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RESUMO
Um investimento pode ser realizado com a esperança de gerar benefícios
futuros, podendo adquirir características tanto econômicas como financeiras. Em
geral, as decisões voltadas a investimentos imobiliários são tomadas unicamente
com base em estudos de viabilidade prévios. Assim, é possível que a utilização do
processo de análise de decisão, em conjunto com estes de estudos de viabilidade,
possa ampliar a percepção do agente decisor, conduzindo a decisões
fundamentadas. Este trabalho tem como objetivo estudar a aplicação da análise de
decisão em investimentos em desenvolvimento imobiliário, com a finalidade de
avaliar seu comportamento no processo de tomada de decisão sobre a ótica dos
agentes decisores que atuam na incorporação e construção de empreendimentos
imobiliários.

Palavras-chave: Investimentos, Desenvolvimento imobiliário, Análise de
decisão.

ABSTRACT
Decision Analysis applied in Real Estate Investments
An investment can be performed with the expectation to guarantee future
profits, being able to acquire financial and economic characteristics. In general, real
estate investments decisions are taken only on the basis of feasibility studies. Thus,
it's possible that the use of decision analysis process, together with these feasibility
studies, could enhance the perception of the decision maker, leading to wellgrounded decisions. This work aims to study the application of the decision analysis
process in real estate investments, in order to assess their behavior in decision
making on the perspective of real estate and constructors decision-makers.
Key-Words: Investments, Real Estate, Decision Analysis.
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1

INTRODUÇÃO
Em geral, um Investimento pode estar relacionado o tempo, energia ou a

matéria gasta com a esperança de gerar um benefício futuro dentro de um prazo ou
data específica, possuindo diferentes significados em economia e finanças,
conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 - Tipos de investimentos setorizados.
SETOR

TIPO

CARACTERÍSTICAS

Economia

Investimento
Produtivo

Aplicação de capital em meios de produção, que visem
aumento da capacidade produtiva (instalações, máquinas,
transporte, infraestrutura, entre outros) e onde a taxa de lucro
sobre o capital é igual a taxa de juros ou onde os lucros podem
ser maiores que o capital investido.

Finanças

Investimento
Financeiro

Refere-se à compra de ativos financeiros (ações, letras de
câmbio, entre outros), com finalidade de gerar dividendos
(lucro), rendimento de juros, renda e/ou valorização de capital.

Fonte: (GOMES, 2011).

Dentre a diversidade de investimentos existentes é possível classificá-los a
partir das informações sintetizadas na Tabela 2 e 3, porém em finanças os
investimentos

possuem

tipologias

e

características

conforme

apresentadas

sinteticamente na Tabela 4.
Investimentos tradicionais voltados ao setor de desenvolvimento imobiliário
que tem como principal objetivo a compra de propriedades com a finalidade de
realizar sua exploração por meio de venda ou locação visando auferir lucro.
Em suma, a atuação no setor de desenvolvimento imobiliário está diretamente
ligada a produtos e empreendimentos imobiliários voltados para geração de renda
(aluguéis, taxas, entre outros) e/ou para comercialização (construção, incorporação,
entre outros).
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Tabela 2 - Classificação de investimentos.
RELACIONADOS
AO TIPO DE

CLASSE

CARACTERÍSTICAS

Independentes

Receitas líquidas de um investimento são afetadas
pela realização de outro investimento.
Receitas líquidas de um investimento não são
afetadas pela realização de outro;

•
Dependência

•

Dependentes complementares: exerce
influência positiva;

Dependentes
•

Dependentes Concorrentes: exerce influência
negativa;
•

Distribuição
temporal de
receitas e
despesas

Porte

Objetivo

Dependentes mutuamente exclusivos: a
realização de um anula o outro.

Convencionais

Apresenta um ou mais períodos de despesas líquidas
seguindo um ou mais períodos de receitas líquidas.

Não
Convencionais

Apresenta receitas e despesas intercaladas no tempo.

Pequeno ou
grande

Definido pela sua influência no sistema de preços

Inovação

Lançamento ou produção de novo produto.

Substituição

Substituição de equipamentos usados por
equipamentos novos de mesma característica,
mantendo a capacidade produtiva da empresa.

Expansão

Aumento da capacidade produtiva de empresa, de
acordo com o aumento da procura do produto.

Modernização

Substituição de equipamentos usados por
equipamentos novos, com características técnicas
melhoradas e/ou inovadoras, mantendo-se o nível de
produção e garantindo a melhoria da eficiência na
qualidade do produto ou do serviço.

Fonte: Gomes (2011).
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Tabela 3 - Classificação de investimentos (continuação).
RELACIONADOS
AO TIPO DE

CLASSE

CARACTERÍSTICAS

Estratégico

Relacionados ao plano estratégico da empresa em
longo prazo com o objetivo de assegurar o seu futuro,
onde os investimentos realizados permitem reduzir o
risco do negócio e expansão da atividade
(diversificação de atividades, integração vertical,
aquisição de concorrentes, entre outros).

Obrigatório

Necessários para o cumprimento de legislação legal em
vigor.

-

Relacionados a projetos industriais, comerciais, serviços,
entre outros.

Públicos

Os recursos são disponibilizados pelos governos ou
entidades públicas para geração de benfeitorias sociais.

Privados

Os recursos são disponibilizados por pessoas jurídicas
ou físicas de direito privado, com finalidade de gerar
retorno monetário aos investidores

Objetivo

Atividade

Natureza do
investidor

Fonte: Gomes (2011).
Tabela 4 - Tipos de investimentos financeiros.
TIPO

CARACTERÍSTICAS

Investimentos
Alternativos

Classe de ativos não relacionados a ações, títulos ou dinheiro (ativos
tangíveis, metais preciosos, itens de arte, antiguidades, commodities,
entre outros).

Investimentos
Tradicionais

Classe de ativos relacionados a ações, imóveis, títulos, entre outros.

Fonte: Gomes (2011).
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Este segmento é caracterizado pela realização de empreendimentos para
diversas atividades, como por exemplo, residencial, comercial, industrial, institucional
e público, bem como, por investimentos em Fundos Imobiliários, conhecidos como
Real Estate Investments Trust - REIT.
Independentemente do tipo de investimento, as decisões voltadas para
realização de negócios imobiliários são fundamentadas por informações obtidas por
análises econômico-financeiras, que permite avaliar a rentabilidade e o retorno de
um negócio ou projeto (CASAROTTO FILHO e KOPITTKE, 2010).
Muitos dessas informações podem ser obtidos com o uso de técnicas de
engenharia econômica, cuja aplicação está voltada a análise e síntese econômica
ou a matemática relacionada às decisões de engenharia, permitindo comparar
alternativas de investimentos com a utilização de fórmulas adequadas.
Com o auxílio da engenharia econômica é possível avaliar questões
relevantes para a análise de investimentos como, por exemplo, reconhecer e definir
alternativas de investimentos, considerar e comensurar suas consequências, além
de, realizar o reconhecimento do valor dinheiro no tempo, cuja base provém de
conceitos da matemática financeira (SULLIVAN, WICKS e KOELLING, 2014).
Em geral, a decisão pode ser conduzida de uma maneira formal, com a
inclusão de processos, métodos e ferramentas que permite identificar, representar
claramente e avaliar aspectos relevantes, permitindo prescrever um curso de ação
adequado.
Neste sentido, a análise de decisão é definida como a aplicação prática da
teoria da decisão prescritiva (HOWARD, 2007; HADDAD, AZEVEDO e YU, 2001),
permitindo avaliar tanto opções de investimentos para o setor de desenvolvimento
imobiliário como para outras áreas de conhecimento, onde já são utilizadas
correntemente.
A análise de decisão permite também avaliar problemas ou oportunidades,
por meio da utilização de ferramentas e representações gráfica, como o Diagrama
de Influência e a Árvore de Decisão e que permite ao decisor representar as
possíveis alternativas, suas incertezas e a proporção do alcance dos objetivos
quanto ao resultado final (YU, 2011).
Em geral, as incertezas podem ser representadas por suas probabilidades de
ocorrência e os riscos podem ser representados pela função de utilidade
(HAMMOND, KEENEY e RAIFFA, 2004).

18

Desta forma, a análise de decisão pode ser realizada por meio de um
processo, cujas etapas seguem uma sequencia lógica, desde a formulação do
problema ou oportunidade até a ação real, passando por etapas de criação das
alternativas,

definição

dos

objetivos,

levantamento

das

consequências,

esclarecimento das incertezas e análise de tolerância ao risco (YU, 2011;
HAMMOND, KEENEY e RAIFFA, 2004).
Existe uma infinidade de processos voltados à análise de decisão, conforme
será apresentado durante este trabalho, e que estão relacionados à área da teoria
da decisão1, sendo que em cada um destes existem algumas peculiaridades, mas
que em geral, possuem etapas semelhantes, com algumas variações na ordem do
seu encadeamento lógico e que permite ao decisor selecionar a opção que se
adapte a realidade do problema ou oportunidade enfrentado.
1.1

Objetivo
O objetivo deste trabalho é estudar a aplicação de um processo de análise de

decisão destinado a investimentos em desenvolvimento imobiliário, visando avaliar
seu comportamento na tomada de decisão sobre a perspectiva de agentes decisores
que atuam na incorporação e construção de empreendimentos imobiliários.
1.2

Hipóteses do trabalho
A hipótese principal adotada neste trabalho é que a utilização do processo de

análise de decisão, baseado na aplicação prática da teoria da decisão prescritiva2,
concomitante com as práticas correntes de estudo de viabilidade voltado à
investimentos Imobiliários, possa ampliar a percepção do agente decisor,
conduzindo a decisões fundamentadas.

1

A teoria da decisão (Decision Theory) é um campo interdisciplinar de estudo voltado para o
entendimento da tomada de decisão (TANG, 2006).
2
A teoria prescritiva concentra-se na aplicação prática da teoria da decisão normativa e
descritiva em contextos do mundo real (TANG, 2006) que, a partir da Análise da Decisão (Decision
Analysis), utiliza um conjunto de conceitos, ferramentas e processos, com a finalidade de auxiliar o
decisor durante a tomada de decisão e que permite abordar problemas onde a incerteza não deve ser
ignorada (HADDAD, AZEVEDO e YU, 2001). A abordagem prescritiva preocupa-se em como as
pessoas deveriam agir para tomar uma decisão, com base num processo estruturado e com auxilio
de técnicas qualitativas e/ou quantitativas de apoio a decisão. (TANG, 2006; YU, 2011).

19

1.3

Justificativas para a elaboração do trabalho
Inicialmente serão apresentados alguns dados (Tabela 5) onde é possível

obter um panorama de como a maioria das decisões de investimentos em
desenvolvimento imobiliário são realizadas.
Tabela 5 - Estudo sobre técnicas utilizadas no processo de decisão.
EMPRESAS PESQUISADAS

TÉCNICA DE ANÁLISE DE INVESTIMENTO
UTILIZADA

97%

Estudo de viabilidade prévio
Análise de risco pré-lançamento.
das quais:

55%

47% utilizam Período de Payback Simples;
32% utilizam Análise de Sensibilidade;
8% utilizam Período de Payback Descontado e;
0% utiliza Análise de Probabilidades.

Fonte: Balarine (2004).

A partir dos dados apresentados anteriormente é possível verificar que em
grande parte dos casos a decisão de investimentos em desenvolvimento imobiliário
baseia-se unicamente em dados provenientes de estudos de viabilidade prévios.
Desta forma, supõe-se que uma decisão fundamentada considere o estudo de
viabilidade prévio como parte de um processo mais abrangente e não como única
etapa, ou seja, acredita-se que por meio da utilização de um processo decisório que
se inicia pela estruturação da ideia principal, passando por etapas que permita
avaliar questões relacionadas à complexidade, incerteza, risco e retorno destes
investimentos, seja possível atingir resultados expressivos.
A partir da relevância deste tema que o presente trabalho será conduzido,
mesmo tendo consciência de que todo o esforço aplicado a uma decisão não
garante o sucesso de seus resultados, mas traduz a importância da utilização de
meios que incrementem os modelos tradicionais utilizados neste ambiente.
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2

MÉTODO DO TRABALHO
A proposta básica deste trabalho é estudar a aplicação prática de um

processo de análise de decisão selecionado dentre as opções obtidas por meio de
pesquisa à literária, cujas etapas são apresentadas detalhadamente a seguir e pelo
esquema de trabalho apresentado na Figura 1.
Na Etapa 1 será realizada a definição do tema do trabalho, definição dos
objetivos, definição das hipóteses e justificativa do trabalho, que irão orientar a
realização da pesquisa literária e que servirão de base para as demais fases do
trabalho.
Na Etapa 2 será realizada a pesquisa literária sobre o tema central do
trabalho, em concordância com a premissa adotada no tópico 1.2.
Na Etapa 3 será realizada a aplicação prática de um processo de análise de
decisão voltado para um investimento imobiliário residencial.
Na etapa 4 serão apresentados as conclusões e recomendações lograda a
partir das etapas anteriores deste trabalho.
Figura 1 - Esquema do trabalho

Fonte: elaborado pelo autor
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo serão apresentadas as informações necessárias que irão

compor a base teórica do trabalho e que trarão subsídios para a aplicação prática da
análise decisão nas etapas subsequentes, cujos subitens serão apresentados pelos
seguintes assuntos:

3.1

•

Processos de análise de decisão em investimentos;

•

Processos de análise de decisão no desenvolvimento imobiliário; e

•

Investimentos em desenvolvimento imobiliário.
Processos de análise de decisão em investimentos
A análise de decisão pode auxiliar os tomadores de decisão em todos os

campos de atuação, como por exemplo, engenharia, medicina, direito, negócios e
até na vida pessoal, sendo que sua utilização, em forma de processo, tem como
proposta fundamental encontrar o melhor curso de ação, direcionando a atenção as
questões relevantes a serem atingidas (HOWARD, 1988).
Desta maneira, independente do tipo ou da área de atuação da decisão, o
curso de ação indicado se dará por meio de um processo de etapas seqüenciais
onde será possível atingir os objetivos.
Dentre a diversidade de áreas de atuação da análise de decisão, serão
apresentados neste trabalho os processos de análise de decisão direcionados
unicamente ao apoio de decisões a investimentos.
Inicialmente será apresentado o modelo de tomada de decisão desenvolvido
por Hammond, Keeney e Raiffa (2004), baseado em seis critérios que visam tornar o
processo decisório mais eficaz.
Tais critérios orientam a concentração no que é realmente importante, ou
seja, ser lógico e coerente, reconhecer a combinação de fatores subjetivos e
objetivos relacionados aos pensamentos analíticos e intuitivos, exigir quantidade de
informações e análises necessárias para resolver certo dilema, obter dados
relevantes e opiniões bem formadas e ser direto, seguro, simples e flexível
(HAMMOND; KEENEY; RAIFFA, 2004).
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Para os mesmos autores, o processo decisório é divido por um núcleo central
por onde todas as decisões são realizadas e uma parte complementar onde são
tratadas as instabilidades da decisão (Tabela 6).
Tabela 6 - Núcleo e parte complementar do Processo decisório.
NÚCLEO CENTRAL

PARTE COMPLEMENTAR

- Trabalhar o problema;
- Definir objetivos;

- Esclarecer as incertezas;

- Criar alternativas;

- Analisar a tolerância ao risco;

- Compreender as consequências;

- Examinar as decisões interligadas.

- Negociações (Trocas).
Fonte: (HAMMOND; KEENEY; RAIFFA, 2004)

Segundo March (2009) o processo decisório está relacionado à racionalidade,
que define uma classe particular de procedimentos para realização escolhas, ou
seja, um procedimento racional que pode conduzir, ou não, a resultados
satisfatórios.
Neste sentido, a teoria da escolha racional assume processos de decisão
baseados em conseqüências e preferências, ou seja, alternativas interpretadas em
termo de consequências esperadas e consequências que são avaliadas em termos
de preferências pessoais respectivamente (MARCH, 2009).
Em suma, as alternativas são comparadas em termo de grandeza, sendo que
as consequências esperadas são pensadas para servir as preferências do decisor,
fazendo com que o processo racional seja aquele que segue a lógica da
conseqüência (MARCH, 2009).
Deste modo, o processo decisório se realiza, segundo March (2009), por meio
das seguintes respostas:
•

Quais as ações possíveis? (alternativas);

•

Quais as consequências futuras podem seguir para cada alternativa? e
assumindo que a alternativa seja escolhida, qual a probabilidade de cada
conseqüência? (expectativas);

•

Associada a cada alternativa, qual o valor da consequências para o decisor?
(preferências);
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•

Qual é a escolha a ser feita entre as alternativas em termo de valor de suas
consequências? (regra de decisão)
Com base nas ideias de Herbert Simon, Boyussou (2009) afirma que uma

decisão não é somente uma ação, mas um processo, ou seja, a racionalidade não
pode ser idealizada para o objetivo e sim para o processo, sendo necessária a
criação de um processo operacional onde os participantes busquem ativamente criar
uma representação compartilhada do que será feito, analisando os objetos que esse
processo gera em relação a:
•

Representação da situação do problema3;

•

Formulação do problema;

•

Modelo de avaliação;

•

Recomendações finais.
Desta maneira, a situação do problema é o resultado de um esforço em

responder questões como, quem possui o problema, porque isto é considerado um
problema, quem irá decidir o problema, entre outros (BOUYSSOU et al. 2009).
Segundo o mesmo autor após a representação do problema, o analista4 pode
propor uma ou algumas formulações para o problema, tornando um ponto crucial
para o processo decisório.
Com relação à etapa de criação modelo de avaliação, Bouyssou et al. (2009)
acrescenta que a literatura clássica está focada nesse tipo de modelo de construção,
sendo que na abordagem normativa sua estrutura é pré-definida, ou seja, não existe
liberdade, porém, em outras abordagens o mesmo não acontece.
Desta maneira, o modelo é composto pelas seguintes características:
•

Conjunto de alternativas;

3

Existem muitas formas de representar um problema, como por exemplo, o Diagrama de
Influência (Influence Diagram), mapa cognitivo da metodologia SODA (Strategic Options Development
and Analysis) e decision graph da metodologia Strategic Choice Approach (YU, 2011). O Diagrama
de Influência, desenvolvimento pelas forças armadas americanas no final da década de 1970, é uma
ferramenta de representação gráfica de uma decisão, que possui um formato compacto e que permite
integrar aspectos específicos do enquadramento do problema, definindo objetivos e gerando
alternativas, que possibilitem ao decisor uma visão mais abrangente da situação (YU, 2011). O
Diagrama de Influência permite representar uma situação de decisão, onde é necessário conter todas
as informações, permitindo a compreensão adequada do ambiente da decisão, como também a
representação de tais elementos que se dão por meio de símbolos próprios, interligado por setas que
partem das variáveis influenciadoras em direção as variáveis influenciadas.
4
Neste caso é o agente que intermédia o processo de decisão (BOUYSSOU et al. 2009).
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•

Conjunto de atributos sobre os quais os elementos das alternativas são
observados, medidos e descritos (tal conjunto pode ser estruturado através
de hierarquização);

•

Conjunto de escalas associadas com cada atributo;

•

Conjunto de critérios sobre qual cada alternativa é avaliada, considerando as
preferências do decisor.
E por fim, a etapa relativa à recomendação final representa para Bouyssou et

al. (2009) o retorno para a realidade do processo decisório, onde os resultados
produzidos são avaliados, transformando a linguagem abstrata e formal em
linguagem das preferências dos agentes envolvidos no processo, sendo que
elementos como a certeza em realizar um modelo formalmente correto, conclusivo e
legitimo são de extrema importância.
A etapa de recomendação final é um item que deve ser sempre formulado,
devido a sua importância e em alguns processos decisórios a fase de construção de
modelo de avaliação não necessita ser realizada, sendo somente necessárias as
etapas de formulação do problema (BOUYSSOU et al. 2009).
Para Clemen e Reilly (2014) o processo decisório começa a partir da
identificação do problema de decisão, identificação dos objetivos e das alternativas,
seguindo com a decomposição e criação do modelo do problema até a escolha da
melhor alternativa, onde será realizada a análise de sensibilidade da alternativa
escolhida, que indicarão sua implantação ou regresso as etapas anteriores (Figura
2).
A ordem das etapas iniciais do processo decisório pode variar de acordo com
outros processos existentes, sendo que a questão relevante é que a decisão pode
se concretizada de várias formas, sendo necessário somente estabelecer a precisa
natureza da situação da decisão que caminha em conjunto com a identificação e
entendimento dos objetivos nesta situação (CLEMEN; REILLY, 2014).
A partir desses dois primeiros passos, o processo segue para etapa de
decomposição e modelagem do problema, que segundo Clemen e Reilly (2014) é a
parte central da análise de decisão, bem como, a importância da decomposição do
problema para o entendimento da estrutura, dimensão da incerteza e dos valores.
A etapa de decomposição do problema se divide em três sub-etapas, onde se
inicia pela criação do modelo de estrutura do problema, que possui uma abordagem
quantitativa e analítica e que permite ser representada de forma gráfica, seguido
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pelo modelo de probabilidade, onde se considera os aspectos sobre a incerteza do
problema e finalizando com o modelo de preferências, onde serão analisadas as
alternativas preferidas (CLEMEN; REILLY, 2014).
Figura 2 - Fluxograma do processo de tomada de decisão.

Fonte: Clemen e Reilly (2014).

A etapa de análise de sensibilidade é tipicamente iterativa, segundo o mesmo
autor, sendo que a partir do modelo construído é possível realizar esta análise, para
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verificar como as alterações, em um ou mais aspectos do modelo, interferem no
resultado desejado, permitindo assim, se necessário, retornar as etapas anteriores
para refinar as definições de objetivo ou incluir novas definições, identificar novas
alternativas, realizar mudanças na estrutura do modelo, refinar preferências e
aspectos sobre incertezas.
Algumas iterações podem ser suficientes para a escolha da solução mais
satisfatória, permitindo ao decisor aperfeiçoar sua capacidade de julgamento
subjetivo, que são críticas para boas soluções, a fim de alcançar a etapa final do
processo (CLEMEN; REILLY, 2014).
Existem outros tipos processos que tratam também de aspectos importantes
da decisão, como por exemplo, o processo apresentado por Schuyler (2001), onde a
resolução de um problema pode ser dada a partir de um processo de análise de
decisão, baseado no esquema apresentado na Figura 3.
Basicamente este processo se inicia por uma etapa que precede a definição
do problema chamada de identificação de oportunidade de decisão proativa, que
busca oportunidades que agreguem valor ao invés de pensar em resolver um
problema inicial e que utilizam técnicas de SWOT e Brainstorming, para facilitar esta
etapa.
Durante a etapa de desenvolvimento do modelo é conveniente criar uma
esquematização do problema que inclua possíveis alternativas e seus resultados,
utilizando técnicas gráficas de diagrama de influência e a árvore de decisão5
(SCHUYLER, 2001).
Ainda nesta etapa, Schuyler (2001) considera a necessidade de inserção de
controle de estratégias, mitigação de ameaças, melhoria das oportunidades e
verificação da existência de fontes econômicas de informação que permita melhorar
as chances de um evento.

5

A árvore de decisão é composta basicamente por nós de decisão, que representam os
momentos que serão considerados ou realizados, e por nós de chance, que representam os períodos
após a decisão, cujos resultados são determinados por eventos de prevalência ou estados da
natureza. Segundo Magee (1964), a árvore de decisão permite elucidar escolhas, riscos, objetivos,
ganhos monetários e informações necessárias envolvidas em problemas relacionados a
investimentos. Por meio do Diagrama de Influência é possível montar a Árvore de Decisão, onde se
permite apresentar todas as escolhas relevantes, como também os possíveis resultados obtidos na
estruturação do problema (DE NEUFVILE, 1990).
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Figura 3 - Processo de análise de decisão.

Fonte: Schuyler (2001).

E por fim o processo segue com as etapas de implementação da melhor
alternativa ou ideia e a análise de pós-decisão, que permitirão gerar informações
para a realimentação de para novos processos.
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Para Howard (2007) o processo de análise de decisão é definido por um ciclo
que começa pela estruturação do problema, passando pela especificação das
alternativas, para que seja iniciada a fase determinística, onde é explorada a
sensibilidade destas alternativas, a fim de determinar quais delas são mais
relevantes a para análise probabilística (Figura 4).
Na etapa probabilística são codificadas as distribuições de probabilidade das
incertezas, incluindo as distribuições condicionais necessárias e a avaliação da
preferência ao risco a ser adotada na decisão, permitindo que a alternativa indicada
seja determinada, porém, o processo ainda se estende para fase informativa, onde
serão encontrados os respectivos valores para eliminação, redução ou exclusão das
incertezas da decisão, que contribua para uma decisão fundamentada. (HOWARD,
2007).
Figura 4 - Ciclo de análise de decisão.

Fonte: Howard (2007).

Ao final da etapa informacional, o processo segue para a etapa de tomada
decisão, porém, existe a possibilidade de que nessa fase seja necessário reunir
novas informações e retornar novamente ao inicio do processo, mas caso não haja a
necessidade de incluir novas informações ao ciclo de análise a decisão poderá ser
tomada, finaliza Howard (2007).
O processo denominado por McNamee e Celona (2008) de ciclo de análise de
decisão (The Decision Analysis Cycle), ilustrado na Figura 5, possui uma forma
similar ao processo apresentado por Howard (2007), pois fornece uma abordagem
interativa que mantém o foco na decisão, para que o decisor possa comparar as
alternativas de forma eficiente, por meio da criação de modelos determinísticos e
probabilísticos, que reduzam o problema em partes gerenciáveis e onde a intuição
atue de forma eficaz.
Em relação ao modelo proposto por Howard, o modelo apresentado por
McNamee e Celona inclui a etapa de desenvolvimento base, a etapa de informações
iniciais ou prévias e a etapa de estruturação determinística.
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Figura 5 - Ciclo de análise de decisão.

Fonte: Mcnamee e Celona (2008).

Outra diferença encontra-se na substituição da etapa de decisão pela etapa
de avaliação base, que antecede a ação e que será apresentada em detalhes no
decorrer do trabalho.
Para lidar com complexidade dos problemas do mundo real, o processo de
análise de decisão deve ser iniciado, segundo McNamee e Celona (2008), a partir
do conhecimento incipiente do problema, passando pela fase de desenvolvimento
base, onde os dados são reunidos, as alternativas são geradas e os valores para a
tomada de decisão são identificados.
Na fase de estruturação determinística o modelo da decisão é construído a
partir do desenvolvimento de um caso base6 que irá gerar os dados de entrada
(input) necessários para a realização da análise de sensibilidade, para que as
incertezas cruciais no problema sejam encontradas (MCNAMEE; CELONA, 2008).
Como no modelo de Howard, durante a fase de avaliação de probabilidades
são codificadas as distribuições de probabilidades para as variáveis, permitindo que
as alternativas sejam avaliadas graficamente7, a fim de examinar os possíveis
resultados e verificar a necessidade de rever as informações, alternativas e valores
utilizados na avaliação antes da tomada de decisão (MCNAMEE; CELONA, 2008).
O uso do termo Processo Decisório Escalável (PDE) é enfatizado, segundo
Skinner (2009), pela importância de adaptar as ferramentas de tomada de decisão
para situações em que indivíduos possam se defrontar e também para descrever um
grande escopo dos quais é usualmente considerado nas análises de decisões
tradicionais, que por vezes são baseadas em técnicas de avaliação (evaluation
techiniques) e que ignoram o processo e implementação da decisão.

6

O termo caso base foi traduzido da expressão base-case, encontrado na literatura
estrangeira e conhecido também cenário referencial.
7
A avaliação gráfica citada se dá, segundo (MCNAMEE; CELONA, 2008), por meio do uso da
técnica de árvore de decisão.
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Em síntese, o processo de PDE utiliza as mesmas ferramentas, técnicas e
enquadramento da tradicional análise de decisão, como a árvore de decisão, teoria
da utilidade e simulações, porém, a diferença deste processo está na forma como o
mesmo lida com a incerteza e a ambiguidade, tornando, segundo Skinner (2009),
um processo completo, devido à integração de práticas de gerenciamento de
projetos e negócios, facilitação de reuniões e sistema de aprendizado dentro da
estrutura da análise de decisão para qualquer tipo de projeto.
O termo escalável provém da forma de pensar e dialogar a partir de um
processo dividido em dez passos principais e noventa diferentes atividades para
desenvolvimento da decisão e da implementação, sendo que grande parte dessas
atividades podem ser utilizadas para projeto de grande porte e poucas dessas
atividades são necessárias para projetos frugais (SKINNER, 2009).
Além quantidade de etapas e atividades, o PDE é divido em três fases
principais, como a Estruturação (Structuring), Avaliação (Evaluation) e Decisão
(Agreement) (Figura 6).
Figura 6 - Processo Decisório Escalável (Scalable Decision Process).

Fonte: SKINNER (2009).
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A fase de Estruturação é composta por quatro passos, que envolvem a
definição do problema, entendimento e quantificação dos fatores que afetam o
problema, desenvolvimento de estratégias alternativas para lidar com situação e o
desenvolvimento da estrutura para criação de um modelo de decisão quantitativo,
utilizado para avaliar as alternativas durante as fases subsequentes (SKINNER,
2009)
Nesta fase o processo se inicia pela identificação do problema, onde o
objetivo é entender o problema de decisão pela perspectiva do decisor, seguido pela
avaliação da situação de mercado, onde é possível realizar a análise de empresas
de um mesmo setor e que serve de base para geração de alternativas e modelos
situacionais (SKINNER, 2009).
Ainda segundo o mesmo autor, a fase de Avaliação é responsável pela
análise das alternativas geradas na fase de Estruturação, sendo caracterizada como
a fase mais mecânica dentre as demais, pois são utilizados softwares e planilhas
especializadas para analisar a decisão, cujas etapas serão apresentadas em
detalhes na Tabela 7.
Tabela 7 - Etapas e características da fase de avaliação.
ETAPA

CARACTERÍSTICAS

Descoberta das variáveis mais importantes

É feita por meio de utilização de análise de
sensibilidade determinística, tendo como
objetivo simplificar o modelo a fim de
esclarecer o curso de ações futuras.

Quantificação de risco e retorno

Auxilia no entendimento do risco e retorno
das compensações (trade-off), gerando a
certeza de que a atitude apropriada de risco
seja aplicada para o problema, como por
exemplo, a escolha da alternativa com o
maior VPL seria a mais apreciada pela
organização.

Determinação do valor da nova informação

Explora o valor de alternativas com novas
informações, para um curso de ação, por
meio da utilização da técnica de Valor da
Informação Perfeita e Imperfeita.

Fonte: adaptado de SKINNER (2009).
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A fase de Decisão é a estrutura final idealizada para reunir todas as partes da
análise de forma coerente, guiando para a ação a ser realizada e garantindo que sua
implementação seja procedida da maneira pretendida, porém, durante a essa fase
se realiza a última avaliação do processo de análise, dirigindo o foco para o
refinamento de possíveis modificações (SKINNER, 2009).
Caso não haja a necessidade de reestruturação do problema nas etapas que
antecedem a decisão se procede com a realização do curso da ação selecionado,
iniciando pela etapa de alocação dos recursos, caracterizada pelo planejamento dos
recursos necessários para implementação da decisão, a fim de alcançar o objetivo
planejado inicialmente.
É fato que, os processos de análise de decisão existentes não se limita aos
exemplos apresentados neste capítulo, ou seja, existem muitos outros autores que
apresentam modelos similares aos apresentados anteriormente ou que contenham
certas particularidades, mas que em sua essência visam encaminhar a decisão por
etapas sequenciais.
Por este motivo e com intuito de não estender demasiadamente o assunto
foram apresentados somente alguns exemplos dessa diversidade, assim, é possível
encontrar outros modelos apresentados por Parnell, et al. (2013), Drucker (1967),
Vroom (2000), Harrison e Philips (1991), entre outros.
3.2

Processos de análise de decisão em desenvolvimento imobiliário
Como ideia inicial é possível dizer que o processo de análise de decisão

voltada ao desenvolvimento imobiliário se dá por meio da interação entre aspectos
financeiros, aspectos mercadológicos e aspectos físicos, onde o resultado final é
gerar um plano de ação (PECA, 2009), de acordo com o modelo apresentado na
Figura 7.
A partir deste principio é possível encontrar modelos de processos
tradicionais que foram desenvolvidos para atender as particularidades do setor e que
são caracterizados pelas seguintes etapas:
•

Concepção da idéia inicial;

•

Análise de viabilidade;

•

Compra do terreno;

•

Execução de projetos;
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•

Emissão de licença para construção;

•

Construção;

•

Venda ou arrendamento do produto final.

Figura 7 - Processo de desenvolvimento.

Fonte: adaptado de Peca (2009).

Similar a esse modelo tradicional, existem algumas variações conforme
apresentada por Miles et al. (2007) a seguir:
•

Concepção da ideia inicial;

•

Refinamento da ideia;

•

Análise de viabilidade;

•

Negociação contratual;

•

Compromisso formal;

•

Construção;

•

Venda ou arrendamento do produto final.
Entretanto,

existem

alguns

autores

que

propõem

processos

com

características ainda mais particulares, conferindo ao processo abordagens distintas,
onde em alguns casos, são semelhantes a modelos tradicionais e que em outros
casos podem obter formatos diferenciados, como por exemplo, o modelo
apresentado por Gehner (2008), denominado de Processo de Desenvolvimento
Imobiliário (Real Estate Development Process), que é composto por cinco etapas
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principais (Figura 8), e o modelo apresentado de Miles et. al. (2007), composto por
oito etapas (Figura 9).
Figura 8 - Fases de desenvolvimento e momentos de decisão de investimentos

Fonte: Gehner (2008).
Figura 9 - Processo de desenvolvimento imobiliário.

Fonte: Miles et . al. (2007).

No modelo apresentado por Gehner (2008) as fases do desenvolvimento do
processo são claramente divididas, sendo que ao final de cada uma destas etapas o
projeto é avaliado com o propósito de decidir se o investimento segue adiante e que
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marcam o início da etapa subseqüente, gerando assim, momentos de reflexão que
permite verificar sua continuidade ou seu cessar.
O processo de análise de decisão voltado para o desenvolvimento imobiliário
pode ser comparado com o processo de incorporação imobiliária, cujas etapas
fazem parte de um sistema de gestão organizacional voltadas a este setor.
Souza (2004) definiu um modelo de fluxo de processo de incorporação
imobiliária (Figura 10), onde as primeiras etapas estão relacionadas à análise de
mercado e concorrentes, definição da estratégia competitiva, definição do plano de
metas, definição do produto, estudo de viabilidade e aquisição do terreno, e onde as
etapas subsequentes, caracterizadas pela fase de implementação do projeto, a
decisão em realizar o investimento já foi tomada.
Figura 10 - Processo de incorporação imobiliária.

Fonte: (SOUZA, 2004).
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Desta maneira, é possível notar que tais processos apresentados acima
envolvem uma variedade de atividades, bem como, etapas de projeto e construção
(COLLIER, COLLIER; HALPERIN, 2008), conforme apresentado em maiores
detalhes por Peca (2009) na Figura 11.
Figura 11 - Processo de Pré-desenvolvimento.

Fonte: adaptado de Peca (2009).

Para Lima jr., Monetti e Alencar, (2011) o julgamento sobre a realização de
investimentos imobiliários é dada por meio de estudos denominados Análise de
Qualidade de Investimentos, onde é possível obter indicadores que ilustram a
capacidade de realizar um empreendimento, os resultados esperados, segurança e
riscos deste investimento, que possibilitam avaliar sua oportunidade.
A partir de uma ideia inicial a organização pode atingir objetivos que se
traduzem em metas de investimentos e operação, direcionando o foco para forma
como a organização irá se estabelecer no mercado e seu padrão de competitividade,
além de valer-se da utilização de meios para empreender e também de sua posição
estratégica perante este mercado, utilizando o processo de planejamento baseado
em rotinas que tem como finalidade objetivar a sustentação a decisão (LIMA JR.,
MONETTI; ALENCAR, 2011).
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Esta rotina de decisão é caracterizada por certo grau de complexidade, cujo
objetivo é gerar resultados de qualidade para a organização, desde a idealização até
a implantação do empreendimento, conforme ilustrado na Figura 12 e descrito
sinteticamente na Tabela 8.
Figura 12 - Processo de decisão.

Fonte: Lima jr., Monetti e Alencar (2011).
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Tabela 8 - Síntese do processo de decisão.
ETAPA

DESCRIÇÃO

Formulação da ideia

Permite reconhecer o mercado de atuação e verificar seus
parâmetros de oferta e demanda, possibilitando criar novos
produtos adequados aos anseios e capacidades do público alvo.

Validação da ideia

Corresponde às análises que permite ao decisor confirmar a
qualidade da ideia, podendo ser validada segundo sua inserção
no mercado competitivo, capacidade de geração de resultados
atrativos e em condições de desenvolvimento estar alinhadas ao
conhecimento e capacidade da organização. Nesta Fase
explora-se o modelo de produto, simulando-o por instrumentos
de planejamento que permita medir seus resultados.

Reconhecimento dos
meios para
implementação da ideia

Corresponde à capacidade técnica de administrar a equação de
fundos para o desenvolvimento do empreendimento. Na
equação de fundos torna-se necessário o reconhecimento da
disponibilidade de recursos para realização do investimento, sua
capacidade de captação pela venda do produto durante o ciclo
de produção, capacidade de endividamento do empreendimento
(financiamentos) e verificação de retorno compatível as
condições de atratividade predefinidas.

Busca de alternativas
para implementar a ideia

Corresponde ao reconhecimento de oportunidades de
investimentos com perfil enquadrado ao padrão definido pelo
planejamento estratégico, por meio de parâmetros associados
ao mercado, características físicas e configuração de
investimentos necessários para sua implementação.

Escolha da alternativa
para implementação da
ideia

Corresponde a escolha da alternativa que melhor se adapta a
estratégia empresarial dentre as oportunidades apresentadas
por meio de critério de baseados em indicadores obtidos pelas
análises (indicadores financeiros), simulação de
desenvolvimento do empreendimento (cenários referenciais e
desvios, comportamento financeiro de investimentos, retorno e
resultados esperados).

Definição de meios para
implantação da
alternativa

Corresponde a preparação do desenvolvimento do
empreendimento, onde são reservados os recursos técnicos e
financeiros.

Implantação da
alternativa

Corresponde a fase de produção do empreendimento

Resultados de ideia

Corresponde a avaliação pós-produção, onde é possível
verificar como o empreendimento se comportou em relação ao
planejamento inicial.

Fonte: Lima jr., Monetti e Alencar (2011).
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3.3

Investimentos em desenvolvimento imobiliário
A realização de investimentos em geral, bem como, a realização de

investimentos da base imobiliária tem como propósito comum a geração de lucro
econômico (BALARINE, 2004).
Estes investimentos podem ser realizados por meio fundos imobiliários, cuja
principal característica é a aplicação em um conjunto de ativos vinculados a este
mercado, como por exemplo, direitos reais sobre bens imóveis, títulos imobiliários de
renda fixa, ações de companhia de capital fechado ou sociedades limitadas,
debêntures e muitos outros valores imobiliários8.
Outra forma de realizar investimentos neste setor é por meio da produção de
empreendimentos para diversas utilizações, destinados à venda ou arrendamento.
Em geral, todo investimento é passível de risco e incerteza, porém em
desenvolvimento imobiliário existem certas particularidades, como a influencia do
risco no mercado atuante, na liquidez, no crédito, na inadimplência, entre outros.
No que tange a produção de empreendimentos, caracterizada principalmente
pela complexidade deste tipo de produto, sua composição é dada, segundo Balarine
(2004), por inúmeros elementos como:
•

Consumo considerável de recursos humanos internos e externos;

•

Riscos relacionados à quantidade significativa de recursos financeiros
exigidos de forma antecipada;

•

Incerteza sobre a demanda de mercado em absorver o produto final;

•

Presença de longos períodos de realização, que se estende por tempo médio
de 36 meses, entre a escolha do terreno até sua finalização.
Além disso, este tipo de investimento necessita de grande capacidade

financeira para sua realização, possuindo pouca flexibilidade e cujos resultados são
alcançados em prazos extensos (LIMA JR., MONETTI; ALENCAR, 2011).
Desta maneira, é necessário que esses fatores sejam bem compreendidos e
gerenciados pelos agentes envolvidos, para que não se torne um risco para seus
realizadores e que não permita a geração de falhas, como a entrada no fluxo de
caixa negativo por período de tempo não sustentável, que em muitas vezes levam a
perdas ou a insolvência (LIMA JR., MONETTI; ALENCAR, 2011).
8

Por questões de limitação ao tema estes tipos de investimentos não serão aprofundados
neste trabalho.
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Existe também a possível que os resultados deste tipo de investimento sejam
influenciados diretamente pela utilização de métodos analíticos baseados na decisão
em realizá-lo (BALARINE, 2004) e pelo fato de que a decisão compreende em alocar
recursos de forma irreversível (PARNELL et al., 2013), ou seja, após o iniciar a ação,
reverte-la poderá envolver perdas financeiras, até mesmo relacionada a tempo (YU,
2011).
Muitas organizações fazem uso de técnicas ou métodos que permite avaliar
investimentos, verificar a expectativa de retorno esperado e a exposição ao risco, e
que permita ao decisor, segundo Skinner (2009):
•

Comparar de alternativas de maneira clara e sem vieses;

•

Incorporar o custo do capital e do risco a ser adotado pela organização;

•

Indicar se uma alternativa excede a barreira econômica e em que proporção;

•

Indicar a proporção de valor.
Alguns destes métodos tradicionais são baseados na quantificação de

resultados por valores contábeis históricos e por fluxo de caixa, onde são
consideradas as movimentações financeiras associadas aos pontos de ocorrência
no tempo (BALARINE, 2004).
Dentre os métodos tradicionais ou convencionais mais comuns de mensurar
estes resultados está o Payback simples ou original, Retorno de Investimento
(Returno on investiment - ROI), Retorno sobre ativo (Returno on asset - ROA),
Retorno sobre patrimônio líquido (Returno on Equity - ROE) e Taxa de Retorno
Contábil (Accounting Rate of Return - ARR) (SKINNER, 2009; BALARINE, 2004;
KASSAI et al., 2005; YU; AZEVEDO, 2000).
Entretanto, para compreender ou comparar várias alternativas, a medida de
valor deve ser capaz de fornecer ao decisor uma análise mais profunda sobre o
tempo de retorno do investimento e sobre a perspectiva de valor total ao longo da
vida útil do projeto, considerando seu valor no tempo e permitindo verificar seu
comportamento no fluxo de caixa em momento presente (valor presente - VP) ou em
algum momento no futuro (valor futuro - VF) (SKINNER, 2009).
E fato que o valor do dinheiro hoje é mais relevante do que se recebido em
períodos futuros, pois existiria a possibilidade de reinvesti-lo em outros projetos que
gerariam novas receitas ou até mesmo reinvesti-lo em produtos financeiros
disponibilizados por bancos e instituições financeiras.
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A partir deste raciocínio fica clara a necessidade da utilização de métodos que
considerem o valor do dinheiro no tempo, tornando apropriada a análise de
investimento ou do projeto (modelos financeiros).
O métodos mais utilizados são o Valor presente Líquido - VPL (Net Presente
Value - NPV), a Taxa interna de Retorno - TIR (Internal Rate of Return - IRR), Taxa
de Retorno Modificada - MTIR (Modified Internal Rate of Return - MIRR), Valor anual
uniforme Equivalente (VAUE), Retorno de investimento descontado (Descounted
Return of Investment - DROI) (SKINNER, 2009; BALARINE, 2004; KASSAI et al.,
2005; CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010; SCHUYLER, 2001).
Segundo Lima jr., Monetti e Alencar (2011), em fluxos complexos a taxa de
retorno deve ser atribuída por meio do conceito de operação equivalente,
possibilitando obter informações que reflita a ocorrência de uma unidade de tempo
que seja capaz de absorver o fluxo de investimento, devolvendo o mesmo fluxo de
retorno da análise, a uma taxa interna de retorno periódica.
Além disso, é importante considerar a inflação nos métodos de análise9,
segundo Casarotto Filho e Kopittke (2010), devido as questões relaciondas ao
capital de giro da organização e pelo fato de que em períodos de forte inflação,
como no caso do Brasil, existe uma tendência de aumento diferenciado entre os
preços e custos.
Considerar a inflação no cenário referencial de análises imobiliárias é
necessária, pois permite ajustar as transaçãoes financeiras frente a queda de poder
de compra dos investimentos,

medindo corretamente o resultado (LIMA JR.,

MONETTI; ALENCAR, 2011).
Para estes casos, é muito comum o uso do índice nacional de custos da
construção civil (INCC10) para arbitragem da evolução dos custos de construção e o
índice geral de preços (IGP-M) ou o índice de preços ao consumidor amplo (IPCA11)
para arbitragem de preços para geração de projeções futuras destinadas a análise
(LIMA JR., MONETTI; ALENCAR, 2011).

9

A inclusão da inflação nas análises permite obter Taxa Interna de Retorno Ajustada
(Adjusted Internal Rate of Return - AIRR) (CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010).
10
Índices oferecidos pelos sindicatos da construção civil.
11
Os índices de inflação apresentados no texto podem ser obtidos por meio de relatório de
mercado, como no caso da pesquisa Focus do Banco Central (LIMA JR., MONETTI e ALENCAR,
2011).
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Independente do método de avaliação a ser utilizado é importante realizar a
escolha da taxa de desconto apropriada ao método escolhido, estando ciente da
complexidade desta tarefa e que sua realização é importante para avaliações
consistentes, pois parte desta complexidade se encontra no devido entendimento da
taxa de desconto e que a escolha feita arbitrariamente não se torna correta,
podendo gerar valores em desacordo com o projeto (SKINNER, 2009).
Em alguns casos as taxas de descontos são acrescidas com um fator de
risco, caracterizando-a como uma taxa de desconto ajustada ao risco (risk-ajusted
discount rate), porém isso cria um efeito combinado entre tempo e risco que não são
necessariamente correlacionados (SKINNER, 2009).
E se não existe tal relação, Skinner (2009) sugere o uso do custo de capital
real como Custo do Capital Médio (Weighted average cost of capital-WACC) ou a
taxa de desconto livre de risco (risk-free discount rate), bem como, utilizar como
base a expectativa de mudança de inflação e condições de mercado (SCHUYLER,
2001).
Em geral, a utilização de taxa de desconto livre de risco está baseada na
realização de investimentos onde o risco é desprezível, como no caso de
investimentos em títulos públicos, caracterizada também como Taxa de Retorno no
conceito de Custo da Oportunidade (LIMA JR., MONETTI; ALENCAR, 2011).
Desta maneira, quando a taxa de retorno encontra-se acima da taxa de Custo
da Oportunidade é possível obter a Taxa de Retorno de Atratividade Setorial (TMA)
e a Taxa de Retorno de Atratividade do empreendedor (TIR) (Figura 13), sendo que
as taxas fora da fronteira livre de risco são configuradas segundo a indicação do
premio do risco (risk premium), pois corresponde a um diferencial de rentabilidade
superior ao custo de oportunidade capaz de estimular o investimento (LIMA JR.,
MONETTI; ALENCAR, 2011).
Em geral, se associa o risco com escolhas incertas e decisões arriscadas,
visto que este termo é utilizado para descrever a incerteza sobre resultados
potencialmente negativos de um curso de ação, dividindo os decisores em dois
perfis distintos, o conservador ou avesso ao risco (risk averse), onde existe a
preferência pela alternativa de maior probabilidade e menor potencial de
desvantagem financeira, e a busca ao risco (risk seeking), onde há a preferência
pela alternativa com maior recompensa e sem grande probabilidade de ocorrência,
com chances de prejuízos financeiros (SKINNER, 2009).
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Figura 13 - Rentabilidade e Risco do investimento.

Fonte: Lima jr., Monetti e Alencar (2011).

Existe também uma classificação intermediária denominada como neutra ao
risco (risk-neutral), onde a escala dos resultados não é importante ou que o decisor
ou a organização é indiferente a escolha do ganho esperado (SCHUYLER, 2001).
Desta forma, o risco pode ser definido como o curso da ação ou não-ação
sobre a incerteza de alcançar resultados futuros com probabilidade de perda, assim,
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a tolerância ao risco (risk tolerance) é vista como a habilidade do agente decisor ou
da organização em lidar com essa perda em uma situação corrente (SKINNER,
2009).
No desenvolvimento imobiliário a arbitragem pela postura de risco permite a
geração de indicadores distintos, como também permite medir o retorno esperado
em relação ao posicionamento específico, conforme apresentado na Tabela 9 e 10
(LIMA JR., MONETTI; ALENCAR, 2011).
Tabela 9 - Taxas de retorno para diversas posturas de riscos.

POSTURA

DESCRIÇÃO

Fluxo
básico

-

Tolerante
ao risco

Ingresso de
recursos no
empreendimento
somente quando
necessário e
transferência
recursos livres
assim que
possível.

COMPOSIÇÃO DA TAXA
INTERNA DE RETORNO

CARACTERÍSTICA

۷ܒ
ܒ܀

=
ܒ
( + )ܑܜ
( + ܒ)ܑܜ

A taxa de retorno
equivalente medida
através de um fluxo
de caixa, sendo
medida em
porcentagem
equivalente e
efetiva, em um ciclo
anual, acima do
índice de inflação,
refletindo o poder
de compra da
moeda adotada.

-

-

ܖ

ܖ

ܒୀ

ܒୀ

Fonte: adaptado de Lima jr., Monetti e Alencar (2011).
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Tabela 10 - Taxas de retorno para diversas posturas de riscos (Continuação).
POSTURA

DESCRIÇÃO

Avesso ao
risco

Acúmulo de
recursos
necessários para
dar partida ao um
empreendimento
pronto para
investir,
significando estar
com reserva de
recursos
suficiente para
atender ao fluxo
de investimentos.

Extrema
aversão ao
risco

O retorno
somente será
transferido na
conclusão do
empreendimento,
a fim de cobrir
desvios das
posições
esperadas no
andamento do
caixa durante a
produção.

COMPOSIÇÃO DA TAXA
INTERNA DE RETORNO

ܖ

ܖ

ܒୀ

ܒୀ

۷ܒ
ܒ܀

=
ܒ
( + )ܘܗ܋
( + ܒ)ܑܜ

ܖ

ܖ

( +  )ܕܜ
ܒୀ

۷ܒ
( + ܒ)ܘܗ܋
ܖ

=  ( ܒ܀ + ܒିܖ)܉ܜ
ܒୀ

CARACTERÍSTICA

A taxa de retorno é
substituída de pelo
custo da
oportunidade, que
está tecnicamente
atrelada ao conceito
de taxa isenta de
risco ou taxa de
risco zero.

A taxa de retorno é
substituída de pela
taxa de atratividade,
relacionada ao
acúmulo de
retornos.

Fonte: adaptado de Lima jr., Monetti e Alencar (2011).

Existem também métodos de análise que não incluem de forma explicita o
risco ou incerteza associado ao investimento, por este motivo que a taxa de
desconto ajustada é utilizada de forma mais comum na análise de investimentos
(SKINNER, 2009).
Desta maneira, se torna necessário incorporar quantitativamente o risco na
medida de avaliação, utilizando o Valor Esperado (VE) e do Valor Monetário
Esperado ou VME (expected monetary value).
O conceito por trás do VE e do VME está relacionado à ideia do retorno médio
que se espera receber em opções de investimentos idênticos, mas não
relacionados, calculado por meio da multiplicação de cada resultado por sua
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probabilidade de ocorrência, permitindo assim incorporar o risco de perda dentro da
avaliação, tornando a decisão mais lógica (SKINNER, 2009).
O VME é utilizado em situações de negócio ou no âmbito econômico, onde
seu valor é obtido por meio do Valor Esperado do fluxo de caixa ajustado ao valor
presente (SCHUYLER, 2001), bem como, em situações de determinação de valor
onde as consequências de um curso de ação não são significantes.
Entretanto, quando as consequências aumentam significativamente, tornam
os decisores avessos ao risco, fazendo com que estes optem pelo menor valor do
VME ou por um valor equivalente certo (certain equivalent - CE) (SKINNER, 2009),
ou seja, por um valor que se apresentado como certo faria o decisor desconsiderar
as oportunidades incertas (SCHUYLER, 2001; MCNAMEE; CELONA, 2008).
Desta maneira, a diferença entre o VME e o valor equivalente certo de um
projeto é caracterizada pelo prêmio sobre o risco (Risk Premium) (MCNAMEE;
CELONA, 2008; SCHUYLER, 2001) (Figura 14), que ao contrário da taxa de
desconto ajustada ao risco, provê uma abordagem consistente para avaliar
oportunidades de negócios (SKINNER, 2009).
Figura 14 - Equivalente Certo, Prêmio do Risco e Valor Esperado.

Fonte: adaptado de Parnell (2013).

O Equivalente Certo pode ser calculado por aproximação ou pelo uso da
Função de Utilidade (Utility Function - U(x)), cuja principal característica é a
transformação do valor em utilidade, ou seja, traduz quanto um resultado é

47

importante para a organização ou para o agente decisor (Figura 15), de acordo com
sua preferência ao risco (Figura 16) (MCNAMEE; CELONA, 2008; CLEMEN;
REILLY, 2014; PARNELL. et al., 2013; SCHUYLER, 2001; SKINNER, 2009).
Figura 15 - Função de Utilidade.

Fonte: adaptado de Clemen e Reilly (2014)

Em desenvolvimento imobiliário os riscos estão associados às hipóteses de
desvios de comportamento atribuídas ao cenário referencial12, pois quanto maiores
estes desvios, maiores os riscos do investimento (LIMA JR., MONETTI; ALENCAR,
2011).
Figura 16 - Diferentes formas de funções de utilidade.

Fonte: adaptado de Parnell (2013)
12

Na literatura estrangeira o termo cenário referencial pode ser encontrado como base-case.
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Os desvios no cenário referencial permitem gerar novos cenários (favoráveis
ou desfavoráveis), onde o decisor compreende como as variáveis (aumento de
custos, inflação, baixa de velocidade de vendas entre outros) podem impactar o
projeto, intensificando o risco e o retorno do investimento (LIMA JR., MONETTI;
ALENCAR, 2011).
Assim, com a utilização da técnica de Análise de Sensibilidade é possível
realizar uma avaliação do impacto de cada variável no cenário referencial
(SKINNER, 2009) e verificar quais incertezas são relevantes para o projeto
(MCNAMEE; CELONA, 2008), permitindo avaliar seus efeitos sobre o resultado do
investimento (CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010).
Em geral os parâmetros adotados no cenário referencial devem representar
um valor médio e que não possuam vieses otimistas ou pessimistas (MCNAMEE;
CELONA, 2008).
Os cenários favoráveis ou desfavoráveis devem ser estabelecidos por meio
do aumento e da diminuição dos valores das variáveis do cenário referencial sempre
num mesmo percentual e de forma individualizada, com exceção da análise de
variáveis conjuntas (Joint Sensitivities) (MCNAMEE; CELONA, 2008).
Após a realização desta análise os resultados podem ser apresentados em
gráficos conhecido como Tornado (Tornado Chart), conforme apresentado na Figura
17, onde as variáveis são arranjadas por ordem de maior oscilação e ilustrando
quais variáveis podem ser consideradas como incertezas cruciais para o domínio do
problema.
O uso da análise de sensibilidade permite basicamente resolver problemas
sob condições de incerteza13, onde não se dispõe de qualquer outra informação
sobre a distribuição das probabilidades (CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010).

13

Decisões sob condições de incerteza são situações verificadas em sua grande maioria nas
áreas administrativa e ciências sociais, sendo que sua principal característica é a indisponibilidade de
identificação prévia das devidas conseqüências e probabilidades de ocorrência de certo problema,
independentemente do esforço da coleta de dados e discussões realizadas, como também da
reflexão deste problema (YU, 2011). Diante da incerteza e dos riscos que envolvem certas decisões é
possível aumentar suas chances, reconhecendo existência da incerteza, compreendendo seus
possíveis resultados, suas probabilidades e seus impactos (HAMMOND, KEENEY e RAIFFA, 2004).
Diante dessa condição não é possível garantir que a escolha traga conseqüências satisfatórias,
sendo necessário julgá-las pela qualidade do processo decisório em si e não por suas conseqüências
(HAMMOND, KEENEY e RAIFFA, 2004). Eliminar a incerteza da realidade de um problema ou
oportunidade de decisão pode não ser possível, entretanto, é possível lidar com ela de forma
sistemática, visando obter maiores chance na tomada de decisão (YU, 2011).
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Figura 17 - Diagrama de Tornado.

Fonte: (HOWARD, 1988)

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2010) existem alternativas para
resolução de problemas sobre condição de incerteza, como por exemplo, o uso de
matrizes de decisão e o uso de simulação, que permite transformar a incerteza em
risco por meio de algumas informações pré-existentes.
Em geral as matrizes são dispostas em forma de tabelas onde são
relacionadas às possíveis alternativas com diferentes eventualidades futuras
(canários possíveis) e onde são aplicadas regras de decisão como, por exemplo,
regra de Maximin, Minimin, Maxmax, minimin, regra de Huricz, regra de Laplace e
regra de mínimo arrependimento ou Savage (CASAROTTO FILHO; KOPITTKE,
2010).
O uso de simulação permite também representar um sistema ou condições de
maior importância em uma tomada de decisão com a utilização de modelos físicos,
como

protótipos,

maquetes

ou

por

modelos

analíticos

matemáticos

ou

computacionais, que permite descrever ou mapear o funcionamento de um
fenômeno de estudo, podendo ser classificado como determinísticos e estocásticos
(YU, 2011).
Com relação aos modelos determinísticos, alguns dos modelos direcionados
a investimentos num âmbito geral e para o desenvolvimento imobiliário foram
apresentados anteriormente.
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Já os modelos estocásticos são executados por meio de simulação com
abordagem comportamental baseada na estatística, que utiliza distribuições de
probabilidades pré-determinadas e números aleatórios, com finalidade de estimar
resultados (SILVA et. al., 2007).
Uma das técnicas disponível para realizar este tipo de simulação é o método
de Monte Carlo, que realiza amostragem artificial empregada para operar
numericamente sistemas complexos que contenham componentes aleatórios
(COSTA; AZEVEDO, 1996 apud SILVA; et. al., 2007).
A simulação por método de Monte Carlo é indicada para problemas reais de
grande complexidade e com número elevado de incertezas (SKINNER, 2009), onde
o uso de técnica gráfica, como diagrama de influência e árvore de decisão se torna
muito extenso (SCHUYLER, 2001).
Este tipo de simulação permite utilizar números aleatórios para a escolha de
valores de uma distribuição e calcular os valores de saída (output) de um modelo
muitas vezes, eliminando a necessidade de discretizar uma distribuição continua,
permitindo também definir o uso de diversos tipos de distribuições como, por
exemplo, distribuição normal, binomial, Poisson, entre outras (SKINNER, 2009).
Desta Maneira, é possível compreender que o modelo de simulação é uma
extensão direta do modelo determinístico baseado em valores únicos, conforme
apresentado na Figura 18.
Uma vez criado o modelo com as incertezas e rodado a quantidade de
cenários necessários para gerar a distribuição de probabilidades apropriada para
análise dos dados é possível apresentá-los graficamente por meio de Histogramas e
Distribuição cumulativa, permitindo ao decisor compreender claramente a influência
das incertezas sobre os resultados do problema.
Mesmo com todas essas informações em mãos, garantir o resultado
desejável é incerto, a menos que houvesse uma informação "perfeita" que permitisse
alcançá-lo.
Isso somente seria possível, segundo Shimizu (2010), se houvesse
hipoteticamente uma intervenção clarividente, porém, isso somente garantiria a
certeza em somente um dos estados possível.
Desta maneira, o valor da diferença entre o ganho esperado com o auxílio
clarividente e o ganho esperado seria o valor máximo que o decisor deveria pagar
para obter tal auxílio, ou seja, esse seria o valor da Informação perfeita, porém, é
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praticamente impossível obter a informação perfeita, pois não há como obter o
auxílio clarividente, assim, é possível obter tal informação com o auxílio de métodos
tradicionais como pesquisas mercadológicas ou por consultoria de profissionais
competentes (SHIMIZU, 2010).
Figura 18 - Modelo Estocástico (probabilístico).

Fonte: (SCHUYLER, 2001).

Ainda assim, a probabilidade de acerto com o uso destes recursos estaria
associada a um estudo de ocorrência de dados do passado, ou seja, sem o
clarividente é bastante difícil obter valores de probabilidades condicionais, restando
como única opção estimar estes valores (SHIMIZU, 2010).
De maneira sintética, o ganho esperado com a informação imperfeita seria a
diferença entre o ganho médio utilizando as informações fornecidas pelo auxílio
especializado (Ganho esperado com informação adicional) e o ganho esperado
(SHIMIZU, 2010).
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4 APLICAÇÃO DE PROCESSO DE ANÁLISE DE DECISÃO DE
INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
Neste capítulo será realizada a aplicação prática de uma análise de decisão
de investimentos em desenvolvimento imobiliário, conforme proposto inicialmente
(Figura 1).
Em resumo, a aplicação prática está divida em nove etapas principais e suas
sub-etapas, onde se pretende obter os resultados que permitirão avaliar a premissa
adotada neste trabalho, em concordância com o objetivo principal.
4.1

Seleção do processo a ser utilizado
O processo de análise de decisão selecionado para realização da aplicação

prática será o processo denominado de Processo de Decisão Escalável (PDE),
desenvolvido por Skinner (2009).
A seleção deste processo foi efetuada por escolha do autor, única e
exclusivamente pela semelhança entre algumas etapas do processo escolhido e a
prática corrente realizada em desenvolvimento imobiliário, conhecida também como
estudo de viabilidade de projeto ou estudo de incorporação imobiliária.
Cabe frisar que, a escolha do processo aplicado neste trabalho não indica que
os demais processos não possam ser utilizados ou que não são indicados para
estudos voltados a este tipo de negócio.
Pelo contrário, alguns dos processos apresentados neste trabalho foram
desenvolvidos por autores com vasta experiência na área de tomada e análise de
decisão.
Outra questão importante que pode ser salientada é que o processo adotado
para aplicação prática citado acima não foi aplicado completamente, ou seja, foram
suprimidas as etapas finais do processo original, devido ao fato de que este trabalho
tem somente como objetivo analisar a decisão e não realizar a implementação,
porém, no último tópico algumas informações sobre estas etapas serão apenas
comentadas.
Em resumo, o processo será aplicado até a etapa de decisão do curso de
ação, sendo que as etapas de alocação de recursos apropriados e curso da ação
integrada, não serão realizados plenamente.
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Desta forma, as etapas adotadas para a aplicação prática são apresentadas
detalhadamente por meio da Figura 19.
Figura 19 - Etapas da aplicação prática.

Fonte: adaptado de (SKINNER, 2009)

4.2

Aplicação prática do processo
A partir desse tópico será iniciada a aplicação prática do processo de análise

de decisão apresentado anteriormente, sendo que os tópicos apresentados a seguir
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serão direcionados a exposição problema/oportunidade e enquadrados14 por meio
da utilização de ferramenta específica para esta finalidade.
4.2.1 Apresentação do problema/oportunidade
Neste tópico serão apresentadas todas as informações necessárias para
composição da aplicação prática do processo de análise de decisão que será
desenvolvido por meio da incorporação e construção de um empreendimento
residencial na cidade de Itanhaém, localizada no litoral sul paulista.
Neste caso em especial o conteúdo15 da análise de decisão será
encaminhado a partir da criação da oportunidade de um novo negócio, que visa
mudar o status quo da empresa ou organização fictícia adotada neste trabalho.
Com relação ao contexto16, este problema será desenvolvido totalmente em
nível estratégico, ligado diretamente aos interesses dos representantes desta
organização, sendo que a decisão será administrada de forma semi-estruturada17,
pois existe a pretensão de avaliar a oportunidade de um novo negócio em regiões
distintas.
A partir das questões lançadas inicialmente será apresentada a organização
fictícia definida para a aplicação prática deste trabalho e em seguida serão incluídas
as características relevantes ao enquadramento do problema/oportunidade para
sequencia do processo.

14

O conceito de enquadramento do problema, formulação do problema e/ou definição do
problema, foi traduzido do termo framing, que significa a janela pela qual se enxerga o problema ou
oportunidade, sendo que o grande desafio é levantar quais aspectos do problema e quais relações
devem ser definidas, visto que a dificuldade em defini-los provém da escassez de tempo e interesses
organizacionais divergentes, podendo levar o decisor a uma grande incógnita (YU, 2011).
15
O reconhecimento do conteúdo da decisão pode ser dado por situações que possam
modificar o estado atual da organização, tanto voltado para possíveis oportunidades, como para
resolução de problemas.
16
Com relação ao contexto, os principais aspectos relacionados ao problema ou a
oportunidade são o tempo, a autonomia do decisor, que está diretamente ligada ao seu nível
hierárquico e a complexidade organizacional, relacionada diretamente aos interessados e seus
interesses (YU, 2011; BREST; KRIEGER, 2010). Além disso, é importante verificar a dimensão da
quantidade de recursos que serão alocados para resolução de certo problema, pois em casos onde
existam muitas dificuldades nas áreas identificadas e pouco tempo disponível para sua resolução,
pode ser necessário a alocar recursos acima do que a organização possui.
17
Segundo Nascimento e Reginato (2009) as decisões semi-estruturadas são aquelas que
podem ser sistematizadas até certo ponto, ou seja, parte do problema pode ser incorporada ao
sistema de apoio de decisão e parte não, sendo necessária a complementação da capacidade de
julgamento do decisor com a utilização de sistemas de simulação (por exemplo, teoria de filas,
árvores de decisão, entre outros), que possibilitem a ampliar a visão sobre as conseqüências da
decisão para a organização.
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A organização definida como agente decisor neste trabalho será denominada
como XYZ incorporação e construção, a qual caberá a responsabilidade de adquirir
terrenos e realizar a construção do empreendimento a ser proposto.
Neste caso, a XYZ incorporação e construção será caracterizada como uma
empresa de pequeno porte (EPP)18 localizada na cidade de São Paulo, cuja
classificação de atividade se enquadra como incorporação imobiliária e construção,
e onde atua realizando empreendimentos residenciais, como conjuntos horizontais,
de médio padrão.
O interesse pela prospecção de novos negócios na cidade de Itanhaém
ocorreu de forma hipotética, por meio de visita prévia dos dirigentes da empresa a
esta cidade, onde foi possível verificar a presença de negócios semelhante aos
produtos oferecidos pela empresa na cidade onde já atua.
Desta maneira, visando avaliar a possibilidade de realizar novos negócios e
verificar oportunidades em outras regiões em expansão imobiliária, os dirigentes
decidiram analisar a possibilidade de realizar investimentos neste mercado, sendo
assim, a partir deste panorama hipotético que será encaminhada a aplicação prática
deste estudo, apresentada nos próximos capítulos.
4.2.2 Enquadramento do problema/oportunidade
A partir das informações apresentadas anteriormente os dirigentes da XYZ
iniciaram o enquadramento do problema, utilizando um diagrama de influência com a
questão básica do conceito de lucro bruto (LC = receitas - despesas), apresentado
na Figura 20.
Partindo do princípio que tanto as receitas do projeto, como suas despesas
influenciam diretamente no lucro a ser alcançado, os dirigentes da XYZ realizam
com auxílio de um brainstorming, o levantamento das variáveis que possivelmente
influenciariam as receitas e as despesas.

18

De acordo com a Lei complementar nº139, de 10de novembro de 2011, as empresas de
pequeno porte (EPP) são caracterizadas por auferir receita bruta inferior ou igual a R$3.600.000,00
(BRASIL, 2011).
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Neste caso é possível dizer que tanto as receitas como as despesas podem
ser influenciadas por fatores endógenos e exógenos19, sendo que a partir desta
questão será possível estimar as possíveis incertezas (Figura 21).
Em geral as despesas relacionadas com a realização de incorporação
imobiliária provem, em grande parte, de despesas de aquisição de terreno e
despesas diretas de construção e as receitas provem da receita de venda, de
recurso próprio e/ou de financiamento bancário.
Figura 20 - Diagrama de influência inicial.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Existem outras despesas relativas ao empreendimento, como por exemplo,
despesas para estruturação do empreendimento, despesas com projetos, despesas
com administração da construção, despesas de vendas e despesas administrativas,
gerenciais e encargos, que serão incluídas na composição do fluxo de caixa
elaborado em etapas posteriores.
Na aplicação prática deste estudo serão utilizadas somente as receitas
provenientes das vendas das unidades e da utilização de recursos próprios como
entrada de caixa e investimentos iniciais respectivamente.
A opção por este tipo de operação foi efetuada com a finalidade de simplificar
a análise devido a limitações de tempo, porém cabe salientar que em casos reais os
recursos provenientes de financiamentos bancários são correntemente utilizados.
19

Fatores endógenos são caracterizados pelos fatores de influência ao ambiente interno da
organização e fatores exógenos são caracterizados pelos fatores de influência ao ambiente externa
da organização.
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Figura 21 - Diagrama de influência estendido.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além disso, é fato que a utilização de financiamento bancário, ao contrário da
utilização de recursos próprios, pode levar a variações consideráveis da taxa de
retorno do investimento.
A partir destes fatos é possível gerar um diagrama de influência com essas
novas informações, incluindo-as como possíveis variáveis, conforme ilustradas na
Figura 22.
Figura 22 - Diagrama de influência ampliado.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os fatores endógenos e exógenos20 podem influenciar as variáveis
apresentadas, sendo assim, estes fatores serão considerados neste trabalho com a
finalidade de verificar a origem das incertezas que impactam diretamente no
resultado final do empreendimento.
Tais fatores podem estar relacionados com as particularidades de um
ambiente específico a qual está inserido, visto que podem ser influenciados de
diversas formas durante todas as fases do empreendimento, sendo considerados
como incertezas.
A partir da realização de uma pesquisa à literatura técnica, relacionada ao
desenvolvimento imobiliário, foram levantadas algumas das variáveis comuns e
classificadas em relação ao tipo de fator as quais o autor julgou enquadrá-las, sem a
pretensão de exaurir toda a diversidade de eventos incertos, que em sua maioria
recai sobre as receitas e/ou as despesas (Tabelas 11 e 12).
Cabe lembrar que nos diagramas apresentados anteriormente o nó de
decisão não foi acrescentado, pois foram apresentadas somente as informações
sobre as incertezas que compõem o objetivo da decisão, que neste caso é o lucro
com as operações em desenvolvimento imobiliário, assim, para que a decisão seja
representada de maneira completa é necessário incluir o nó de decisão ao
diagrama, conforme apresentado na Figura 23.
4.3

Avaliação de situação de negócio (Business Situation Assessment)
Neste tópico serão apresentadas informações que contribuirão para a etapa

de verificação das alternativas, bem como, para as etapas subsequentes, iniciando
com apresentação das informações básicas sobre a área de atuação e em seguida
apresentando a análise mercadológica proposta para este estudo.
A área de atuação escolhida é a cidade de Itanhaém, localizado na baixada
santista e que possui a maior área territorial dentre as cidades que compõem esta
região (INSTITUTO PÓLIS, 2010).
Esta cidade possui aproximadamente noventa e quatro mil habitantes e a sua
principal atividade econômica é o setor de serviço (IBGE, 2014), devido sua
proximidade a área litorânea e onde existe um grande interesse turístico (Figura 24).

20

Vide nota 19 pg. 56
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Tabela 11 - Variáveis endógenas relativas à análise de decisões imobiliárias.
FATOR

Endógenas

VARIÁVEL

FONTE

Publicidade

(NAKAMURA, 2014)

Gerenciamento

(NAKAMURA, 2014; KERN,
2005)

Construção

(NAKAMURA, 2014)

Planejamento de vendas

(NAKAMURA, 2014)

Planejamento de marketing

(NAKAMURA, 2014)

Estande de vendas

(NAKAMURA, 2014)

Incorporação

(NAKAMURA, 2014)

Valor geral de vendas (VGV)

(NAKAMURA, 2014;
AGUILAR, 2013)

Administração Central

(AGUILAR, 2013; PESSOA,
2003)

Tecnologia adotada na construção

(AGUILAR, 2013; KERN,
2005)

Patologias construtivas

(AGUILAR, 2013)

Planejamento e gestão

(AGUILAR, 2013; PESSOA,
2003)

Produto

(PESSOA, 2003; KERN,
2005)

Localização

(PESSOA, 2003)

Fonte: indicada na tabela.

Com relação ao perfil econômico da população local é possível dizer que
grande parte desta população possui um rendimento mensal (por pessoas
responsáveis por domicílios) entre zero e três salários mínimos, similar as demais
cidades que compõem a região, conforme ilustrado na Figura 25.
A partir do mapeamento apresentado na Figura 26 é possível verificar como
se distribui essas faixas de rendimento, notando que a concentração de maior
rendimento salarial está próxima à faixa litorânea e a região central da cidade.
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Tabela 12 - Variáveis exógenas relativas à análise de decisões imobiliárias.
FATOR

VARIÁVEL

FONTE

Impostos

(NAKAMURA, 2014)

Terreno

(NAKAMURA, 2014;
AGUILAR, 2013)

Consultoria imobiliária

(NAKAMURA, 2014)

Consultoria jurídica

(NAKAMURA, 2014)

Despesas de financiamento

(NAKAMURA, 2014)

Inflação

(AGUILAR, 2013)

Projetos

(AGUILAR, 2013)

Manutenções

(AGUILAR, 2013)

Ações judiciais

(AGUILAR, 2013)

Fatores climáticos

(AGUILAR, 2013)

Mercado imobiliário

(PESSOA, 2003)

Leis e normas

(PESSOA, 2003)

Cliente

(KERN, 2005)

Fornecedores

(KERN, 2005)

Exógenas

Fonte: indicada na tabela.
Figura 23 - Diagrama de influência acrescido do nó de decisão.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 24 - Gráfico de Atividade econômica da região.

Fonte: Instituto Pólis (2010).
Figura 25 - Gráfico de renda mensal de pessoas responsáveis por domicílios.

Fonte: Instituto Pólis (2010).

4.3.1 Análise Mercadológica
O estudo de mercado ou análise mercadológica tem como objetivo fornecer
informações sobre valores de venda, que são atribuídos pelos preços praticados no
mercado, pela quantidade de unidades disponíveis e pela velocidade de absorção
dessas unidades por este mercado (MEYER, 2008).
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Figura 26 - Mapeamento da distribuição de renda regional.

Fonte: Instituto Pólis (2010).

Segundo este mesmo autor, a análise de mercado imobiliário pode ser divida
em três etapas, onde a primeira analisa o ambiente de mercado, estimando a
demanda agregada da área de estudo, a segunda desagrega o produto por tipo e
preço, procurando identificar quais seguimentos poderia comprá-lo, para que se
possa identificar a projeção de oferta e procura, e a terceira procura identificar as
diferenças do produto a ser comercializado em relação à concorrência, permitindo
obter vantagem comercial junto ao consumidor final.
Entretanto, o foco da aplicação prática deste estudo está se aproximará da
etapa de planejamento do empreendimento, que integra o modelo de fluxo de
viabilidade proposto por Fontanelle e Melhado (2000), que determina seu inicio pela
prospecção de terrenos disponíveis para compra na região delimitada e em
concordância com o planejamento estratégico da empresa, verificação dos
potenciais construtivos dos terrenos, com a realização de estudos de massa ou
analíticos, seguindo com as análises de viabilidade técnica, econômica e comercial
do produto, para que finalmente seja adquirido o terreno.
Seguindo por esta perspectiva, o autor propõe um modelo de estudo
mercadológico baseado no modelo citado acima, que direciona o foco diretamente
ao produto, conforme apresentado nas etapas a seguir:
•

Análise macroeconômica da região (apresentada no tópico 4.3), com
levantamento das principais atividades econômicas, número de habitante e
perfil de renda;
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•

Análise

de

ambiente

de

mercado,

visando

identificar

regiões

que

comercializam produtos similares ao produto oferecido pela empresa;
•

Delimitar área de atuação;

•

Enquadrar produtos similares na região delimitada dentro das categorias
legais21.

•

Definir a categoria legal a ser utilizada na aplicação do estudo prático;

•

Realizar levantamento de áreas livres comercializadas na região, com
dimensões próximas ao limites estipulados pela legislação para a categoria
escolhida;

•

Definir área útil da unidade habitacional em concordância ao que é oferecido
na região delimitada;

•

Levantar preços de metro quadrado de empreendimentos com tipologia e
área útil das unidades similares as definidas nas etapas anteriores.
Com relação à área de atuação a ser delimitada, a análise será concentrada

em uma área específica, ou seja, em um único bairro, onde se realizará o estudo e
cuja opção selecionada foi o bairro denominado Cibratel II (Figura 27), onde
atualmente existe grande quantidade de empreendimentos residenciais com o
mesmo perfil desenvolvido pela XYZ incorporação e construção, bem como, por sua
proximidade da região central e da faixa litorânea.
Figura 27 - Localização do bairro de realização da análise.

Fonte: Instituto Pólis (2010).

21

O termo "legal" refere-se a imposições das leis de uso e ocupação do solo adotada pela
municipalidade.
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De acordo com o zoneamento da região, este bairro está localizado em uma
área estritamente residencial e dividido em dois perímetros (Figura 28).
O perímetro 01 compreende entre a faixa litorânea e o leito da estrada de
ferro da FEPASA e o perímetro 02 compreendem entre a faixa do leito da estrada de
ferro da FEPASA e a rodovia Padre Manoel da Nóbrega.
Na região existem muitas residências unifamiliares, residências multifamiliares
agrupadas horizontalmente (categoria R.2.322), conjuntos residenciais, bem como,
poucas residências multifamiliares agrupadas verticalmente (categoria R.2.4), ou
seja, edifícios de apartamentos.
Figura 28 - Zoneamento da região.

Fonte: Instituto Pólis (2010).

O padrão construtivo a ser utilizado para a análise mercadológica deste
estudo serão os conjuntos residenciais assobradados, inserido na categoria de uso
tipo 1 (R.3.1 - vilas) e cujos índices de ocupação, como recuos, taxa de ocupação e
coeficientes de aproveitamento serão apresentados na Tabela 34 no Anexo A.
Devido à existência de grande quantidade empreendimentos com a mesma
tipologia na área de atuação, realizou-se uma busca nos portais e agências
imobiliários da região, com o intuito de identificar o valor médio de venda por metro
22

Os detalhes sobre a categorias de uso serão apresentadas de forma mais abrangente nas
Tabelas 32 e 33 do Anexo A.
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quadrado de padrão construtivo da tipologia adotada, permitindo compor o preço de
venda das unidades para a análise do cenário referencial.
Sendo assim, os dados foram colhidos durante um levantamento realizado no
segundo trimestre de 2015, limitando a busca somente para imóveis novos, dentro
do perfil escolhido, com dois dormitórios e área construída entre 65 a 85m²,
localizados dentro da área de abrangência citado no início deste tópico, conforme
apresentado na Tabela 13.
Tabela 13 - Levantamento de oferta de imóveis na região.
IMÓVEL

ÁREA (M²)

VALOR DO
IMÓVEL

VALOR POR
M²

01

72,00

R$ 220.000,00

R$ 3.055,00

02

84,00

R$ 199.000,00

R$ 2.369,00

03

70,00

R$ 190.000,00

R$ 2.714,00

04

70,00

R$ 200.000,00

R$ 2.857,00

05

78,00

R$ 186.000,00

R$ 2.384,00

06

65,00

R$ 180.000,00

R$ 2.769,00

VALOR MÉDIO DO M² NA REGIÃO

R$ 2.691,00

Fonte: adaptado de Viva Real (2015) (data-base 05/2015).

Os valores de metro quadrado apresentados na Tabela 13 possuem uma
variação de até 28% entre os valores mínimos e máximos, sendo que esta variação
possivelmente ocorra por características do projeto, da construção e localização,
mas que permite obter uma visão geral dos valores praticados na região.
Além do levantamento de dados referentes aos produtos oferecidos na região
foi realizado, com o mesmo critério do preço de venda, um levantamento dos
terrenos disponíveis para venda na área de abrangência, limitando a busca em lotes
entre quinhentos e dois mil metros quadrados (Tabela 14).
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Tabela 14 - Levantamento de oferta de terrenos na região.

TERRENO

DIMENSÃO (M)
(Frente x
Fundos)

ÁREA (M²)

VALOR DO
IMÓVEL

VALOR POR
M²

01

36x50

1.800

R$ 750.000,00

R$ 416,00

02

13x50

650

R$ 85.000,00

R$ 130,00

03

12x48,5

582

R$ 140.000,00

R$ 240,00

04

20x45

900

R$ 448.000,00

R$ 498,00

05

25x48,5

1212

R$ 370.000,00

R$ 305,00

06

48x31

1450

R$ 340.000,00

R$ 234,00

VALOR MÉDIO DO M² NA REGIÃO

R$ 303,00

Fonte: adaptado de Viva Real (2015) (data-base 05/2015).

4.4

Verificação das alternativas de Negócio
A fim de determinar a alternativa ideal de negócio para aplicação prática do

processo de análise de decisão será utilizado como critério de seleção o parâmetro
de maior taxa de ocupação do lote, ou seja, será apurado por meio de um estudo de
massa a oportunidade que oferecer a maior possibilidade de ocupação do lote,
dentro das limitações impostas pela municipalidade23 e outras providências
solicitadas para o tipo de construção padrão R.3.1, explorando o potencial máximo
de volume construtivo.
O coeficiente de aproveitamento servirá também como parâmetro de máxima
ocupação, ou seja, limitando o volume construtivo em 1,2 vezes24 a área do lote, ou
seja, permitindo um gabarito máximo de até dois pavimentos.

23

Os dados urbanísticos levantados na legislação local serão apresentados detalhadamente
no anexo B.
24
Vide Anexo B.
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A planta padrão utilizada para estudo de massa foi elaborada pelo autor e
possui uma área total de aproximadamente 62m², contendo dois dormitórios com
suíte, sala, cozinha, dois e área de serviço externa, ajustadas às exigências legais e
que atende as necessidades de uma família com até quatro pessoas (Figura 29).
Figura 29 - Árvore de decisão inicial para análise de decisão.

Fonte: elaborado pelo autor.

A partir das opções de terrenos apresentadas anteriormente, serão
apresentados na Tabela 15 os resultados dos estudos de massa elaborados com a
utilização de planta padrão e que permitirá selecionar a opção mais indicada para a
realização do modelo de negócio.
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Tabela 15 - Valores obtidos por meio do estudo de massa.

TERRENO

DIMENSÃO
(M)
(Frente x
Fundos)

ÁREA
TOTAL
(M²)

TAXA DE
OCUPAÇÃO
APROX.

QUANT. DE
UNIDADES

ÁREA TOTAL
CONSTRUÍDA
(m²)

01

36x50

1.800

0,363

24

1488,00

02

13x50

650

0,335

08

496,00

03

12x48,5

582

0,374

08

496,00

04

20x45

900

0,24

08

496,00

05

25x48,5

1212

0,359

16

992,00

06

48x31

1450

0,338

18

1160,00

Fonte: realizado pelo autor (2015).

É possível verificar na Tabela 15 que o Terreno 01 é a opção com maior
volume de construção e segunda maior taxa de ocupação, tornando a opção de
negócio a mais indicada para aplicação do estudo.
Com a finalidade promover o entendimento do estudo de massa realizado
para opção de negócio escolhida, a Figura 30 ilustra o estudo preliminar do
empreendimento e sua implantação no terreno, desenvolvido com o padrão
residencial R3.125, dispondo de vinte e quatro unidades habitacionais assobradas,
vias de acesso particular de pedestre e veículos, acessado por meio de portaria
coberta (guarita) e áreas de lazer unicamente privativas.
A escolha da alternativa apresentada não significa em hipótese alguma que
as outras opções não sejam viáveis, apenas foram excluídas por definição de critério
de escolha definido no início deste tópico, que prioriza a opção com maior volume
construtivo e maior ocupação do terreno.

25

vide Tabela 33 do Anexo A
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Figura 30 - Estudo preliminar do empreendimento a ser analisado.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Além disso, a definição do critério de seleção da alternativa foi adotada desta
maneira, visando não estender demasiadamente a aplicação prática deste estudo,
porém, em casos reais a definição das alternativas pode estabelecer um caminho
que considere não somente sua complexidade e seu nível de detalhamento, como
também, a estrutura da organização e/ou os anseios do agente decisor.
4.5

Criação do modelo da situação
Neste tópico serão apresentados os possíveis cursos de ação, desenvolvido a

partir das informações levantadas nas etapas anteriores, seguindo com a construção
do modelo financeiro, que permitirá avaliar quais desses cursos de ação serão mais
indicados para a decisão final.
4.5.1 Definição dos possíveis cursos de ação utilizando a árvore de decisão
Com relação à decisão em realizar o empreendimento, o decisor toma como
base um conjunto de informações reunidas durante as etapas do estudo, estando
sujeito as incertezas inerentes ao negócio, assim, se esta opção apresentar
indicadores superiores a taxa média de atratividade é possível que a confiança na
concretização do negócio se intensifique.
Mas é fato que, uma decisão fundamentada pode não gerar os resultados
esperados, sendo por motivo de vieses pessoais ou por excesso de confiança,
fazendo com que este agente refute os dados das análises ou siga seus anseios,
como também, devido à dinâmica envolvida no setor de desenvolvimento imobiliário,
leve esses decisores a enfrentar os riscos, visando converte-los em oportunidades
de geração de riqueza.
Assim, quando os resultados obtidos pelo modelo quantitativo apresentar a
possibilidade de geração de retorno abaixo da taxa de atratividade admitida por este
agente ou até mesmo abaixo do custo da oportunidade, novas alternativas deverão
ser consideradas.
Entretanto, em casos onde as opções forem escassas existe ainda a
possibilidade de realizar investimentos a um custo de oportunidade compatível com
o plano estratégico da organização, como no caso de aplicações financeiras de
baixo risco como títulos públicos ou certificado de depósitos bancários (CDB).
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A partir desta ideia serão
s
apresentados, por meio da utilização da árvore de
decisão, os possíveis cursos de ação a serem analisados pela XYZ incorporação e
construção,, conforme ilustrado na Figura
F
31.
Figura 31 - Árvore
rvore de decisão inicial para análise de decisão.

Fonte: elaborado pelo autor.

4.5.2 Modelo financeiro para atribuição de valores para os cursos de ação
Neste tópico será construído
con
um modelo financeiro com a finalidade de gerar
os resultados para os cursos de ação apresentados no item anterior,
anterior utilizando como
base o empreendimento tipo caracterizado
caracterizado no tópico 4.4 e que será destinado
comercialização para um público alvo com renda salarial de três a seis salários
mínimos, adquirido em forma de financiamento direto pela XYZ incorporação e
construção.
O modelo financeiro terá como característica principal a criação de um
cenário referencial onde será possível demonstrar,, por meio da criação de um fluxo
de caixa, a equação de fundos,
fundos que permitirá comparar o volume de investimento
necessário com a capacidade do empreendedor,
empreendedor, como também,
também verificar o
comportamento das receitas provenientes
proveniente das vendas e despesas relacionadas com
a execução do empreendimento.
Oss dados necessários para composição da equação de fundos e
características gerais serão apresentados
apresentad
na Tabela 16 e a linha de tempo do
empreendimento será apresentada na Figura 32.
Tabela 16 - Características e linha do tempo do empreendimento.
1800
m²
Terreno
24
unid.
Quant. unidades
62
m²
Área construída
1488
m²
Área construída total
Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 32 - Linha do tempo do empreendimento.

Fonte: elaborado pelo autor.

Com estes dados é possível prosseguir com a composição das despesas
referentes à realização do empreendimento, como aquisição do terreno, despesas
com estruturação, despesas relacionadas à construção.
As despesas relacionadas ao empreendimento são apresentadas na Tabela
17, fazendo uma pequena ressalva quanto ao valor da administração da obra, que
não foi incluído na soma total, pois o valor apresentado já está incluso no custo
unitário básico (CUB) e que se fosse incluído na soma total dos valores seria
considerado em duplicidade no cálculo.
Tabela 17 - Despesas relativas ao empreendimento a ser analisado.
ORÇAMENTO DOS CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Custos
Valores (R$)
Paramêtros (%)
Indicadores
Terreno (TER)
750.000,00
Entrada
0
Valor das parcelas
0
Taxas para aquisição do terreno

22.500,00

3

Estruturação do empreendimento

71.189,31

1,5

Projetos e planejamento
Construção (CDC)
Custo unitário básico bruto (CUB
R1/N - data base: abr/2015
Margem para cobertura de
desajuste de insumos do INCC
Custo unitário básico ajustado
(CUB R1/N - data base: abr/2015
Administração da construção
Administração do empreendimento
CUSTOS TOTAIS
Custo total unitário
Custo total por casa

29.526,35
1.968.423,12

TER

Fonte
Cartório de
Registro de
imóveis de
Itanhaém

1,5
-

receita bruta
VGV
CDC
-

def. pelo autor
-

1.290,60

-

R$/m²

Sinduscon/SP

32,27

2,5

CUB

Lima Jr., Monetti
e Alencar (2011)

1.322,87

-

R$/m²

-

96.452,73
39.368,46
2.881.007,24
1.936,16
46.467,86

4,9
2
3
-

CDC
CDC
CDC
R$/m²
R$/unidade

Sinduscon/SP
def. pelo autor
-

Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).

def. pelo autor
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O custo do terreno foi composto para condição de aquisição à vista, pois se o
mesmo fosse adquirido de forma parcelada, estaria sujeito a incidência de reajustes
nas parcelas, representando um acréscimo no valor apresentado.
Além disso, não se optou pela condição de aquisição do terreno por permuta,
modalidade que é bastante utilizada no desenvolvimento imobiliário, com a intenção
de simplificar a geração do fluxo de caixa.
Durante a análise inicial nem sempre é possível obter informações detalhadas
sobre o desenvolvido do custeio da produção, sendo necessário realizá-lo por, com
uso de uma curva de custeio de produção paramétrica para composição do cenário
referencial (LIMA JR., MONETTI; ALENCAR, 2011).
Desta maneira, será adotada uma curva de custeio de produção alinhada ao
prazo da obra de 24 meses, utilizando dados de obras similares e índices
disponibilizados por meios de comunicação técnicos, adaptado de maneira a
organizar as etapas conforme apresentado na Figura 33.
Figura 33 - Curva de gastos com a produção.

Fonte: adaptado de Lima jr., Monetti e Alencar (2011) e Pini (2009).

A composição de preços referenciais do empreendimento foi definida a partir
de padrões de competitividade da região, ou seja, utilizando o valor médio do metro
quadrado apurado no tópico 4.3.1, em concordância com a prática corrente do setor
de desenvolvimento imobiliário e não por definição de despesas e margens de lucro
desejadas, como se realiza em outros setores.
Além disso, com a adoção de um valor referencial médio de metro quadrado
aplicado na região permite que o empreendedor não se exponha demasiadamente
ao risco de oferecer um imóvel a preços incompatíveis, ou em situação oposta, não
ensejar um retorno insatisfatório.
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A ínfima diferenciação dos preços é uma das características marcantes em
desenvolvimento imobiliário, tornando tanto os preços como as despesas muito
semelhantes e gerando margens de lucro estreitas (LIMA JR., MONETTI;
ALENCAR, 2011), assim, é possível visualizar na Tabela 18 os dados relativos à
composição dos preços de venda das unidades.
Tabela 18 - Composição de preços do empreendimento.
preço de venda referencial
preço da unidade à vista
preço da unidade à prazo
Receita bruta de vendas (VGV)
propaganda e marketing
corretagem

Valores (R$)
2.691,00
166.842,00
197.748,08
4.745.953,90
-

Paramêtros (%)
2
4

Indicadores
R$/m²
R$/unidade
R$/unidade
VGV
VGV

Fonte
tóp. 4.3.1
def. pelo autor
Creci (2009)

encargos sobre receita (Pis/Cofins)

-

2,08

VGV

Brasil (2004)

impostos sobre a receita (IR/CSLL)

-

1,92

VGV

Brasil (2004)

Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).

Devido à grande variabilidade em função da estratégia empresarial, do tipo de
empreendimento e de outras especificidades, as despesas com propaganda e
marketing foram arbitradas numa proporção de 2% do VGV do empreendimento e
distribuídas durante a etapa de venda das unidades habitacionais.
Já as despesas com corretagem seguem os parâmetros das tabelas de
honorários definida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) e que
serão despendidas no ato da venda de cada unidade habitacional.
Os encargos e impostos incidentes sobre VGV foram atribuídos por meio do
regime especial de tributação (RET), que apesar de serem apresentados (Tabela 18)
de forma separada costumam ser tributados unificadamente das receitas mensais
obtidas.
As despesas informadas na Tabela 18 fixam somente percentuais, sendo que
os valores exatos serão apresentados detalhadamente durante a apresentação do
fluxo de caixa do empreendimento.
Outro fator importante para a análise de investimentos relacionados ao
desenvolvimento imobiliário é a velocidade de vendas das unidades (IVV) ou índice
de vendas sobre oferta (VSO), que permite estimar o tempo médio de vendas das
unidades de acordo com o grau de atratividade do produto ao mercado consumidor.
Este índice é obtido pela relação entre o número de unidades ofertadas num
dado mercado e o número de unidades vendidas e que são fornecidos por sindicatos
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da construção (SINDUSCON) e da habitação (SECOVI), como também, por
empresas especializadas.
Com a utilização deste índice é possível estimar a quantidade de unidades
vendidas, permitindo ajustar as receitas do fluxo de caixa de acordo com este índice
e que trazem para análise características reais do comportamento do mercado.
Neste estudo o mais indicado seria utilizar um índice específico da região,
porém após a realização de consulta prévia a estes sindicatos, verificou-se que não
existe um índice que reflete a postura do mercado local, sendo que o único estudo
disponível é o Estudo de Mercado Imobiliário da Baixada Santista, elaborado e
fornecido anualmente pelo SECOVI, que inclui somente as quatro maiores cidades
da região, como Santos, Praia Grande, Guarujá e São Vicente.
Na cidade de São Paulo, devido ao seu grande volume de empreendimentos,
existem pesquisas e índices mais detalhados, inclusive setorizados por tipo e
características dos imóveis, provendo dados bem mais próximos da situação atual e
que possibilitam estimar velocidades de venda próximas à expectativa de mercado.
Com a finalidade de arbitrar a aplicação de um índice para este estudo serão
apresentadas na Tabela 19 as principais informações imobiliárias de São Paulo e
Baixada Santista, que permite gerar um valor referencial a ser utilizado, bem como,
permite verificar a diferença entre os dois mercados e sua variação na participação
das vendas de imóveis nas cidades da Baixada Santista.
Desta maneira, adotar o índice de IVV de São Paulo poderia superestimar a
análise e comparar a região de atuação com uma das outras regiões da Baixada
Santista citadas poderia expor o empreendedor a risco neste quesito, sendo
indicado para esta questão o uso de análise de mercado da região de atuação.
Entretanto, devido a limitações de tempo para a elaboração deste estudo, a
velocidade de venda para o cenário referencial será arbitrada a venda de uma
unidade por período mensal.
Em geral, as análises efetuadas neste setor utilizam indicadores econômicos
para a composição do cenário referencial extraídos de relatórios públicos, como por
exemplo,

o

boletim

FOCUS,

desenvolvido

pela

Gerência

Executiva

de

Relacionamento com Investidores (GERIN) do Banco Central do Brasil, onde são
apresentadas informações e análises de aspectos da economia brasileira e da
política econômica, como inflação e taxa de juros.
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Tabela 19 - Índices de velocidade de vendas de imóveis em São Paulo e litoral.
Região

Cidade

IVV/VSO

São
Paulo

São
Paulo

5.5

Características

Santos

Período

-

Mensal
(mar./2015)

41.4

Praia
Grande
Baixada
Santista

Participação (%)

2 dormitórios (edif.
vertical)

44.4
Anual (jun.
2013/jun2014)

1.81
Guarujá

10.0

São
Vicente

4.2

Fonte: adaptado de Secovi (2015).

Os indicadores inflacionários setoriais, como o Índice Nacional da Construção
Civil (INCC), podem ser obtido através de instituições como a Fundação Getúlio
Vargas, permitindo efetuar ajustes necessários nas despesas de construção ao
longo do período de produção, porém, neste estudo a influência da inflação nas
despesas relativas a produção (INCC) e reajuste de preços (IGP, IPCA) não serão
consideradas.
Desta foma, com a reunião dos dados apresentados até o presente momento
é possivel gerar o fluxo de caixa esperado do cenário referencial, que irá ilustrar o
comportamento do empreendimento frente as expectativas da XYZ incorporação e
construção e cujos resultados serão utilizados como parâmetros nas etapas
subsequentes da análise de decisão.
A Figura 34 mostra o fluxo de caixa sintético das despesas totais esperadas
para o empreendimento analisado, que foram obtidas a apartir da Tabela 35 do
Anexo C, criadas a partir das as informações apresentadas na Tabela 17.
É importante salientar que as despesas com construção seguem a curva de
gastos apresentada anteriormente e que segundo Lima jr., Monetti e Alencar (2011)
podem ser utilizadas durante a fase de análise, ao invés de utilizar a expectativa de
gastos mês a mês, que gerariam uma análise de risco com diversas alternativas.
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Figura 34 - Fluxo de caixa sintético das despesas do empreendimento analisado.

Fonte: elaborado pelo autor.

Antes de apresentar o fluxo das receitas do empreendimento analisado é
necessário apresentar um plano de aquisição referencial, ou seja, a criação de uma
tabela de venda, que esteja dentro das expectitativas e disponibilidade do
comprador e possua similaridades com as opções de financiamento disponível no
mercado, uma vez que a XYZ incorporação e construção pretende realizar as
vendas sem intermediários.
Inicialmente, será analisado o perfil econômico do comprador em relação sua
classe social, sendo que este comprador estaria enquadrado numa renda mensal
familiar entre 3 a 6 sálarios mínimos.
O salário mínimo definido para o ano de 2015 é de R$ 788,00, permitindo
estimar uma renda salarial destes compradores entre R$ 2.364,00 a R$ 4.728,00,
com um comprometimento de 30% destes valores para composição das parcelas.
Com essas informações básicas foi criada uma tabela de venda modelo
(Tabela 20), para a realização desta análise, onde optou-se pela utilização de
paramêtros obtidos a partir de simuladores disponibilizados por instituição bancária,
a fim de adequar esta tabela a realidade de mercado, incluindo como dados de
entrada, a renda salarial média de uma famíla de classe C, sem a inclusão de Fundo
de Garantia (FGTS), aquisição de primeiro imóvel e tabela PRICE, que permite gerar
parcelas iguais durante todo o financiamento.
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Tabela 20 - Tabela de preços de venda das unidades.
valores (R$)
166.842,00
197.748,08
66.736,80
1.364,70
27.294,02
43.670,43
-

preço à vista
preço à prazo
entrada
parcelas corrigidas
Intermediárias corrigidas
Chaves corrigidas
Taxa de juros
Taxa equivalente mensal

quant.
1
24
2
1
-

paramêtros (%)
40%
15%
25%
20%
14,40%
1,1274%

indicadores
R$/unidade
R$/unidade
a.a.
a.m.

Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).

Outra questão relevante para a criação desta tabela está relacionada com a
diferença entre o valor praticado à vista e a prazo, pois no caso do valor total à vista,
não estão incluídos fatores de correção, dado que o valor integral seja recebido no
início do projeto, ao contrario do valor a prazo, que seria recebido ao logo do tempo,
incluiria um fator de correção conforme indicado na Tabela 20 e que foi atrelado a
TMA adotada pela XYZ incorporação e construção.
A taxa arbitrada para correção do valor à vista, foi superior a taxas oferecidas
por instituições bancárias, fazendo com que o futuro comprador solicite o
financiamento por estas instituições, devido a melhores condições, e gerando para a
empresa a possibilidade de entrada do valor integral à vista.
Devido a dinâmica destas operações e por questões limitações de tempo, o
cenário referencial tratará somente da receitas apresentadas na Tabela 20, assim,
com estes valores foi criado o fluxo de caixa sintético das receitas do
empreendimento

(Figura

35),

utilizando

os

resultados

totais

e

nominais

apresentados em detalhes na Tabela 36 do Anexo C.
Cabe salientar que o fluxo de caixa das receitas possui um período maior que
o fluxo de caixa das despesas, caracterizado pela existência de entrada de receitas
provenientes da aquisição das últimas unidades que possivelmente forem
comercializadas após o período de obra, sendo que somente as parcelas de chaves
serão mantidas na data final da obra, mesmo para estas unidades, visto que os
imóveis já estarão concluídos.
Após a apresentação do fluxo de caixa das receitas totais é necessário
descontar as despesas relacionadas às vendas, como propaganda, marketing e
corretagem, bem como, impostos sobre a receita e os encargos que são pagos
sobre o volume financeiro bruto conforme apresentado na Tabela 37 do Anexo C.
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Figura 35 - Fluxo de caixa sintético das receitas de venda.

Fonte: elaborado pelo autor.

Com todas as informações relativas às despesas e as receitas reunidas e
relacionadas é possível gerar um fluxo de caixa líquido do empreendimento (Figura
3626), que oferecerão as informações necessárias do empreendimento, como
investimentos necessários para sua realização e os possíveis retornos, além de
outras informações que permite a empresa a ajustar as contas do empreendimento.
No campo investimentos é possível verificar que nos primeiros quatro meses
a quantidade de investimento necessário a ser despedida fica sob total
responsabilidade da empresa, pois incorrem antes do início da geração de receitas
do empreendimento e que são caracterizados como investimentos iniciais,
necessitando ser despendidos para arcar com as despesas de aquisição do terreno,
estruturação e projeto.
Outra questão relevante está relacionada aos recursos ociosos durante o
empreendimento e a necessidade de novos investimentos durante a realização da
construção.
Cabe lembrar que o empreendimento seria realizado em um ambiente
contábil isolado, caracterizado pelo regime de patrimônio de afetação, ou seja, os
recursos ociosos não podem ser direcionados a outros empreendimentos, podendo
26

A Figura 36 ilustra unicamente e de forma sintética o fluxo de caixa líquido criado com os
dados da Tabela 38 do Anexo C.
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somente ser aplicado, segundo Lima jr., Monetti e Alencar (2011), em fundos a custo
de oportunidade, porém, como o custo do capital da empresa é maior que o retorno
do capital investido a custo de oportunidade, torna-se indicado reintroduzir esses
recursos para a antecipação de etapas de obra, como se observar na Figura 37 e
visto com maiores detalhes na Tabela 39 do Anexo C.
Figura 36 - Fluxo de caixa líquido sintético do empreendimento.

Fonte: elaborado pelo autor.

Na figura 37 é possível observar que, parte do retorno financeiro do
empreendimento é direcionada para cobertura dos investimentos necessários entre
os períodos compreendidos pelo vigésimo nono e trigésimo segundo mês, conforme
apresentados na Figura 36.
Com esta ação é possível também transformar o fluxo de caixa para o padrão
convencional27, que diferentemente do fluxo de caixa líquido inicial (Figura 36)
possuía um padrão não convencional28 e que dificulta a avaliação do projeto pela
Taxa de Interna de Retorno - TIR (KASSAI et al., 2005).
Após a apresentação do fluxo de caixa líquido replanejado (Figura 36) é
possível obter as informações da equação de fundos para desenvolvimento do
27

O fluxo de caixa convencional é caracterizado por saídas de caixa (investimento incial)
seguidas de entradas de caixa (retorno) (KASSAI et. al., 2005).
28
O fluxo de caixa não convencional é caracterizado por saídas de caixa intercaladas por
entradas de caixa, ou seja, não possui as características do fluxo de caixa convencional (KASSAI et.
al., 2005).
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empreendimento no cenário referencial (Tabela 21), bem como, o balanço do
empreendimento para análise por parte da empresa (Tabela 22), sendo que, essas
informações ainda não permite qualificar o investimento, tornando necessário incluir
indicadores que possam medir a velocidade de geração de resultado em relação ao
investimento (taxa de retorno).
Figura 37 - Fluxo de caixa líquido sintético com reintrodução de recursos ociosos.

Fonte: elaborado pelo autor.

Desta maneira, é possível verificar na Tabela 23 os principais indicadores de
rentabilidade do cenário referencial, como TIR29, Payback, VPL30 e Índice de
Lucratividade (IL).
Cabe lembrar que para a maioria da organizações, as decisões relacionadas
a investimentos em desenvolvimento imobiliário são tomadas com informações
semelhantes as que foram apresentadas até o presente momento, sendo que em
alguns casos nem chegam a utilizar este tipo de análise na realização de seus
investimentos (BALARINE, 2004).

29

A Taxa Interna de Retorno (TIR) apresentada na Tabela 23 foi obtida por pela atribuição da
fórmula de postura de risco de fluxo básico apresentada na Tabela 10.
30
O VPL foi obtido por meio do comando VPL do software Microsoft Excel, utilizando a taxa
de juros apresentada na Tabela 21.
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Tabela 21 - Equação de fundos para desenvolvimento do empreendimento.
Equação para cobertura dos recursos necessário para o
empreendimento
recursos necessários para o desenvolvimento do empreendimento
Provisionamento de recursos
Recursos das receitas de venda
Recursos do empreendedor
Geração de recursos livres
Receita líquida de vendas
Parte da receita utilizada na cobertura dos custos
Recursos livres
Geração de esultados para o empreendedor
Recursos aplicado no empreendimento (Investimento)
Recursos livres derivados do empreendimento (Retorno)
Resultado do empreendedor após os impostos

valores (R$)

paramêtros (%)

2.881.007,24

100,00%

2.003.019,65
877.987,59

69,52%
30,48%

4.301.028,34
2.003.019,65
2.298.008,70

100,00%
46,57%
53,43%

877.987,59
2.298.008,70
1.420.021,11

100,00%
261,74%
161,74%

Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).
Tabela 22 - Balanço do empreendimento para análise do empreendedor.
Receita bruta de vendas (VGV)
Encargos sobre receita
Propaganda e marketing
corretagem
Receita líquida de vendas
preço do terreno + taxas
projeto e estruturação
construção +adm.
adm. do empreendimento
Custo total da implantação
EBITDA do empreendimento
Impostos sobre o lucro
Resultado após os impostos
Margem sobre a receita
Margem sobre o custo

valores (R$)
paramêtros (%)
100,00%
4.745.953,90
98.715,84
2,08%
94.919,08
2,00%
160.168,32
3,37%
100,00%
4.392.150,66
772.500,00
17,59%
100.715,66
2,29%
1.968.423,12
44,82%
39.368,46
0,90%
65,59%
2.881.007,24
100,00%
1.511.143,42
91.122,31
2,07%
1.420.021,11
29,92%
49,29%
-

Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).
Tabela 23 - Indicadores de Rentabilidade.
Taxa Média de Atratividade arbitrada (TMA)
Taxa Interna de Retorno (TIR)
Valor Presente Líquido (VPL aplic. TMA)
Payback (mês)
Índice de lucratividade (IL)

14,40%
41,36%
R$ 596.138,63
33
2,62

Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).

4.6

Levantamento das variáveis mais relevantes
Neste tópico será realizado o levantamento das variáveis mais relevantes

para o empreendimento, com base nos dados obtidos no cenário referencial,
utilizando a técnica de análise de sensibilidade.
É possível afirmar, com base no estudo de Balarine (2004), que apesar da
maioria das organizações utilizarem estudos de viabilidade em suas decisões de
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investimentos, poucas analisam os riscos dos projetos utilizando como técnica a
análise de sensibilidade e nenhuma delas utilizam a análise de Probabilidades,
sendo que grande parte opta por critérios como o Período de Payback simples.
4.6.1 Aplicação de análise de sensibilidade ao cenário referencial
A análise de sensibilidade que será aplicada ao cenário referencial, vai
permitir criar cenários favoráveis e desfavoráveis31, com o uso de algumas das
variáveis apresentadas no tópico 4.2 e selecionadas para composição deste estudo,
conforme apresentado a seguir:
•

Despesas com construção;

•

Despesas com aquisição de terreno;

•

Preços de venda das unidades;

•

Velocidade de venda;
Para realização da análise de sensibilidade, as variáveis serão distorcidas em

22,7%32 em relação ao cenário referencial, tanto para mais quanto para menos,
permitindo gerar os cenários alternativos (Tabela 24).
Tabela 24 - Dados de entrada (inputs) para cenários alternativos.
VPL
cenário
Variáveis
desfavorável
referencial (0%)
(-22,7%)
Despesas de construção (R$/m²)
1.419,00
1.290,60
Aquisição do terreno (R$)
920.250,00
750.000,00
Preço de venda (R$/m²)
2.193,15
2.691,00
Velocidade de vendas (%)
0,81
1,00
Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).

31

Resultado
favorável
(+22,7%)
1.078,13
611.246,94
3.301,86
1,23

Os termos favoráveis e desfavoráveis serão utilizados para referenciar os cenários
alternativos relacionados ao cenário referencial, sendo que em algumas publicações é possível
encontrar denominações como cenários otimistas e pessimistas ou até, segundo Lima jr., Monetti e
Alencar (2011), cenários estressados. A utilização da denominação favorável e desfavorável foi
sugerida pelo autor, para que as denominações utilizadas correntemente não gerem vieses cognitivos
ao decisor, induzindo a ideias mentais pré-concebidas, assim, acredita-se que com a utilização de
uma denominação mais sutil, o decisor possa avaliar o investimento sem a influência destes fatores
psicológicos.
32
Esta porcentagem foi atribuída a partir da consulta a um artigo elaborado por Nakamura
(2014), que mostrou este valor como desvio médio entre a receita atual das empresas e não dos
empreendimentos em si.
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Os resultados desta análise serão apresentados no Diagrama de Tornado
(Figura 38) e que desmostram a influência das variavéis selecionadas no Valor
Presente Líquido (VPL) do empreendimento.
Figura 38 - Diagrama de Tornado e resultados dos cenários alternativos.

Fonte: elaborado pelo autor.

É possível notar no diagrama acima que as variáveis que mais influencia os
resultados do empreendimento são o preço de venda das unidades e as despesas
relativas à construção, mostrando uma variação significativa em comparação aos
resultados do cenário referencial.
Já as demais variáveis apresentaram ligeira diferença em relação aos valores
do cenário referencial e serão desconsideradas da análise, assim, somente as
variáveis de preço de venda das unidades e despesas de construção serão
consideradas nas etapas subsequentes deste estudo.
4.7

Quantificação de risco e retorno
Com os dados obtidos no tópico anterior é possível determinar o formato da

árvore de decisão a ser avaliada pela XYZ incorporação e construção, com os
diversos cursos de ação e as incertezas relevantes relacionadas à decisão (Figura
39).
É possível notar na Figura 39 a existência de um curso de ação que não
possui incerteza, ou seja, é a ação relacionada ao investimento de capital em
aplicações financeiras a custo da oportunidade, conforme descrito no tópico 4.5.1,
onde existe a plena certeza da obtenção de um resultado esperado, devido à
característica de baixo risco deste tipo de investimento.
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Figura 39 - Árvore de decisão com as variáveis de maior impacto.

Fonte: elaborado pelo autor.

Já a opção de realizar o empreendimento deve ser avaliada pela empresa
como uma possibilidade de obtenção de resultados superiores a opção de
investimento financeiro a custo de oportunidade, porém, para que isso seja possível
é necessário avaliar os riscos existentes em cada subdivisão dos ramos da decisão
de realizar o empreendimento, com o intuito de obter um valor que permita comparar
devidamente as opções.
É possível notar ainda na Figura 39 que para cada variável devem ser
atribuídos resultados para os nós de incerteza dos cenários favorável, referencial e
desfavorável e que irão gerar os Valores Monetários Esperados para a Decisão.
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4.7.1 Quantificação de risco e Retorno por meio de VME
Para lograr os Valores Monetários Esperados é necessário, além dos
resultados ou outcomes, as devidas distribuições probabilidades de ocorrência33
para cada cenário.
A definição das probabilidades pode ser realizada qualitativamente, estando
sujeita a conceituação subjetiva e passível de interpretações dispersas, bem como
em termos quantitativos, representadas por porcentagens ou números decimais, que
reduzem a subjetividade da probabilidade, evitam erros de comunicação e orientam
as decisões (HAMMOND, KEENEY; RAIFFA, 2004), e ainda, ser expressa por meio
de julgamento próprio, opinião de especialistas, informações de meios de
comunicação, busca de novos dados para dados ainda indisponíveis, entre outras
(YU, 2011).
É possível também, segundo Bickel, Lake e Lehman (2011), utilizar métodos
de distribuições discretas de probabilidades, que permite simplificar a execução da
análise em fases iniciais, como por exemplo, o método Extended Person-Tukey
(EPT), McNamee-Celona Shortcut

(MCS) e Extended Swanson-McGill (ESM)

(Figura 35).
Figura 40 - Métodos de distribuição discreta.

Fonte: Adaptado de Skinner (2009)

Desta forma, a precisão minuciosa na atribuição das probabilidades não se
faz necessária, visto que para guiar a decisão é necessário que a chance de

33

Segundo Yu (2001) levantar as distribuições probabilidades de ocorrência pode ser uma
tarefa custosa durante o processo, principalmente quando não há tempo ou informações suficientes
(HAMMOND, KEENEY; RAIFFA, 2004).

87

ocorrência esteja dentro de uma faixa de abrangência específica. (HAMMOND,
KEENEY; RAIFFA, 2004).
Durante a fase de pesquisa bibliográfica não foram encontrados, dados
exatos que traduzisse as distribuições de probabilidades de ocorrência para as
variáveis de preço de venda e despesas de obras, assim, o autor optou pela
implementação de uma distribuição de probabilidades pré-definida, que simplificam a
análise durante a fase inicial de avaliação34.
Neste caso, será utilizado hipoteticamente o método de distribuição por
aproximação denominada Extended Swanson-Megill (Figura 40), para compor os
cenários desfavoráveis, referenciais e favoráveis respectivamente.
É possível dizer que parte dos desvios das receitas das empresas do setor de
desenvolvimento imobiliário gera resultados desfavoráveis numa proporção de
22,7%, segundo Nakamura (2014), assim, com base nesses dados, o autor admitiu
um ajuste na distribuição de probabilidade de 30-40-30 para 35-40-25, para os
cenários desfavoráveis, referencial e favorável respectivamente.
A partir da Figura 41 é possível verificar os possíveis resultados35 (outcomes)
para todas as conseqüências, obtidos pela criação de fluxos de caixa individuais
para cada evento da árvore, utilizando como dados de entrada, os valores das
variáveis logrados na análise de sensibilidade, realizada no tópico 4.6.
Além disso, é possível verificar que as distribuições de probabilidades já
foram incluídas nos ramos da árvore, permitindo que os Valores Monetários
esperados possam ser calculados na etapa seguinte.
4.7.2 Apresentação dos resultados na árvore de decisão
Após a apresentação da árvore decisão com os resultados as e
probabilidades é possível gerar os Valores Monetários Esperados (VME) para cada
consequência, compondo os resultados para o curso da ação para o nó de
realização do empreendimento.
Basicamente os VME são obtidos pela multiplicação dos possíveis resultados
por suas probabilidades de ocorrência (Tabela 25), sendo que após a realização

34

Em análises mais detalhadas é indicada a utilização de informações setoriais confiáveis.
Os resultados apresentados na Figura 41 foram obtidos por meio do Valor Presente Líquido
de cada fluxo de caixa, bem como a sua Taxa Interna de Retorno (TIR).
35
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desses cálculos se obtém o resultado total de cada incerteza a partir da soma dos
VME unitários da variável de despesas de construção, gerando o valor esperado
total dos três nós de incerteza desta variável.
Figura 41 - Árvore de decisão com os resultados e probabilidades hipotéticas.

Fonte: elaborado pelo autor.
Tabela 25 - VME dos possíveis resultados para realização do empreendimento.
Variável 2
(Despesas de
construção)
favorável
favorável
cen. referencial
desfavorável
favorável
cen. referencial cen. referencial
desfavorável
favorável
desfavorável cen. referencial
desfavorável

Variável 1 (preço
de venda)

Resultado
1.406,91
1.191,30
884,74
841,08
596,14
262,35
360,72
88,56
46,44

(x)

P(x)

VME unitário

0,25
0,40
0,35
0,25
0,40
0,35
0,25
0,40
0,35

351,73
476,52
309,66
210,27
238,46
91,82
90,18
35,42
16,25

VME total

1.137,91

540,55

141,86

Fonte: elaborado pelo autor.

Prosseguindo com o mesmo processo até o nó de incerteza do preço de
venda, se obtém o Valor Monetário Esperado para cada cenário da decisão de
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realizar o empreendimento na árvore de decisão (Figura 42) e os VME finais para as
duas decisões.
Em seguida serão apresentados os possíveis cursos de ação ilustrados por
meio de gráfico de distribuição de probabilidades cumulativa, que visam facilitar a
leitura dos resultados e suas probabilidades (Figura 43).
Figura 42 - Árvore de decisão com os valores esperados para os cursos de ações.

Fonte: elaborado pelo autor.

Cabe informar que o resultado do curso de ação relativo ao investimento
financeiro a custo de oportunidade foi obtido da mesma maneira que os resultados
da decisão de realizar o empreendimento, ou seja, foi obtido a partir de um fluxo de
caixa com investimento inicial similar ao do empreendimento no cenário referencial.
O propósito de incluir este nó de decisão foi comparar os resultados do
empreendimento com os resultados de um investimento ou aplicação de capital a
risco zero e fornecer a XYZ incorporação e construção uma estimativa do premio
sobre o risco de realizar o empreendimento em relação ao investimento financeiro.
Desta maneira, é possível notar que o premio pelo risco de realizar o
empreendimento com a intenção de lograr maiores rendimentos, situa-se justamente
entre o valor esperado das duas opções, ou seja, a subtração entre o VME do nó de
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realizar o empreendimento e o VME do investimento financeiro à COP é exatamente
o prêmio pelo risco do investimento.

Probabilidade cumulativa

Figura 43 - Distribuição de probabilidades para os possíveis resultados.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-500

0

500

1000

1500

VPL (outcome) (R$mil)
Invest COP

Realizar

Fonte: elaborado pelo autor.

Dentre as opções de aversão, neutralidade e disposição ao risco, a empresa
poderia adotar a postura de neutralidade ou até a disposição ao risco se a decisão
não envolver, segundo Skinner (2009), valores acima de 20% do patrimônio líquido
da empresa aproximadamente, sendo que acima destes valores o indicado seria
optar pela postura de aversão ao risco ou até mesmo considerar outras formas de
avaliação, como por exemplo, a Utilidade Esperada.
Na Figura 44 é possível verificar as possíveis curvas de utilidade36 para a
decisão em questão e na Tabela 26 é possível notar que os valores de utilidade
esperada na postura de aversão ao risco são superiores aos valores na postura de
disposição ao risco, isto indica que se a empresa atua sobre a postura de aversão
ao risco, a escolha mais indicada seria realizar o empreendimento.
Entretanto, se a empresa atua na postura de disposição ao risco, as duas
decisões poderiam oferecer uma baixa utilidade para empresa, visto que a
realização do empreendimento ainda possui ligeira vantagem.

36

As curvas de utilidades apresentadas foram obtidas pela arbitragem de valores médios
relativos à utilidade para organização, em alcançar tais retornos, nas três posturas de risco. Já os
valores mínimos e máximos são obtidos diretamente da árvore de decisão. A Sinuosidade da curva é
dada justamente pela união dos pontos mínimo, médio e máximo.
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Figura 44 - Curvas de Utilidades para as possíveis posturas ao risco.

Fonte: elaborado pelo autor.

Os valores de Utilidade Esperada apresentados na Tabela 26 foram obtidos a
partir da multiplicação dos VPL de cada curso de ação pela sua probabilidade de
ocorrência, conforme apresentado na Tabela 27.
Tabela 26 - Valores e Utilidades esperadas das possíveis decisões.
Utilidade Esperada
Decisão

VME (R$mil)

realizar

550,35

0,69

0,35

0,15

Invest. à COP.

-88,44

0,00

-0,12

-0,08

Disposição ao
risco

Aversão ao risco Neutro ao risco

Fonte: elaborado pelo autor.
Tabela 27 - Valores e Utilidades esperadas das possíveis decisões.
VPL (outcome)
Probabilidade (P)
(R$mil)

1.406,91
1.191,30
884,74
841,08
596,14
262,35
360,72
88,56
46,44
TOTAL

0,06
0,10
0,09
0,10
0,16
0,14
0,09
0,14
0,12
1,000

Utilidade (U)
(Aversão ao
risco)

Utilidade
Esperada
(PxU=EU)
(Aversão ao
risco)

1,00
0,92
0,82
0,80
0,72
0,60
0,63
0,50
0,45
-

0,06
0,09
0,07
0,08
0,12
0,08
0,06
0,07
0,06
0,686

Fonte: elaborado pelo autor.

Utilidade (U)
(Neutro ao risco)

Utilidade
Esperada
(PxU=EU)
(Aversão ao
risco)

Utilidade (U)
(Disposição ao
risco)

Utilidade
Esperada
(PxU=EU)
(Disposição ao
risco)

1,00
0,87
0,70
0,67
0,50
0,22
0,31
0,11
0,04
-

0,06
0,08
0,05
0,05
0,06
0,02
0,02
0,01
0,00
0,349

1,00
0,50
0,35
0,32
0,22
0,10
0,13
0,03
0,01
-

0,0625
0,0400
0,0176
0,0172
0,0127
0,0018
0,0022
0,0002
0,0000
0,154
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4.8

Determinação do valor da nova informação
Conforme já abordado, o valor da informação perfeita permite verificar qual

valor que pode ser pago para obter uma informação perfeita para resultados reais,
ou seja, a quantia a ser paga para obter informações livre de incerteza ou
informações certas.
A informação perfeita pode ser obtida basicamente dispondo os nós de
incerteza na frente do nó de decisão da árvore, gerando um novo resultado (valor
esperado), que será subtraído do resultado da árvore inicial.
A utilização da Informação imperfeita permite incluir informações relevantes
na árvore de decisão, ou até no diagrama de influência, como por exemplo, a
inclusão de um nó de incerteza relacionado a uma pesquisa setorial ou pesquisa de
mercado.
Em suma, o cálculo do valor da informação imperfeita é feito por meio da
utilização da regra de Bayes para reverter a árvore (MCNAMEE e CELONA, 2008),
onde o novo nó é posicionado previamente ao nó de estado da natureza, permitindo
calcular as probabilidades desse novo indicador.
4.8.1 Apresentação dos resultados com novas informações
Com o uso da técnica de informação perfeita é possível gerar novos VME, por
meio da inversão do posicionamento do nó de incerteza e do nó de decisão na
árvore, conforme apresentado na Figura 45.
A partir dos resultados apresentado na árvore de decisão (Figura 45) é
possível notar que o VME se manteve o mesmo, ou seja, mesmo com a inversão
dos nós a decisão de realizar o empreendimento se manteve, pois ao subtrair o
resultado da árvore inicial ao resultado na árvore com informação perfeita, não se
obteve o resultado para a inclusão desta informação.
Isto acontece porque o nó de decisão de investimento financeiro a COP
obteve um valor inferior ao valor obtido pelo nó de realizar o empreendimento nos
três cenários, sendo que estes resultados poderiam ser alterados se houvesse, por
exemplo, outros nós de decisão na árvore ou se o nó de investimento financeiro a
COP tivesse um resultado maior que o valor esperado da decisão de realizar em
alguns dos cenários disponíveis.
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Figura 45 - Resultados com informação perfeita.

Fonte: elaborado pelo autor.

Com a utilização da informação imperfeita é possível verificar se a árvore
inicial é influenciada pela incerteza de adquirir uma pesquisa mercadológica, que
permita alcançar um valor de venda mais concreto.
Para esse nó foi atribuído hipoteticamente uma distribuição de probabilidades
(Tabela 28), que permitiu construir uma árvore de decisão com o nó de incerteza
para a variável de preço de vendas e um nó adicional de incerteza para variável de
pesquisa de mercado, conforme ilustrado na Figura 46.
Tabela 28 - Porcentagens estimadas para resultados da pesquisa de mercado.
Variável 1 (preço
de venda)

informações
corretas (%)

Informações
incorretas (%)

favorável

0,6

0,4

cen. referencial

0,5

0,5

desfavorável

0,7

0,3

Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 46 - Inclusão de nó de incerteza para pesquisa de mercado.

Fonte: elaborado pelo autor.

A inversão dos nós de incerteza apresentado na Figura 46 gerou, a partir da
aplicação da regra de Bayes (Tabela 29), novas porcentagens (Figura 47) para a
variável de preço de venda, criando uma árvore de decisão (Figura 48) com novos
VME e onde o valor a ser pago pela informação imperfeita é obtido pela subtração
do valor esperado desta nova árvore pelo valor árvore de decisão inicial (Figura 42).
Tabela 29 - Aplicação da regra de Bayes para novas probabilidades.

0,6
favorável

0,150

0,25

0,25

cen. Referencial

-

0,4
desfavorável

Informações incorretas (%)

informações corretas (%)

Variável 1 (preço
de venda)

0,5

0,7

-

-

0,4
0,100

0,200

-

0,35
Total

Fonte: elaborado pelo autor.

0,3

-

-

0,25

-

-

0,34

-

0,5

0,200

0,245

-

-

0,41

0,595

-

0,49

0,105
0,26

0,405
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A informação imperfeita também não gerou novos valores com a inclusão da
pesquisa de mercado para o levantamento do valor de venda em relação aos
valores obtidos na árvore inicial (Figura 42), pelo mesmo motivo apresentado para o
caso da informação perfeita, citado na página 92.
Figura 47 - Inversão dos nós de incerteza.

Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 48 - Árvore de Decisão com valor de informação imperfeita.

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.9

Apresentação e análise dos resultados que compõem os cursos de ação
Diante de todas as informações apresentadas até o presente momento é

possível ter um panorama geral sobre decisão que a XYZ incorporação e construção
deverá tomar e com base nos dados apresentados na Tabela 30, a empresa possui
subsídios que permitirão avaliar o caminho mais indicado a seguir.
Com relação ao resultado do modelo financeiro gerado no tópico 4.5 e
apresentado sinteticamente na Tabela 30, verificou-se que a Taxa Interna de
Retorno para opção de realizar o empreendimento gerou um resultado 3,6 vezes
maior que a Taxa Média de Atratividade (Tabela 20) no cenário referencial e a opção
e investimento financeiro a custo de oportunidade obteve uma taxa de Retorno
abaixo da TMA.
A análise de sensibilidade, apresentada no tópico 4.6, mostrou que as
variáveis mais relevantes para decisão são o preço de venda e as despesas de
obra.
A partir destes dados o modelo financeiro foi complementado pela geração
dos resultados para os cenários alternativos da análise e pela composição dos
possíveis cursos de ação na árvore de decisão, chegando aos resultados do cenário
mais favorável e menos favorável, conforme apresentado na Tabela 30.
Tabela 30 - Resumo dos resultados para os possíveis cursos de ação.

Decisão

Modelo financeiro
(cenário
referencial)

análise de sensibilidade (VPL)
cenário mais
cenário mais
desfavorável
favorável (R$mil)
(R$mil)
VPL
VPL
TIR (%)
TIR (%)
(R$mil)
(R$mil)

Utilidade Esperada
VME
(R$mil)

Aversão Neutro ao Disposição
ao risco
risco
ao risco

VPL
(R$mil)

TIR (%)

Realizar

596,14

41,40

1.406,91

74,10

46,48

16,50

550,35

0,69

0,35

0,15

Invest. à
COP.

-87,44

11,00

-

-

-

-

-87,44

0,00

-0,12

-0,08

Fonte: elaborado pelo autor.

Nesta tabela é possível verificar que mesmo o resultado mais desfavorável
produz uma Taxa Interna de Retorno ligeiramente superior a TMA (Tabela 20).
A partir da atribuição das probabilidades apresentadas no tópico 4.7.1 foi
possível quantificar o risco e retorno esperado deste investimento, com a geração do
Valor Monetário Esperado obtido para as duas decisões (Figura 42) e que permitiu
chegar ao valor do premio pelo risco em realizar o empreendimento, que neste caso,
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é o próprio VME da opção de realizar o empreendimento, visto que a alternativa de
investimento financeiro não ofereceu VME positivo.
Ainda com relação ao risco, a Tabela 30 ilustra as possíveis utilidades
esperadas para as diversas posturas de risco, notando que a Utilidade Esperada na
postura de aversão ao risco indica que a opção de realizar o empreendimento
proporciona maior utilidade em relação ao investimento financeiro à Custo de
Oportunidade, porém, a Utilidade Esperada para a postura de disposição ao risco
indica que a opção de realizar o empreendimento é ligeiramente viável.
Assim, se a empresa estiver atuando sobre a postura de disposição ao risco,
o resultado da Utilidade Esperada na opção de realizar o empreendimento é
insignificante, pois as empresas que atuam nesta postura de risco possuem valores
médios de utilidade acima do Valor Monetário Esperado obtido nesta análise,
levando os decisores à procura de outras opções de maior utilidade.
Com o intuito de trazer informações complementares à análise, serão
apresentadas na Tabela 31 as probabilidades de todos os cenários e seus
resultados em Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno.
Tabela 31 - Possíveis resultados e suas probabilidades.
Variável 2
(Despesas de
construção)
favorável
favorável
cen. referencial
desfavorável
favorável
cen. referencial cen. referencial
desfavorável
favorável
desfavorável cen. referencial
desfavorável

Variável 1 (preço
de venda)

Probablidade (%)

Resultado - VPL
(R$ mil)

TIR

6,25
10,00
8,75
10,00
16,00
14,00
8,75
14,00
12,25

1.406,91
1.191,30
884,74
841,08
596,14
262,35
360,72
88,56
46,44

74,10
64,90
51,50
52,20
41,40
25,10
31,90
18,40
16,50

Fonte: elaborado pelo autor.

Na distribuição cumulativa apresentada na Figura 43 é possível notar que o
resultado relativo ao cenário referencial se encontra numa faixa de probabilidade
acumulada de aproximadamente 65%37, isso significa que, existe uma probabilidade
de 24,6%38 do resultado do cenário referencial ocorrer dentro desta faixa de

37

Valor adquirido pela somatória das probabilidades dos possíveis resultados mais
desfavoráveis até o resultado do cenário referencial.
38
Resultado obtido pela divisão da probabilidade do resultado no cenário referencial pela
soma das probabilidades da faixa de abrangência citada na nota acima.
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abrangência, bem como, existe uma probabilidade de 18,8%39 do resultado mais
desfavorável ocorrer na mesma faixa de abrangência, assim, nota-se que a
diferença entre esses dois resultados em 6% aproximadamente.
Se a partir das informações apresentadas acima, a empresa não julgar
necessário regressar as etapas anteriores, para realizar ajustes ou refinamento das
informações obtidas, a decisão poderá ser tomada, seguindo com as etapas
subsequentes do processo, como a alocação de recursos, entre outras.

39

Resultado obtido pela divisão da probabilidade do resultado no cenário mais desfavorável
pela soma das probabilidades da faixa de abrangência citada na nota 23.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
É possível verificar, por meio dos resultados apresentados no tópico 4.9, que
a utilização do processo de análise de decisão concomitante com as práticas de
análise de viabilidade ampliou a percepção do agente decisor, permitindo que as
decisões sejam fundamentadas.
Além disso, com base nos resultados apresentados na Tabela 30 foi possível
obter maior percepção e entendimento do tipo de investimento em questão, além de
sua complexidade, incertezas, riscos e retorno, em comparação ao resultado do
modelo financeiro, a qual integra as análises de viabilidades, que norteiam grande
parte das decisões, conforme apresentado na Tabela 5.
Entretanto, foi possível notar que a aplicação da análise de decisão possui
maior quantidade de etapas, em relação às análises de viabilidades correntes,
sendo que, em casos onde a decisão possui limitação de tempo, o processo de
análise de decisão pode ser reduzido ou simplificado.
Neste trabalho, a utilização de planilhas eletrônicas contribuiu para a agilidade
do processo de análise de decisão e permitiu lidar diretamente com a oportunidade,
proporcionando a liberdade necessária para a realização de ajustes no decorrer do
trabalho, bem como, criando uma interação com o mesmo.
Basicamente, o processo de análise de decisão pode ser aplicado
considerando as etapas existente dentro das fases de estruturação e avaliação,
permitindo explorar as incertezas antes de implementar da ação.
Durante a realização da fase de estruturação, apresentada no tópico 4.2.2, foi
possível notar que o foco da identificação da oportunidade voltou-se diretamente
para o lucro do investimento, com foco na abordagem dos principais fatores de
incerteza que impactam no resultado.
A etapa de avaliação da situação de mercado, apresentada no tópico 4.3,
permitiu apreciar as particularidades da região escolhida tanto do ponto de vista
regional, com o levantamento das informações sobre as principais atividades
econômicas e o perfil de renda da população local, como do ponto de vista
localizado, ou seja, com a definição de uma área de abrangência, onde existiam
conjuntos residenciais similares desenvolvidos pela empresa XYZ, permitindo
direcionar a busca dos terrenos e os parâmetros de preços deste produto praticados
na região, onde exclusivamente se baseou esta avaliação (Tabelas 13 e 14).
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A etapa de geração de alternativas apresentada no tópico 4.4 estabeleceu
como critério de escolha os terrenos que gerasse a maior taxa de ocupação para
implantação do projeto e maior volume de construção em metro quadrado (Tabela
15), permitindo realizar a escolha do empreendimento a ser implantado no terreno
01, a fim de estabelecer um comparativo de retorno com uma opção de investimento
financeiro a custo de oportunidade.
Durante a execução do estudo, notou-se que esta etapa poderia ser
direcionada alternativamente para análise de opções de empreendimentos entre si,
a fim de verificar a opção mais indicada de investimento, sem a necessidade de
incluir opções de investimentos financeiros.
Desta maneira, o trabalho fixou a análise na realização do empreendimento e
na realização de investimento financeiro a custo de oportunidade como possíveis
alternativas e cursos de ação, conforme apresentado no tópico 4.5.1, seguindo para
a etapa de criação do modelo financeiro apresentado no tópico 4.5.2, onde foram
gerados, por meio da criação do fluxo de caixa, os resultados para o curso de ação
do cenário referencial.
Ao fim da etapa 4.5.2 foi possível obter o volume de investimento necessário
para realização do empreendimento (Figura 34 e Tabela 35), volume de receitas
proveniente das vendas (Figura 35 e Tabela 36) e os principais dados do modelo
financeiro, como equação de fundos (Figura 21), balanço financeiro (Figura 22) e
indicadores de rentabilidade do empreendimento (Figura 23).
Em suma, o modelo financeiro os resultado apresentados de forma sintética
pela Tabela 30 e que foram geradas durante a etapa 4.5.2, a partir de estudos
mercadológicos, dados disponibilizados em meios de comunicação técnicos e
referências bibliográficas (dados externos) e não por dados históricos de obras
realizadas, como algumas empresas costuma fazer (dados internos).
As informações obtidas por meio de dados externos foram:
•

O enquadramento do porte da empresa fictícia no regime de EPP, bem como,
sua carga tributária em concordância com a legislação federal;

•

O tempo de duração da obra de 24 meses e curva de produção obtida em
artigos técnicos;

•

O custo unitário de construção e administração de obra disponibilizada pelo
SINDUSCON;
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•

As despesas de aquisição do terreno fornecido pelo cartório de imóveis da
região;

•

As despesas com corretagem estipuladas pelo CRECI
Os dados referentes às despesas com propaganda e marketing, os índices de

velocidade de vendas, projetos e planejamento, estruturação e administração do
empreendimento e a Taxa Média de Atratividade foram arbitrados pelo autor.
A avaliação no processo de análise de decisão complementa a estruturação
(Figura 6), permitindo aliar aos dados quantitativos do modelo financeiro as
principais incertezas e riscos dos investimentos, a partir do uso de ferramentas como
a Análise de sensibilidade, Árvore de Decisão, o Valor Monetário Esperado e a
Utilidade Esperada, apresentado nos tópicos 4.6 e 4.7.
Com relação à etapa de determinação da nova informação, apresentado no
tópico 4.8 (Figura 45 e 48), não foi possível gerar novos resultados, pois conforme
analisado neste mesmo tópico, a informação perfeita e imperfeita não pode ser
devidamente aplicada devido à existência de apenas duas alternativas, sendo que a
alternativa de realizar o empreendimento gerou em todos os cenários um resultado
superior ao resultado de investimento a custo de oportunidade.
Desta forma, para que o conceito da nova informação seja devidamente
utilizado é necessário haver uma quantidade de alternativas suficientes e que seus
resultados não sejam excessivamente díspares.
No tópico 4.9 foram apresentados os possíveis resultados (Tabela 30),
mostrando que a utilização do processo de análise decisão é recomendável antes
que a ação seja concretizada, evitando assim, que os anseios ou vieses do agente
decisor possam levá-lo a escolhas infundadas e que exponha a prejuízos
financeiros.
Além disso, em mercados cada vez mais competitivos e com retornos
financeiros cada vez mais apertados é possível crer que, quanto mais preparado
estiver o decisor, mais estruturada será sua decisão, deixando somente ao acaso a
influência nos resultados.
E por fim, é possível dizer que o processo de análise de decisão pode ser
aplicado em decisões de negócios onde existe a necessidade de maior controle
sobre as incertezas e riscos envolvidos, sendo que em desenvolvimento imobiliário
sua aplicação pode ocorrer tanto para a realização de investimentos direcionados à
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produção de empreendimento, como para investimentos em fundos imobiliários, que
se assemelha a aplicações financeiras.
Desta forma, partindo do objetivo principal deste trabalho, cuja intenção é
estudar o comportamento do processo aplicado na tomada de decisão de
investimentos imobiliários, verificou-se que sua utilização de fato complementa a
análise de viabilidade baseada em modelos financeiros.
Contudo, este trabalho não se limita única e exclusivamente a este tema, tão
pouco, tem a intenção de cessar a continuidade de futuros estudos sobre o tema,
assim, segue algumas recomendações de trabalhos futuros com base nas
impressões citadas acima:
•

Realizar aplicação prática de outros processos apresentados neste trabalho;

•

Aplicar métodos de simulação para atribuir as probabilidades;

•

Utilizar probabilidades provenientes de pesquisas setoriais confiáveis;

•

Realizar aplicação prática em outras regiões;

•

Realizar aplicação prática voltada a outros usos (comercial, industrial, etc.)

•

Realizar aplicação prática com a incidência de receitas provenientes de
financiamento bancário;

•

Realizar aplicação prática com incidência de índices inflacionários;

•

Realizar aplicação prática voltada a programas habitacionais públicos;

•

Realizar aplicação prática tendo mais de um empreendimento como
alternativa;

•

Realizar aplicação prática que incluam outras variáveis dentre as utilizadas
neste trabalho;

•

Realizar aplicação prática com faixas de sensibilidades distintas às aplicadas
neste trabalho;

•

Modificar alguns dos assuntos apresentados neste trabalho;
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ANEXO A - CATEGORIAS DE USO RESIDENCIAIS DE ITANHAÉM
De acordo com a lei de uso, parcelamento e ocupação do solo da cidade,
toda edificação destinada à habitação permanente, correspondendo a uma
habitação por lote é chamada de Residência Unifamiliar (R.1) e toda edificação
destinada à habitação permanente, correspondendo a mais de uma habitação por
lote e compreendendo habitações agrupadas, é chamada de Residência
Multifamiliar (R.2), subdividindo-se em quatro subcategorias: R.2.1, R.2.2, R.2.3 e
R.2.4, conforme características apresentadas na Tabela 38 (ITANHÁEM, 1977).
Tabela 32 - Sub-categorias de residência multifamiliar.
SUB_CATEGORIA

CARACTERÍSTICAS

R.2.1

Unidades
residenciais
superpostas
correspondem
a
duas
unidades
unifamiliares agrupadas verticalmente, com
térreo mais um pavimento, acessos e
dependências totalmente independentes,
com uma vaga de garagem por unidade.

R.2.2

Unidades
residenciais
geminadas
superpostas, correspondendo a no máximo
quatro unidades unifamiliares agrupadas,
com térreo mais um pavimento, acessos e
dependências totalmente independentes,
com uma vaga de garagem por unidade.

R.2.3

Unidades
residenciais
agrupadas
horizontalmente, correspondendo a no
mínimo três e no máximo oito unidades
unifamiliares autônomas ou quarenta
metros de fachada contínua, com térreo
mais
um
pavimento,
acessos
e
dependências totalmente independentes,
com uma vaga de garagem por unidade

R.2.4

Unidades
residenciais
agrupadas
verticalmente, regulamentadas pela Lei nº
2.304, de 01 de agosto de 1997, e suas
alterações posteriores.

Fonte: adaptado de Itanhaém (1977).
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Existe ainda o Conjunto Residencial (R.3), que é formado por uma ou mais
edificações, isoladas ou agrupadas por blocos, ocupando um ou mais lotes,
dispondo obrigatoriamente de espaços e instalações de uso comum, caracterizados
como bens em condomínio e subdividindo-se em três subcategorias: R.3.1 e R.3.2 e
R.3.3, conforme características apresentadas na Tabela 39.
Tabela 33 - Sub-categorias de conjunto residencial.
SUB_CATEGORIA

CARACTERÍSTICAS

R.3.1

Vila ou conjuntos em áreas de quinhentos metros
quadrados a dois mil metros quadrados, com a vaga de
garagem podendo ser locada na projeção da edificação ou
no recuo desta em relação à via interna, com áreas
comuns de lazer e vias internas de circulação de veículos
nos casos que atendam no máximo dez unidades.

R.3.2

Conjunto residencial em áreas acima de dois mil metros
quadrados e até quinze mil metros quadrados, com a vaga
de garagem podendo ser locada na projeção da edificação
ou no recuo desta em relação à via interna e com áreas
comuns sociais e de lazer.

R.3.3

Conjunto residencial em áreas acima de quinze mil metros
quadrados; com a vaga de garagem podendo ser locada
na projeção da edificação ou no recuo desta em relação à
via interna e com áreas comuns sociais e de lazer.

Fonte: adaptado de Itanhaém (1977).
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ANEXO B - RESTRIÇÕES QUANTO AO DIMENSIONAMENTO, RECUOS,
OCUPAÇÃO E APROVEITAMENTO DO LOTE
Na Tabela 40 são apresentados os índices urbanísticos, quanto à restrição de
dimensionamento, recuos, ocupação e aproveitamentos do lotes definidos pela
Prefeitura Municipal da Cidade de Itanhaém.
Tabela 34 - Restrições
aproveitamento do lote.
ZONA
DE
USO

Z.1

quanto

ao

dimensionamento,

recuos,

ocupação

e

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO, RECUOS, OCUPAÇÃO E
APROVEITAMENTO DO LOTE

Frente
mín.

Área
Mín.

(m)

(m)

12

300

Recuo
de
frente
mín.
(m)

Recuos
laterais
mín.
(m)

Recuos
laterais
mín.
(m)

Taxa de
ocupação
máx.
(m)

Coef. de
aproveitamento
máx.
(m)

5

2

4

0,6*

1,2*

*- Alterado pela lei nº 2.520, de 12 de janeiro de 2000.
Fonte: Itanhaém (1977).
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ANEXO C - FLUXOS DE CAIXA DETALHADOS UTILIZADOS NO ESTUDO
Tabela 35 - Fluxo de caixa das despesas do empreendimento analisado.
pag. do
estruturaçã
tx. de
projetos e construção + Adm. do
mês
preço do
o do
TOTAL
ref.
aquisição
planejamen administraçã empreendi
terreno
empreendi
(nominal)
(k)
do terreno
to
o
mento
TER
mento
1 750.000,00 22.500,00
1.192,98
773.692,98
2
23.729,77
9.842,12
1.192,98
34.764,87
3
23.729,77
9.842,12
1.192,98
34.764,87
4
23.729,77
9.842,12
1.192,98
34.764,87
5
1.192,98
1.192,98
6
1.192,98
1.192,98
7
1.192,98
1.192,98
8
1.192,98
1.192,98
9
1.192,98
1.192,98
10
49.276,19
1.192,98
50.469,18
11
49.276,19
1.192,98
50.469,18
12
49.276,19
1.192,98
50.469,18
13
49.276,19
1.192,98
50.469,18
14
49.276,19
1.192,98
50.469,18
15
49.276,19
1.192,98
50.469,18
16
77.588,68
1.192,98
78.781,66
17
77.588,68
1.192,98
78.781,66
18
77.588,68
1.192,98
78.781,66
19
77.588,68
1.192,98
78.781,66
20
77.588,68
1.192,98
78.781,66
21
77.588,68
1.192,98
78.781,66
22
79.655,52
1.192,98
80.848,51
23
79.655,52
1.192,98
80.848,51
24
79.655,52
1.192,98
80.848,51
25
107.585,26
1.192,98
108.778,24
26
107.585,26
1.192,98
108.778,24
27
107.585,26
1.192,98
108.778,24
28
107.585,26
1.192,98
108.778,24
29
107.585,26
1.192,98
108.778,24
30
107.585,26
1.192,98
108.778,24
31
107.585,26
1.192,98
108.778,24
32
107.585,26
1.192,98
108.778,24
33
107.585,26
1.192,98
108.778,24
Total 750.000,00 22.500,00 71.189,31 29.526,35 1.968.423,12 39.368,46 2.881.007,24
Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).
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Tabela 36 - Fluxo de caixa das receitas de venda.
TOTAL
nominal
(R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
66.736,80
68.101,50
69.466,20
70.830,90
72.195,60
73.560,30
74.925,00
76.289,71
77.654,41
79.019,11
80.383,81
109.042,53
110.407,23
111.771,93
113.136,63
114.501,33
115.866,03
117.230,73
118.595,43
119.960,13
121.324,83
122.689,53
27.294,02
151.348,25
27.294,02
152.712,95
27.294,02
87.340,85
27.294,02
85.976,15
27.294,02
84.611,45
27.294,02
83.246,75
27.294,02 1.048.090,23 1.129.972,28
27.294,02
80.517,35
27.294,02
79.152,65
27.294,02
77.787,95
27.294,02
76.423,25
27.294,02
75.058,55
27.294,02
73.693,84
27.294,02
45.035,13
27.294,02
43.670,43
27.294,02
42.305,73
27.294,02
40.941,02
27.294,02
39.576,32
27.294,02
38.211,62
27.294,02
36.846,92
27.294,02
35.482,22
27.294,02
34.117,52
27.294,02
32.752,82
27.294,02
31.388,12
2.729,40
1.364,70
655.056,40 1.048.090,23 4.745.953,90

mês
Intermediárias Intermediárias
Entrada (R$) Parcelas (R$)
Chaves (R$)
ref.
01 (R$)
02 (R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Total

66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80
66.736,80

1.601.683,20

1.364,70
2.729,40
4.094,10
5.458,80
6.823,50
8.188,20
9.552,91
10.917,61
12.282,31
13.647,01
15.011,71
16.376,41
17.741,11
19.105,81
20.470,51
21.835,21
23.199,91
24.564,61
25.929,32
27.294,02
28.658,72
30.023,42
31.388,12
32.752,82
31.388,12
30.023,42
28.658,72
27.294,02
25.929,32
24.564,61
23.199,91
21.835,21
20.470,51
19.105,81
17.741,11
16.376,41
15.011,71
13.647,01
12.282,31
10.917,61
9.552,91
8.188,20
6.823,50
5.458,80
4.094,10
2.729,40
1.364,70
786.067,67

27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02
27.294,02

655.056,40

Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).
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Tabela 37 - Fluxo de caixa líquido das despesas de vendas.
mês
ref.

Receita Bruta Propaganda
de vendas
e marketing
VGV (R$)
(R$)

1
0,00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5
66.736,80
6
68.101,50
7
69.466,20
8
70.830,90
9
72.195,60
10
73.560,30
11
74.925,00
12
76.289,71
13
77.654,41
14
79.019,11
15
80.383,81
16
109.042,53
17
110.407,23
18
111.771,93
19
113.136,63
20
114.501,33
21
115.866,03
22
117.230,73
23
118.595,43
24
119.960,13
25
121.324,83
26
122.689,53
27
151.348,25
28
152.712,95
29
87.340,85
30
85.976,15
31
84.611,45
32
83.246,75
33 1.129.972,28
34
80.517,35
35
79.152,65
36
77.787,95
37
76.423,25
38
75.058,55
39
73.693,84
40
45.035,13
41
43.670,43
42
42.305,73
43
40.941,02
44
39.576,32
45
38.211,62
46
36.846,92
47
35.482,22
48
34.117,52
49
32.752,82
50
31.388,12
51
2.729,40
52
1.364,70
Total 4.745.953,90

corretagem
(R$)

7301,47
7301,47
7301,47
7301,47
7301,47
7301,47
7301,47
7301,47
7301,47
7301,47
7301,47
7301,47
7301,47

6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68
6.673,68

94.919,08

160.168,32

Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).

Encargos
(RET - R$)

1.388,13
1.416,51
1.444,90
1.473,28
1.501,67
1.530,05
1.558,44
1.586,83
1.615,21
1.643,60
1.671,98
2.268,08
2.296,47
2.324,86
2.353,24
2.381,63
2.410,01
2.438,40
2.466,78
2.495,17
2.523,56
2.551,94
3.148,04
3.176,43
1.816,69
1.788,30
1.759,92
1.731,53
23.503,42
1.674,76
1.646,38
1.617,99
1.589,60
1.561,22
1.532,83
936,73
908,34
879,96
851,57
823,19
794,80
766,42
738,03
709,64
681,26
652,87
56,77
28,39
98.715,84

Impostos
(RET - R$)

1.281,35
1.307,55
1.333,75
1.359,95
1.386,16
1.412,36
1.438,56
1.464,76
1.490,96
1.517,17
1.543,37
2.093,62
2.119,82
2.146,02
2.172,22
2.198,43
2.224,63
2.250,83
2.277,03
2.303,23
2.329,44
2.355,64
2.905,89
2.932,09
1.676,94
1.650,74
1.624,54
1.598,34
21.695,47
1.545,93
1.519,73
1.493,53
1.467,33
1.441,12
1.414,92
864,67
838,47
812,27
786,07
759,87
733,66
707,46
681,26
655,06
628,85
602,65
52,40
26,20
91.122,31

TOTAL
nominal (R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
50.092,18
51.402,29
52.712,41
54.022,52
55.332,63
56.642,74
57.952,86
59.262,97
60.573,08
61.883,20
63.193,31
90.705,68
92.015,79
100.627,37
101.937,48
103.247,60
104.557,71
105.867,82
107.177,93
108.488,05
109.798,16
111.108,27
138.620,64
139.930,75
83.847,22
82.537,11
81.226,99
79.916,88
1.084.773,39
77.296,65
75.986,54
74.676,43
73.366,32
72.056,20
70.746,09
43.233,72
41.923,61
40.613,50
39.303,38
37.993,27
36.683,16
35.373,05
34.062,93
32.752,82
31.442,71
30.132,59
2.620,23
1.310,11
4.301.028,34
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Tabela 38 - Fluxo de caixa líquido do empreendimento.
mês
ref.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Total

Receita
líquida de
vendas (R$)

Custos total
de
implantação
+ terreno
(R$)

TOTAL (R$)

773.692,98
773.692,98
0,00
0,00
34.764,87
34.764,87
0,00
34.764,87
34.764,87
0,00
34.764,87
34.764,87
50.092,18
1.192,98
48.899,20
51.402,29
1.192,98
50.209,31
52.712,41
1.192,98
51.519,42
54.022,52
1.192,98
52.829,54
55.332,63
1.192,98
54.139,65
56.642,74
50.469,18
6.173,57
57.952,86
50.469,18
7.483,68
59.262,97
50.469,18
8.793,79
60.573,08
50.469,18
10.103,91
61.883,20
50.469,18
11.414,02
50.469,18
12.724,13
63.193,31
90.705,68
78.781,66
11.924,02
92.015,79
78.781,66
13.234,13
100.627,37
78.781,66
21.845,71
101.937,48
78.781,66
23.155,82
103.247,60
78.781,66
24.465,93
104.557,71
78.781,66
25.776,05
105.867,82
80.848,51
25.019,32
107.177,93
80.848,51
26.329,43
108.488,05
80.848,51
27.639,54
109.798,16
108.778,24
1.019,92
111.108,27
108.778,24
2.330,03
138.620,64
108.778,24
29.842,40
139.930,75
108.778,24
31.152,51
83.847,22
108.778,24
24.931,02
82.537,11
108.778,24
26.241,14
81.226,99
108.778,24
27.551,25
79.916,88
108.778,24
28.861,36
1.084.773,39
108.778,24
975.995,15
77.296,65
77.296,65
75.986,54
75.986,54
74.676,43
74.676,43
73.366,32
73.366,32
72.056,20
72.056,20
70.746,09
70.746,09
43.233,72
43.233,72
41.923,61
41.923,61
40.613,50
40.613,50
39.303,38
39.303,38
37.993,27
37.993,27
36.683,16
36.683,16
35.373,05
35.373,05
34.062,93
34.062,93
32.752,82
32.752,82
31.442,71
31.442,71
30.132,59
30.132,59
2.620,23
2.620,23
1.310,11
1.310,11
4.301.028,34 2.881.007,24 1.420.021,11

Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).

Fluxo de caixa
Investimentos
Acumulado
Retorno (R$)
(R$)
(R$)
773.692,98
808.457,85
843.222,72
877.987,59
829.088,39
778.879,08
727.359,66
674.530,13
620.390,48
614.216,91
606.733,23
597.939,43
587.835,53
576.421,51
563.697,37
551.773,36
538.539,23
516.693,52
493.537,70
469.071,77
443.295,72
418.276,41
391.946,98
364.307,44
363.287,52
360.957,49
331.115,09
299.962,58
324.893,61
351.134,74
378.685,99
407.547,36
568.447,79
645.744,45
721.730,99
796.407,42
869.773,73
941.829,94
1.012.576,03
1.055.809,75
1.097.733,36
1.138.346,86
1.177.650,24
1.215.643,51
1.252.326,67
1.287.699,71
1.321.762,65
1.354.515,47
1.385.958,17
1.416.090,77
1.418.710,99
1.420.021,11

773.692,98
34.764,87
34.764,87
34.764,87
48.899,20
50.209,31
51.519,42
52.829,54
54.139,65
6.173,57
7.483,68
8.793,79
10.103,91
11.414,02
12.724,13
11.924,02
13.234,13
21.845,71
23.155,82
24.465,93
25.776,05
25.019,32
26.329,43
27.639,54
1.019,92
2.330,03
29.842,40
31.152,51
24.931,02
26.241,14
27.551,25
28.861,36
975.995,15
77.296,65
75.986,54
74.676,43
73.366,32
72.056,20
70.746,09
43.233,72
41.923,61
40.613,50
39.303,38
37.993,27
36.683,16
35.373,05
34.062,93
32.752,82
31.442,71
30.132,59
2.620,23
1.310,11
985.572,36 2.405.593,47
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Tabela 39 - Fluxo de caixa líquido com reintrodução de recursos ociosos.
mês
ref.

Receita
líquida de
vendas (R$)

Reintroduç Custos total
ão de
de
recursos implantação
ociosos
e terreno
(R$)
(R$)

TOTAL (R$)

1
0,00
773.692,98
773.692,98
2
0,00
34.764,87
34.764,87
3
0,00
34.764,87
34.764,87
4
0,00
34.764,87
34.764,87
5
50.092,18
1.192,98
48.899,20
6
51.402,29
1.192,98
50.209,31
7
52.712,41
1.192,98
51.519,42
8
54.022,52
1.192,98
52.829,54
1.192,98
54.139,65
9
55.332,63
10
56.642,74
50.469,18
6.173,57
11
57.952,86
50.469,18
7.483,68
12
59.262,97
50.469,18
8.793,79
13
60.573,08
50.469,18
10.103,91
14
61.883,20
50.469,18
11.414,02
15
63.193,31
50.469,18
12.724,13
16
90.705,68
78.781,66
11.924,02
17
92.015,79
78.781,66
13.234,13
18
100.627,37
78.781,66
21.845,71
19
101.937,48
78.781,66
23.155,82
20
103.247,60
78.781,66
24.465,93
21
104.557,71
78.781,66
25.776,05
22
105.867,82
80.848,51
25.019,32
23
107.177,93
80.848,51
26.329,43
24
108.488,05
80.848,51
27.639,54
25
109.798,16
108.778,24
1.019,92
26
111.108,27
108.778,24
2.330,03
27
138.620,64
108.778,24
29.842,40
28
139.930,75
108.778,24
31.152,51
29
83.847,22 24.931,03
108.778,24
0,00
30
82.537,11 26.241,14
108.778,24
0,00
31
81.226,99 27.551,25
108.778,24
0,00
32
79.916,88 28.861,37
108.778,24
0,00
33 1.084.773,39
108.778,24
975.995,15
34
77.296,65
77.296,65
35
75.986,54
75.986,54
36
74.676,43
74.676,43
37
73.366,32
73.366,32
38
72.056,20
72.056,20
39
70.746,09
70.746,09
40
43.233,72
43.233,72
41
41.923,61
41.923,61
42
40.613,50
40.613,50
43
39.303,38
39.303,38
44
37.993,27
37.993,27
45
36.683,16
36.683,16
46
35.373,05
35.373,05
47
34.062,93
34.062,93
48
32.752,82
32.752,82
49
31.442,71
31.442,71
50
30.132,59
30.132,59
51
2.620,23
2.620,23
52
1.310,11
1.310,11
Total 4.301.028,34 107.584,78 2.881.007,24 1.527.605,89

Fonte: elaborado pelo autor (ref. 05/2015).

Fluxo de caixa
Investimento
acumulado
Retorno (R$)
s (R$)
(R$)
773.692,98
808.457,85
843.222,72
877.987,59
829.088,39
778.879,08
727.359,66
674.530,13
620.390,48
614.216,91
606.733,23
597.939,43
587.835,53
576.421,51
563.697,37
551.773,36
538.539,23
516.693,52
493.537,70
469.071,77
443.295,72
418.276,41
391.946,98
364.307,44
363.287,52
360.957,49
331.115,09
299.962,58
299.962,58
299.962,58
299.962,58
299.962,58
676.032,57
753.329,23
829.315,77
903.992,20
977.358,51
1.049.414,72
1.120.160,81
1.163.394,53
1.205.318,14
1.245.931,64
1.285.235,02
1.323.228,29
1.359.911,45
1.395.284,49
1.429.347,43
1.462.100,25
1.493.542,95
1.523.675,55
1.526.295,77
1.527.605,89

773.692,98
34.764,87
34.764,87
34.764,87
48.899,20
50.209,31
51.519,42
52.829,54
54.139,65
6.173,57
7.483,68
8.793,79
10.103,91
11.414,02
12.724,13
11.924,02
13.234,13
21.845,71
23.155,82
24.465,93
25.776,05
88,29
88,29
88,29
1.019,92
2.330,03
981,03
31.152,51
0,00
0,00
0,00
0,00
975.995,15
77.296,65
75.986,54
74.676,43
73.366,32
72.056,20
70.746,09
43.233,72
41.923,61
40.613,50
39.303,38
37.993,27
36.683,16
35.373,05
34.062,93
32.752,82
31.442,71
30.132,59
2.620,23
1.310,11
877.987,59 2.298.008,70

