
Projetos de Edificações
Projetos de Arquitetura
Projetos de Paisagismo
Projetos de Estruturas
Projetos de Instalações
Projetos de Fundações
Aprovação dos projetos
Custo total com projetos
Registro do Condomínio
Total com projetos e aprovações

dez/13
(GUERINI,2013)
R$
0,21 /m²
R$
0,42 /m²
R$
0,02 /m²
R$
0,08 /m²
R$
0,08 /m²
R$
0,08 /m²
R$
0,03 /m²
R$
0,03 /m²
R$
0,03 /m²

R$
R$
R$
R$
R$
R$

10,00 /m²
2,00 /m²
8,00 /m²
8,00 /m²
2,00 /m²
- /m²
0,36%

fev/13
Custo Pela Gleba Útil
R$
0,20 /m²
R$
0,39 /m²
R$
0,02 /m²
R$
0,08 /m²
R$
0,08 /m²
R$
0,08 /m²
R$
0,03 /m²
R$
0,03 /m²
R$
0,03 /m²
R$
85.084,13
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

612.288,56
122.457,71
489.830,85
489.830,85
122.457,71
1.836.865,68
31.870,00
1.953.819,81
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3.1.6. Fase 03 - Implantação de Infraestrutura
Os custos com infraestrutura e urbanização da gleba também utilizaram indicadores publicados
por Guerini (2013) para loteamentos residenciais fechados, e que totalizaram R$ 3,2 milhões
conforme descrito na Tabela 7 com todas as suas etapas e serviços. Apesar dos indicadores da
literatura consultada não se tratarem de um empreendimento industrial e logístico, a
infraestrutura em si é praticamente a mesma para as duas tipologias de obras.
Tabela 7: Implantação de Infraestrutura
03 - Implantação de Infraestrutura
CUSTO DE IMPLANTAÇÃO
Demarcação de lotes / quadras / ruas
Terraplenagem
Galerias de águas pluviais
Rede de distribuição de água potável
Rede coletora de esgotos sanitários
Rede de energia e iluminação (aérea)
Guias e sarjetas
Pavimentação asfáltica
Estação elevatória de esgoto
Adução e reservação de água potável
Emissários
Muros de fechamento
Rede de comunicação com fibra ótica aérea
Portaria completa de acesso
Total Custos de Infraestrutura

31/dez/13
(GUERINI,2013)
R$
0,17 /m²
R$
7,83 /m²
R$
5,80 /m²
R$
3,58 /m²
R$
1,99 /m²
R$
2,64 /m²
R$
0,80 /m²
R$
22,00 /m²
R$
0,66 /m²
R$
1,18 /m²
R$
1,10 /m²
R$
1,77 /m²
R$
0,90 /m²
R$
4,70 /m²

28/fev/13
Custo Pela Gleba Útil
R$
0,16 /m²
R$
7,33 /m²
R$
5,43 /m²
R$
3,35 /m²
R$
1,87 /m²
R$
2,47 /m²
R$
0,75 /m²
R$
20,61 /m²
R$
0,62 /m²
R$
1,11 /m²
R$
1,03 /m²
R$
1,66 /m²
R$
0,84 /m²
R$
4,40 /m²
R$
3.161.217,35

Por apresentar maior imprecisão pela falta de projetos, a faixa arbitrada para flutuação dos custos
da Fase 03 foi de 0% a +15%. Nas simulações, estes custos flutuarão de forma aleatória dentro
desta faixa estabelecida.
3.1.7. Fase 04 - Execução de Edificações
Os custos com a construção das edificações foram os mesmos considerados no empreendimento
verdadeiro, R$ 1.305/m². Acresceu-se o gerenciamento de obras realizado por empresa
terceirizada de engenharia estimado em 3% dos custos de construção e também 0,50% com
despesas de seguros de responsabilidade civil, riscos de engenharia e contingências. Não se
considerou o recebimento de multas por atrasos de obras nem o pagamento de multas a précontratos de locação. As obras somaram R$ 82,7 milhões na data-base conforme resumido pela
Tabela 8.
Tabela 8: Execução de Edificações
04 - Execução de Edificações
Custo de Construção

R$

79.903.657,08

Gerenciamento

3,00%

R$

2.397.109,71

Seguros e contingências

0,50%

R$

399.518,29

R$

82.700.285,08

Total - Execução de Edificações

R$ 1.305,00 /m²

O intervalo arbitrado para flutuação dos custos da Fase 04 foi de 0% a +10%.
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3.1.8. Fase 05 – Locação
A fase de locação é bastante complexa com relação às contas envolvendo entradas e saídas de
caixa. Os parâmetros com sua descrição e justificativas são detalhados a seguir:
 Valor de locação mensal: o valor considerado para o cenário referencial foi de
R$ 19,00/m², o mesmo do empreendimento que deu base para o estudo de caso. Já os
valores dos limites de variação foram de R$ 15,00/m² a R$ 30,00/m², valores publicados
por Jones Lang LaSalle (2013) para a região de Campinas para o mesmo período da data
base. Durante as simulações de cenários, o valor da locação varia dentro da faixa prevista
a cada ano.
 Custos de corretagem locação: foi considerado o valor de 1 aluguel a cada 36 meses
(prazo típico de locação), o que resulta num custo mensal equivalente a 0,23% da ROB.
Algumas consultorias imobiliárias cobram até 2 aluguéis para a indicação de inquilinos
enquanto há a possibilidade de contato direto do potencial cliente com a administração do
empreendimento, evitando este custo. Assim os valores dos limites inferiores e superiores
foram balizados como o equivalente a 0 e 2 aluguéis a cada 36 meses.
 Vacância média: A vacância média do período foi considerada em 7,4% para o cenário
referencial. Este valor foi obtido pela média da vacância publicada pelos relatórios
trimestrais de mercado da Consultoria Imobiliária CBRE (2016) no período entre o
4T2011 a 1T2013 para a região de Campinas. Os valores máximos e mínimos da amostra
foram utilizados para calibrar os patamares inferior e superior de variação da vacância,
adotando-se a faixa de valores entre 4,1% e 11,7%.
 Administração de carteira: os custos com a administração do recebimento da carteira de
locações foi estimado em 2,5% da ROB, valor praticado por empresas de terceirização
desse serviço que compreende na emissão de contratos de locação, envios de boletos,
cobrança ativa, renegociações de contrato, enfim, todo o controle financeiro das
atividades relacionadas à locação. Esse custo flutuará entre 2% e 3,5% nas simulações.
 Inadimplência: as perdas com inquilinos inadimplentes foram estimadas em 2% da ROB
para o cenário referencial, com faixa de flutuação entre 1% e 5%;
 Fundo de Reposição de Ativos (FRA): estimado entre 3% e 4% para a faixa de variação,
com valor de 3,5% de ROB no cenário referencial;
 Custo de condomínio e IPTU: o valor destas duas despesas foi estimado em R$ 3,00/m².
Assim, tanto o custo de condomínio como do IPTU foram estimados em R$ 1,50/m² para
o cenário referencial e com faixa de variação entre R$ 1,40/m² e R$ 1,90/m².
 Vacância no início das locações: ao final do período de construção, arbitrou-se que 50%
da ABL foram locados com pré-contratos que se iniciam assim que a ocupação for
legalmente autorizada. Por não haver parâmetros publicados deste quesito, os limites
inferior e superior para a vacância ao final do período de construção foram estimados por
seus valores máximos e mínimos: 0% e 100%.
 Marketing: os custos com esforços de marketing, promoção e propaganda do
empreendimento para acelerar a curva de absorção logo após sua entrega foram
estimados em 2% da ROB potencial (faturamento supondo 100% de ocupação). Estes
custos intensivos serão cessados assim que o período de alcance da vacância de mercado
finalizar. Os custos recorrentes de marketing para o ciclo operacional em regime
constante são supostos inclusos na administração de carteira.
 Ciclo operacional: 20 anos, conforme padrão adotado na doutrina do NRE-Poli.
 Ciclo de exaustão: 20 anos, pelo mesmo motivo anterior.
Os parâmetros da Fase 05 de Locação discutidos são apresentados de forma resumida na Tab. 9.
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Tabela 9 - Parâmetros da Locação
05 - Locação
Valor de locação mensal (/m²)
Custos de corretagem locação (no. de alugueis)
Vacância média
Administração de carteira (%ROB)
Inadimplência (%ROB)
Fundo de Reposição de Ativos (FRA) (%ROB)
Custo de condomínio
Custo do IPTU
Curva de absorção inicial
Final de construção
Meses até atingir vacância de mercado
Marketing (%ROB)
Ciclo operacional
Ciclo de exaustão

Inferior
R$ 15,00 /m²
0,0
4,1%
2,0%
1,0%
3,0%
R$ 1,40 /m²
R$ 1,40 /m²
0,0%
6 meses
1,0%
20,00
20,00

Referencial
R$ 19,00 /m²
1,0
9,3%
2,5%
2,0%
3,5%
R$ 1,50 /m²
R$ 1,50 /m²
50,0%
12 meses
2,0%
anos
anos

Superior
R$ 30,00 /m²
2,0
12,3%
3,5%
5,0%
4,0%
R$ 1,90 /m²
R$ 1,90 /m²
100,0%
24 meses
3,0%

3.1.9. Fase 06 – Venda
Na doutrina adotada para análise, consideram-se investimentos em reciclagem do imóvel após os
20 primeiros anos do ciclo operacional para garantir a competitividade do empreendimento e
evitar a obsolescência. Este efeito pode ser simplificado pelo fator alfa já apresentado, o qual
teve seu valor arbitrado pelo autor em 75%, supondo investimentos de reciclagem na ordem de
60% de (a partir do gráfico 1, pág. 15 em ROCHA LIMA JR., 2000). As imprecisões provocadas
por este valor serão avaliadas pela flutuação deste parâmetro entre 70% e 80%.
O valor de venda do empreendimento é calculado através do conceito de valor da oportunidade
do investimento (VOI) na data venda, considerando os fluxos de resultados operacionais
disponíveis remanescentes dos ciclos operacionais e de exaustão. Também se considera
desembolsos com reciclagem (simplificados pelo fator alfa) e uma provável comissão de venda,
estimada em 4,0% do VOI. Esta comissão possui valores de flutuação entre 0%, supondo venda
direta sem intermediação profissional, e 5% (valor razoavelmente alto para transações
semelhantes).
Os parâmetros de venda aqui detalhados são resumidos na Tab. 10.
Tabela 10 - Parâmetros da Venda
06 - Venda
Comissão de venda
Prazo de venda após atingir vacância de mercado
ɑ (fator alfa)

Inferior
0,00%
1 meses
0,70

Referencial
4,00%
4 meses
0,75

Superior
5,00%
12 meses
0,80

3.1.10. Modelagem da Opção de Abandono
Seguindo a metodologia apresentadas, duas variáveis precisam ser definidas e que até o
momento não foram detalhadas: a média (μ) e o desvio padrão (σ) para o preço do terreno. Suas
escolhas devem representar a expectativa de crescimento e a volatilidade de preços para os
momentos posteriores a aquisição do terreno. Se houvesse uma base de dados históricos do preço
de glebas com vocação industrial na região do empreendimento para avaliar-se os números
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passados e sugerir ordens de grandeza dessas duas variáveis seria um caminho bastante razoável.
É claro que infelizmente esses números nunca foram levantados. O levantamento de preços
históricos de imóveis no Brasil é bastante recente, e ainda sim carece de especificidades por
tipologia e região. Nesta pesquisa, a seguinte base de dados foi considerada para estimar a média
e desvio padrão da variação mensal do preço do terreno: FipeZap Histórico. Esta é a mais longa
série de preços de imóveis publicada no Brasil. Elaborada pela Fipe em parceria com o site
Zap.com.br do grupo Estadão, é um índice semestral de preços anunciados que se inicia em
Junho de 1975 e possuía seu último valor com data base em junho de 2015. Para o período de
1975 a 2008 o índice foi calculado com base na mediana da variação de preços em anúncios de
jornais de imóveis em certas regiões da cidade de São Paulo e a partir de 2008 aproveitou valores
divulgados no portal online.
Como tratamento dos dados desse índice, os seguintes ajustes foram realizados:

Como o FipeZap Histórico não possuía valores para todos os meses exceto junho e
dezembro (é semestral), estes foram interpolados linearmente pelo autor. Em termos
de variância, esse ajuste é conservador, uma vez que elimina possíveis ruídos entre os
semestres.

Além disso, como o índice de inflação mais longo publicado no Brasil é o IPCA que
se iniciou em dezembro de 1979 (IGP-M, por exemplo, iniciou-se em junho de 1989),
o FipeZap Histórico foi corrigido por este índice inflacionário desde dezembro de
1979 até junho de 2015.
Para se obter a média e desvio padrão estimados, dois períodos de análise foram considerados:
i)
Uma série de longo prazo (mais de 35 anos) levando em conta o período máximo de
dezembro de 1979 e junho de 2015. Os valores obtidos foram:
a.
Média (μ) de 0,17% a.a.
b.
Desvio padrão (σ) de 3,40% a.a.
ii)
Uma série com mais de 20 anos (de janeiro de 1995 a junho de 2015) considerando
somente o período pós Plano Real, eliminando assim possíveis flutuações de preços
no período de altas inflações em que o país passou na década de 1980 e início dos
anos 90. Os valores obtidos foram:
a.
Média (μ) de 0,37% a.a.
b.
Desvio padrão (σ) de 1,38% a.a.
i)
O crescimento de preços reais (μ) da série mais curta acima da série de longo prazo e
a menor volatilidade (σ) foram possivelmente provocados pela maior estabilidade da
moeda dos últimos anos.
Com as variáveis que influenciam o preço do terreno estabelecidas, a opção de abandono em foi
modelada seguindo a Equação 30 no MS Excel com o preço do terreno variando mensalmente
até três datas-marco:
•
Início da Fase 02 Aprovação dos projetos;
•
Início da Fase 03 Implantação da Infraestrutura;
•
Início da Fase 04 Execução da Edificação.
Um total de 500 simulações é realizado flutuando os parâmetros em que se definiu uma
distribuição probabilística, seja equiprovável, normal ou lognormal. Em seguida, registra-se a
TIR e o VPL de cada simulação para verificar seu comportamento.
Dado o valor do investimento, muitas vezes a opção de abandono, principalmente nos períodos
iniciais, não seria executada apenas com o critério da maior TIR, uma vez que o capital
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reservado para concluir o projeto não foi majoritariamente desembolsado. Definiu-se então um
filtro para evitar que a opção de abandono tenha como único critério seu valor máximo entre as
opções avaliadas. O filtro em questão é um ΔVPL que gere mais de R$ 10 milhões em valor do
que o cenário referencial. Isso significa que, a TIR considerando a opção de abandono só será
considerada atrativa quando provocar um retorno para o investidor adicional de (∆VPL) R$ 10
milhões em termos efetivos na data-base e for maior que o cenário referencial.
4.

RESULTADOS

4.1. Fluxo de Caixa no Cenário Referencial
A partir das premissas adotadas, foi possível projetar os investimentos e rendimentos disponíveis
esperados para o empreendimento, considerando o período de implantação, início das locações e
venda do empreendimento. Na Tab. 11 é apresentado um quadro resumindo os fluxos anuais de
caixa obtidos na simulação, considerando que o modelo foi calculado de forma mensal.
Tabela 11 - Fluxo de Caixa no Cenário Referencial (R$ mil)
Ano
01 - Aquisição do Terreno
Due Diligence
Preço
ITBI Compra do Imóvel
Custos de Registro
IPTU Anual
Segurança patrimonial
02 - Aprovação dos projetos
Projetos de Infraestrutura
Projetos de Edificações
Registro do Condomínio
03 - Implantação de Infraestrutura
Custos de Infraestrutura
04 - Execução de Edificações
Custo de Construção
Gerenciamento
Seguros e Contingências
05 – Locação
Marketing
Valor de Locação Mensal
Custos de Corretagem Locação
Administração de Carteira
Inadimplência
Fundo de Reposição de Ativos (FRA)
Custo de Condomínio
Custo do IPTU
06 – Venda
Valor de Venda
Comissão de venda
Fluxo (moeda corrente)
Fluxo (eq. ef. acima do IGP-M)

1

2

3

4

(81)
(25.929)
(519)
(65)
(36)
(90)

(66)
-

(29)
-

-

(88)
(2.064)
-

(336)

-

-

(557)

(2.835)

-

-

-

(51.884)
(1.557)
(259)

(38.334)
(1.150)
(192)

-

-

-

(165)
4.726
(131)
(118)
(95)
(165)
(222)
(222)

(170)
12.138
(337)
(303)
(243)
(425)
(121)
(121)

(29.430)
(28.773)

(56.937)
(51.618)

(36.098)
(31.768)

154.138
(6.166)
158.390
125.302
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4.2. Indicadores no Cenário Referencial
Os indicadores da qualidade de investimento selecionados para avaliar o empreendimento foram
a TIR e o VPL, os quais puderam ser calculados a partir do fluxo de caixa mensal do cenário
referencial e apresentados na Tab. 12.
Tabela 12 - Indicadores do Cenário Referencial.

TIR (a.a. eq. ef.)
VPL

Cenário Referencial
4,82%
R$ (19.633.206)

Critério de decisão
> 16%
> R$ 0,00

A principal observação quanto aos indicadores é de que ambos não atenderam aos critérios
definidos para a tomada de decisão. A TIR calculada em termos reais atingiu 4,85%, isto é, ao
ano equivalente efetiva acima do IGP-M. Seu valor positivo é, no entanto, muito abaixo da tat de
16% definida como atrativa para um desenvolvedor. Por consequência, o VPL não superou o
valor mínimo de zero. A interpretação de seu valor negativo é de que o projeto precisaria gerar
R$ 19,6 milhões da data base de valor adicional para ser considerado atrativo.
O comportamento probabilístico da TIR como do VPL, com a distorção dos dados de entrada
nos intervalos estipulados, serão apresentados adiante em conjunto com as considerações das
opções reais, facilitando a comparação.
4.3. Indicadores para a Opção de Abandono
O resultado da simulação de 500 cenários considerando a dispersão das variáveis a partir das
premissas adotadas por Monte Carlo, conforme explicado anteriormente, os indicadores obtidos
tem suas características apresentadas na Tab. 13.
Tabela 13 - Características dos indicadores extraídos considerando a opção de abandono.

Indicador:
TIR eq. ef.
TIR Aband. +vol.
TIR Aband. +vol. c/ filtro
TIR Aband. -vol.
TIR Aband. -vol. c/ filtro

Considera opção de
abandono?
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Volatilidade do
terreno
Alta
Alta
Baixa
Baixa

Filtro para
ΔVPL > R$ 10 mi
Não
Sim
Não
Sim

VPL ef.
VPL Aband. +vol.
VPL Aband. +vol. c/ filtro
VPL Aband. -vol.
VPL Aband. -vol. c/ filtro

Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Alta
Alta
Baixa
Baixa

Não
Sim
Não
Sim

Os valores médios (μ) e desvios padrões (σ) desses indicadores são expressos na Tab. 14.
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Tabela 14 - Indicadores para a Opção de Abandono (TIR em % a.a.eq.ef. e VPL em R$ da base).
μ
σ
μ
σ

TIR eq. ef.
10,68%
6,77%
VPL ef.
(14.551.818)
15.914.613

TIR Aband. +vol.
15,26%
13,73%
VPL Aband. +vol.
(6.967.188)
10.990.879

TIR Aband. +vol. c/ filtro
14,21%
12,41%
VPL Aband. +vol. c/ filtro
(7.012.814)
11.078.421

TIR Aband. -vol. TIR Aband. -vol. c/ filtro
11,69%
11,48%
7,10%
6,53%
VPL Aband. -vol. VPL Aband. -vol. c/ filtro
(6.130.436)
(6.191.418)
11.771.348
11.774.091

Outra forma de apresentar a mesma informação é indicada como no Gráf. 1, com a relação risco
versus retorno, neste caso, entendido como o retorno (TIR) no eixo “x” e sua variância (σ) no
eixo “y”. Com este gráfico, é possível notar o caminho que o indicador percorreu ao ser
influenciado pela opção real de abandono.
Gráfico 1 - Relação Risco vs. Retorno da Opção de Abandono.

5.

DISCUSSÕES

Os resultados parciais da simulação da AQI considerando as opções reais de um
empreendimento da tipologia estudada mostraram que houve associação entre o aumento da
volatilidade do preço do terreno e a melhoria nos indicadores de qualidade econômica para a
opção de abandono. De forma mais específica, a TIR (indicador relacionado ao rendimento
médio do capital investido no período do projeto) sofreu acréscimo em todas as 4 simulações
com a opção de abandono, com aumento médio de 0,8 pontos percentuais no cenário mais
conservador (baixa volatilidade do terreno e filtro com ΔVPL mínimo) e 4,58 pontos percentuais
para o cenário mais volátil e sem filtro.
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Pôde-se inferir, então, que o valor da opção de abandono adquire relevância em cenários de alta
volatilidade futura, uma vez que o critério definido para o estudo de caso (aprovar o
desenvolvimento caso a TIR alcançasse um valor maior que a atratividade do investidor de 16%
a.a. eq. ef.) quase foi atingido com esse cenário. De maneira oposta, para este tipo de
empreendimento, a opção de abandono para o empreendimento perde o seu valor em períodos de
maior estabilidade de preços dos terrenos. Contudo, como maiores rentabilidades sempre
implicam em maiores riscos, a volatilidade das TIRs das simulações foram maiores nos cenários
mais instáveis. Esse comportamento pode ser claramente observado no Gráf. 1, que apresentou o
caminho percorrido da TIR de cenários estáveis para cenários mais voláteis. Logo, a
flexibilidade gerencial oferecida pela opção de abandono também acompanha inerentemente de
maiores riscos ao empreendimento.
Analisando por outro indicador também medido, o VPL, este apresentou comportamentos
semelhantes para os cenários com a opção de abandono. A possibilidade de liquidar o
empreendimento caso as situações futuras se mostrem desfavoráveis acresceu, em média, mais
de R$ 7,5 milhões em valor para o VPL do projeto, com pouca diferença entre os cenários mais e
menos voláteis. A existência da opção de abandono deslocou a curva de densidade acumulada do
VPL nos 4 cenários e, curiosamente, diminuiu a volatilidade deste indicador.
6.

CONCLUSÃO

A opção real de abandono provocou durante as simulações provocou um aumento dos
indicadores de qualidade do investimento TIR e VPL do projeto objeto do estudo de caso,
principalmente em cenários de alta volatilidade do terreno, ao mesmo tempo em que aumentou o
risco do empreendimento. Esse fato indicaria o poder das opções em informar o decisor durante
cenários com grande incerteza, assim como o mercado brasileiro tem se comportado.
Como toda pesquisa científica, este estudo não está isento de algumas limitações:
 A consideração de que os custos incorridos possam ser recuperados na liquidação do
imóvel e a ausência de um desconto em relação ao preço de mercado do terreno num
cenário de venda forçada podem ser hipóteses muito otimistas que facilitaram a
amplificação dos efeitos da opção de abandono simulada;
 A falta de evidência com dados históricos de muitas variáveis, as quais foram
arbitrariamente atribuídas uma faixa de flutuação equiprovável, também representa um
risco à confiança aos resultados da simulação;
 Não se considerou a correlação entre variáveis. Este fato pode provocar situações
incompatíveis com a realidade como um cenário de baixa de preços de locação e alta
vacância com alta no preço dos terrenos.
Considerando os resultados da simulação e o conjunto de limitações, é pouco provável que a
opção de abandono provoque um aumento tão significativo como o simulado. O resultado pode
ter sido superestimado, mesmo assim os efeitos das opções não são desprezíveis em cenários de
alta volatilidade de preços conforme outros estudos d a TOR em empreendimentos imobiliários
já demonstraram. Sendo assim, recomendam-se novos estudos no contexto analisado, de tal
forma a incorporar e valorar as demais alternativas simultâneas de flexibilidade gerencial.
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