Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Thiago Duque de Sandes

Aplicação de Ferramenta Multicritério Para Apoio às Tomadas de
Decisão na Pré-Seleção de Terrenos Abandonados

São Paulo
2018

Thiago Duque de Sandes

Aplicação de Ferramenta Multicritério Para Apoio às Tomadas de Decisão na PréSeleção de Terrenos Abandonados.

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Habitação: Planejamento e
Tecnologia.

Data da aprovação ____/____/____

___________________________________
Prof. Dr. Antonio Celso R. Brasiliano
(Orientador)
Mestrado Habitação: Planejamento e
Tecnologia

Membros da Banca Examinadora
Prof. Dr. Antonio Celso Ribeiro Brasiliano (Orientador)
Mestrado Habitação: Planejamento e Tecnologia
Profª. Drª. Maria Akutsu (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Renato Almeida dos Santos (Membro)
Trevisan – Escola de Negócios

Thiago Duque de Sandes

Aplicação de Ferramenta Multicritério Para Apoio às Tomadas de
Decisão na Pré-Seleção de Terrenos Abandonados

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte dos
requisitos para obtenção do título de Mestre
em Habitação: Planejamento e Tecnologia.
Área de Concentração: Tecnologia em
Construção de Edifícios – TCE.

Orientador: Prof. Dr. Antonio Celso R.
Brasiliano.

São Paulo
Fevereiro/2018

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

S216a

Sandes, Thiago Duque de
Aplicação de ferramenta multicritério para apoio às tomadas de decisão na pré-seleção de terrenos abandonados. / Thiago Duque de Sandes. São Paulo, 2018.
110p.
Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Tecnologia
em Construção de Edifícios.
Orientador: Prof. Dr. Antonio Celso R. Brasiliano

1. Modelo de decisão multicritério 2. Tomada de decisão 3. Terreno abandonado
4. Mercado imobiliário 5. São Paulo (cidade) 6. Tese I. Brasiliano, Antonio Celso R.,
orient. II. IPT. Coordenadoria de Ensino Tecnológico III. Título
18-22

CDU

711.14(043)

DEDICATÓRIA
Este trabalho é dedicado a meus pais que sempre me proporcionaram as melhores
condições de estudo, me apoiaram e nunca me deixaram desistir dos meus sonhos.
Sem eles, talvez o caminho fosse bem diferente e difícil.

AGRADECIMENTOS
A Deus, que sempre me deu forças, esperança e fé para realizar este sonho
que tanto almejei em minha vida. Nunca me deixou desanimar, desamparado ou
sozinho.
A meu pai Antônio Carlos de Sandes, sempre incentivador, batalhou a vida
inteira para me proporcionar condições e oportunidades melhores nesta vida. Com
ele, foi possível uma trajetória menos árdua e mais compensatória.
A minha mãe Irma Duque de Sandes, sempre me aconselhando, apoiando,
direcionando e batalhando para que eu pudesse ser sempre o melhor de mim.
Ao Prof. Dr. Antonio Celso Ribeiro Brasiliano, que me acolheu e foi
extremamente atencioso, desde o primeiro dia que o procurei para ler a prévia do
meu trabalho final na matéria de Análise de Risco, até hoje na conclusão deste
trabalho. Além de ter abraçado esta ideia, ter me procurado várias vezes, me dado
excelentes conselhos, suporte e diretrizes, tornou-se um grande amigo que vou levar
para a vida. Muito obrigado.
Ao Prof. Dr. Rafael Barreto Castelo da Cruz, que me orientou no processo
seletivo para a Instituição. Me direcionou em qual tema deveria trabalhar, sempre
disposto em me ajudar, incentivando-me a nunca desistir do sonho de ser Professor,
mesmo quando ainda estava me graduando Engenheiro Civil. Suas palavras de
incentivo e elogios que me deram forças para estar aqui hoje. Muito obrigado.
Ao Prof. Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia, pelas dicas, sugestões, ideias,
aulas, diretrizes e questionamentos excepcionais. Sempre fazendo os pensamentos
irem além e garantindo coerência no trabalho.
Ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), desde
o pessoal da limpeza, secretaria (Em especial ao grande amigo Adilson Felicciano,
sempre ajudando, quando está ao seu alcance), corpo docente e demais
funcionários. Todos fundamentais para minha formação. Agregando sempre
conteúdo, informações valiosas e excelentes serviços prestados.
A todos os amigos e familiares que fazem parte da minha vida direta e
indiretamente. Sempre torceram por mim, confiaram nos meus trabalhos e meu
potencial.

EPÍGRAFE

"Não sou obrigado a vencer, mas tenho o dever de ser verdadeiro. Não sou
obrigado a ter sucesso, mas tenho o dever de corresponder à luz que tenho."
(Abraham Lincoln)

RESUMO
Com o Plano Diretor da Cidade de São Paulo, a necessidade de habilitar
terrenos abandonados tornou-se uma realidade para proprietários e uma
oportunidade para investidores. Porém, as decisões tomadas para investir em um
terreno, ou até mesmo em sua pré-seleção, geralmente são baseadas em fatores
inerentes, porém pouco organizados, estudados superficialmente, sem metodologia
ou processo. Quando se trata de um investimento desse porte, há uma série de
fatores que devem ser analisados detalhadamente, para que não haja surpresas e
prejuízos desnecessários, que poderiam ter sido evitados. Muitas vezes, um
investidor quando resolve aplicar recursos em um empreendimento imobiliário,
acaba apenas se apegando as condições superficiais do terreno, como: declividade,
limpeza, tamanho e fluxo de caixa, ou até mesmo em dicas de profissionais do ramo
imobiliário, que apesar da experiência, podem não ter estudado detalhadamente a
situação de cada opção de investimento existente no mercado. Dentro deste
cenário, a utilização de uma ferramenta de análise multicriterial e apoio às tomadas
de decisão torna-se uma alternativa organizacional, trazendo métodos para o estudo
padrão, uma visão mais detalhada e ampla de todos os critérios e subcritérios
existentes na hora da escolha do melhor empreendimento a investir. Com isso,
diminuindo a probabilidade de incertezas, riscos e tomadas de decisões errôneas.
Dentre as metodologias existentes para análise multicriterial e apoio às tomadas de
decisão, foi desenvolvida uma nova ferramenta intuitiva e de fácil entendimento,
denominada Método de Duque. Este trabalho propõe a aplicação do Método de
Duque, como ferramenta de pré-seleção, para escolha do melhor terreno a se
investir, através de um problema prático. O estudo de caso apontará o terreno com
maior Nível de Investimento (Interessante), entre três opções escolhidas
aleatoriamente. Para isto, será abordado no trabalho a Lei do Novo Plano Diretor da
Cidade de São Paulo, os problemas causados pelos terrenos abandonados, a
necessidade de habilitar um terreno, caracterização do mercado imobiliário,
definição dos critérios de pré-seleção dos terrenos, modelos multicriteriais, o Método
de Duque e a análise dos resultados obtidos após a aplicação da ferramenta.
Palavras–Chave: Análise Multicriterial; Tomada de Decisão; Investimento; Terrenos;
Mercado Imobiliário.

ABSTRACT
Application of Multicriteria Tool to Support Decision Making in Pre-Selection of
Abandoned Land

With the Master Plan of the City of São Paulo, the need to enable
abandoned land has become a reality for owners and an opportunity for investors.
However, the decisions made to invest in a land, or even in its pre-selection, are
usually based on inherent but little organized factors, superficially studied, without
methodology or process. When it comes to an investment of this size, there are a
number of factors that need to be analyzed in detail so that there are no surprises
and unnecessary losses that could have been avoided. Often, an investor decides to
invest in a real estate project, only by clinging to the superficial conditions of the land,
such as: slope, cleanliness, size and cash flow, or even tips from real estate
professionals. Experience, may not have studied in detail the situation of each
investment option in the market. Within this scenario, the use of a multicriterial
analysis tool and support for decision making becomes an organizational alternative,
bringing methods for the study, standard, a more detailed and comprehensive view of
all criteria and subcriteria existing at the time of choice of the best venture to invest.
This reduces the likelihood of uncertainties, risks and mistaken decisions. Among the
existing methodologies for multicriterial analysis and support to existing decisionmaking, a new intuitive and easy-to-understand tool, called the Duque Method, was
developed. This work proposes the application of the Duque Method, as a preselection tool, to choose the best terrain to invest, through a practical problem. The
case study will point out the land with the highest Investment Level (Interesting),
among three randomly chosen options. For this purpose, the Law of the New Master
Plan of the City of São Paulo will be approached, problems caused by abandoned
land, the need to qualify for a land, characterization of the real estate market,
definition of the pre-selection criteria of the land, multicriteria models, The Duque
Method and the analysis of the results.
Keywords: Multicriterial Analysis; Decision Making; Investment; Land; Real estate
market.
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1

INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca auxiliar na pré-seleção de terrenos, os
interessados em investir para habilitar lotes abandonados. Para isto, foram
estudados cenários reais, onde as premissas fundamentais são: terrenos com
mesma tipologia, localizados na mesma região e com potencial comercial atrativo.
Em meio a tantos métodos quantitativos existentes na área de Análise de
Critérios e Tomada de Decisão, existem os Modelos de Decisão Multicritério. Entre
eles, pode-se citar os seguintes métodos: Mapas Mentais, Borda, Condorcet e
Trocas Justas, aplicados sucessivamente por Tony Buzan (2005), Jean-Charles
Borda (1781), Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, conhecido como Marquês de
Condorcet (1785) e Hammond, J. S, Keeney, R. L, Raiffa, H. (1998). Essas
metodologias auxiliam na produção de critérios pertinentes a serem analisados,
separam por categoria, facilitando visualmente a análise dos mesmos. As
alternativas geradas são analisadas preliminarmente, recebem um determinado
peso, conforme escala analítica, facilitando a tomada de decisão final.
Sendo assim, este trabalho propõe a utilização das metodologias de Análise
Multicriterial para o contexto da habilitação de terrenos abandonados por meio de
um problema prático. O mesmo consiste em selecionar um terreno o qual possui o
melhor cenário para investimento, dentre outras alternativas com a mesma tipologia.
Para isto, a metodologia do trabalho começa com a caracterização do novo Plano
Diretor da Cidade de São Paulo e mercado imobiliário; definição do problema a ser
estudado; elaboração e identificação dos critérios pertinentes para cada caso;
definição dos critérios; escolha dos modelos de Análise Multicriterial e Apoio a
Tomada de Decisão; aplicação dos métodos nos dados levantados e análise final
com relação a tomada de decisão.
Em 2014, foi aprovada e sancionada a lei 16.050/2014, denominada de Plano
Diretor Estratégico do Município de São Paulo, a qual define uma série de diretrizes
no intuito de parametrizar o crescimento e desenvolvimento da cidade para os
próximos 16 anos. A mesma foi discutida e elaborada com base na revisão da lei
13.430/02, agora considerada como Plano Diretor Estratégico Antigo do Município
de São Paulo. O objetivo desta reelaboração visou o reequilíbrio da cidade de São
Paulo de forma produtiva e social, buscando integrar os problemas relacionados a
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moradia e emprego, trazendo soluções para ambos os temas rotineiros e de extrema
preocupação das gestões municipais ao longo dos anos. A ideologia discutida foi
direcionada à utilização e reaproveitamento de lotes e edificações ociosas, política
habitacional

para

pessoas

sem

moradia,

valorização

do

meio

ambiente,

direcionamento do crescimento da cidade, promoção do crescimento econômico,
preservação do patrimônio e incentivo às iniciativas culturais, entre outras temáticas.
O Município de São Paulo criou o DECRETO Nº 56.589, DE 10 DE
NOVEMBRO DE 2015, regulamentando os procedimentos para a aplicação do
Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo – IPTU Progressivo no
Tempo, nos termos da Lei nº 15.234, de 1º de julho de 2010, com alterações da Lei
nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico do Município de São
Paulo. O decreto consiste em taxar progressivamente o proprietário, a máxima
alíquota anual de 15% (quinze por cento) do valor venal do imóvel, pelo prazo de 5
(cinco) anos. Após o decorrer do prazo, caso o proprietário não tenha cumprido a
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o terreno para algum fim que o tire do
subaproveitamento (Terreno não utilizado para fins de moradia ou comercial), a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano poderá acionar a Secretaria
Municipal dos Negócios Jurídicos e solicitar a desapropriação do bem, com
pagamento em títulos da dívida pública. A cobrança do IPTU Progressivo no Tempo
é mantida até que o problema seja resolvido pelo proprietário ou pela Secretaria
Municipal dos Negócios Jurídicos (Exerce atividades de consultoria e assessoria a
diversos departamentos municipais, em problemas rotineiros).
Com o estabelecimento do Novo Plano Diretor, surgiu a necessidade do
reaproveitamento de terrenos e habitações ociosas constantemente presentes na
Cidade de São Paulo. Porém, muitas pessoas serão obrigadas a analisar
tecnicamente as condições da propriedade, a localidade em que se encontra o
imóvel, o custo para reabilita-lo e o retorno que essa reabilitação trará. Para isso,
haverá um leque de decisões a serem tomadas.
Para que o proprietário ou investidor consiga habilitar um terreno, é
necessário um investimento e consequentemente, como premissa do capitalismo, o
mesmo deve retornar um rendimento compatível com o desembolso de capital
exigido. Considerando que todo investimento deve ser feito de forma racional e
planejada, há a necessidade de uma análise prévia de viabilidade técnica e
econômica. A mesma deve apresentar dados capazes de orientar o proprietário
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sobre a rentabilidade do investimento e mostrar se o cenário está dentro das
expectativas pré-estabelecidas.
Siegel (2013) afirma que nenhuma previsão é determinante para o futuro ou
exata em seus resultados. Porém, há a possibilidade de aumentar a quantidade de
informações sobre determinado assunto e utilizá-las de alguma forma, traçando os
limites de variação de uma previsão e as probabilidades de ocorrer um evento.
Pensando assim, percebe-se um aumento da precisão em momentos de tomada de
decisão, a partir da diminuição de incertezas e, consequentemente, chances de
revés.
Uma das ferramentas utilizadas para a tomada de decisão, são as
metodologias de decisão multicritério. Estas auxiliam em momentos decisórios, de
previsão, quantificação de riscos e suas interfaces possíveis em diversos cenários.
Os mesmos são trabalhados através da combinação entre fatores de mesma
categoria e potenciais influenciadores no resultado final (Tomada de Decisão).
Simulações matemáticas não isentam a probabilidade de um risco nas
tomadas de decisão. Porém, produzem muitas informações importantes que
auxiliarão os investidores a seguir um caminho no momento de aplicar recursos em
um determinado projeto. Dependendo do segmento, o mesmo pode possuir muitas
variáveis externas, as quais aumentam as incertezas. Em situações como esta, a
simulação pode trazer informações valiosas para a tomada de decisão final, gerando
um campo mais seguro ao investidor.
O objetivo deste trabalho é relacionar, analisar e identificar critérios relevantes
na tomada de decisão, quando se busca pré-selecionar terrenos abandonados para
habilitação (Socioeconômica). Deseja-se criar uma ferramenta de pré-análise
multicriterial de fácil manuseio e aplicabilidade. Utiliza-la para ajudar investidores no
momento da prospecção de terrenos e ao mesmo tempo, sanando os problemas
apontados pelo Novo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e outras
legislações, em outras localidades.
O estudo apresentado aplica uma metodologia de decisão multicritério para
apoio na tomada de decisão, no momento de pré-selecionar um terreno abandonado
para habilitação, na cidade de São Paulo – SP.
Durante o estudo, uma série de atividades foram desenvolvidas. Tais como:
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1) Definição das alterações legislativas do município de São Paulo e suas
consequências, via análise do Novo Plano Diretor do Município de São
Paulo (O mesmo trouxe mudanças legais e oportunidades no mercado
imobiliário);
2) Definição do problema a ser estudado, através de revisão bibliográfica e
levantamento de informações;
3) Definição dos critérios que possam influenciar na tomada de decisão para
pré-selecionar um terreno a habilitar.
4) Verificação dos terrenos abandonados na região escolhida e identificação
dos que se encaixam nas premissas determinadas para o estudo.
5) Análise de modelos de decisão Multicritério, através de revisão bibliográfica;
6) Definição do método de decisão multicritério como uma ferramenta de apoio
para a tomada de decisão.
7) Aplicação da mesma, apresentação dos resultados obtidos, verificação da
eficácia e coerência dos resultados, indicando a melhor alternativa a ser
considerada.

1.1

Relevância e justificativa

Com o surgimento do Novo Plano Diretor da Cidade de São Paulo, os donos
de lotes abandonados foram obrigados a tomar uma providência, evitando multas e
colaborando com a solução de um problema social presente nas grandes cidades.
Para que um investidor tome a decisão de aplicar recursos e habilitar um terreno, há
a necessidade de analisar a viabilidade técnica e econômica deste empreendimento,
além de consultar especialistas de mercado, os quais poderão fornecer indicadores
positivos ou negativos com relação ao investimento desejado e o cenário existente.
Estes são os indicadores básicos analisados em qualquer investimento, porém cada
empreendimento é um cenário diferente, com critérios e valores diferentes. Desta
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forma, analisar critérios e tomar decisões acaba não seguindo uma regra ou
procedimento, o que dificulta a análise do investidor e prejudica a visão do mesmo,
no processo decisório. Sendo assim, há a necessidade criar um procedimento de
pré-seleção com ferramentas quantitativas aplicáveis aos critérios e apoio a tomada
de decisão, minimizando a possibilidade de desconsideração de fatores inerentes ao
estudo.
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2

TERRENOS ABANDONADOS

Matsumoto (2011) mostra em suas pesquisas de mercado que o preço por
metro quadrado dos terrenos em várias partes da Cidade de São Paulo só vem
crescendo ao longo dos anos. Os mesmos por estarem com alto custo, tornam a
decisão de investimento ainda mais complexa, o que aumenta a necessidade de
uma boa análise pré-investimento, com maior quantidade de critérios, observando
com atenção o estudo de viabilidade, a rentabilidade da aplicação, os riscos e
liquidez.
No próximo item, a caracterização dos problemas causados por terrenos e
edifícios abandonados é apresentada.

2.1

Problemas causados por terrenos e edifícios abandonados

Em diversas cidades do mundo existem problemas sociais, os quais o poder
público tenta interferir, afinal de contas, é uma responsabilidade do Estado. Todas
as ações tomadas são embasadas por leis e decretos elaborados pela câmara
legislativa e exercidas pelo poder executivo. A cidade de São Paulo não é diferente.
Devido ao porte do Município, a probabilidade da existência de necessidades
sociais é muito grande. A proporção das regiões, a quantidade de bairros, vilas,
comunidades, ruas, edificações e terrenos, cria o cenário propício a problemas para
ruas, bairros e até cidades. Focando em um dos estopins existentes para estes
problemas, terrenos e edifícios abandonados são uma das causas as quais iremos
estudar.
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Figura 1: Mapa Mental Referente Aos Possíveis Problemas Que Uma Propriedade
Abandonada Pode Causar.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

A situação de uma propriedade privada pode se encontrar em três tipos de
cenários: Imóvel não edificado (Terreno livre de construções, coeficiente de
aproveitamento igual a zero), Subutilizado (Há construções no terreno, porém o
coeficiente de aproveitamento está abaixo do mínimo definido) e Não Utilizado (Há
construções no terreno com coeficiente de aproveitamento adequado, porém com no
mínimo 60% de desocupação há mais de 1 ano, de maneira legal).
Nos casos de propriedades privadas onde o terreno não está edificado, os
problemas mais comuns são: Invasões parciais ou totais do terreno, seja através da
construção de barracões de madeira ou mesmo edificações de alvenaria;
prostituição, assaltos, tráfico de entorpecentes, uso de drogas, abuso sexual,
esconderijo para foragidos, entre outros; proliferação de doenças; excesso de
vegetação, pichações nas contenções periféricas do terreno (quando existem),
excesso de lixo; incêndios, acidentes com moradores locais; depreciação do valor de
mercado da região; proliferação de insetos e animais, trazendo vetores de doenças,
animais peçonhentos, entre outros; proliferação e excesso de vegetações; acúmulo
de entulho, dejetos, escoamento de detritos para a rede pluvial, causando
entupimentos na rede e consequentemente enchentes por toda a região, além
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destes problemas, ainda temos o fator do mau cheiro, incomodando toda a
vizinhança.
Figura 2: Terreno Abandonado Com Acúmulo de Água (Possível Habitat Para Insetos e
Animais).

Fonte: Prefeitura Municipal de Aracaju. 2011.
Figura 3: Terreno Abandonado Invadido.

Fonte: Estadão Jornal Digital. 2014.
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Figura 4: Terreno Abandonado Com Proliferação de Vegetação, Acúmulo de Lixo e Entulho.

Fonte: Portal CDR. 2015.

Além de todos esses problemas nos terrenos, temos os casos onde há a
presença de edificações. Nestas situações, temos ainda o risco de desabamento
das estruturas, devido à falta de manutenção e desgaste com o tempo.
Segundo Matsumoto (2011), o Edifício São Vito é um exemplo de edificação
abandonada. Construído em 1959, possuía 600 unidades residenciais, 9 salas
comerciais, 12 sobrelojas, 25 andares, com 21.515,70 m² de área construída, 100%
de taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento de 27 vezes o terreno de
784,17 m², ficou abandonado e se tornou um cortiço superadensado por famílias
desabrigadas invasoras do local. Um edifício com potencial enorme para o comércio,
tornou-se um problema social e acabou demolido em 2011.
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Figura 5: Terreno Abandonado Com Edificação Abandonada.

Fonte: Jornal Cidade. 2016.

Tais problemas afligem os moradores locais, os quais procuram as
autoridades responsáveis, que devem tomar providencias. Em um município tão
grande, como São Paulo, onde a escassez de terrenos para construção de moradias
existe, os mesmos e edificações nessas situações não é correto. Os mesmos não
abrigam pessoas, não movimentam renda e ainda causam problemas sociais, como
os descritos acima. Isso acontece devido à falta de interesse dos proprietários em
investir, propriedades em inventário, provenientes de herança, entre outras
situações.

2.2

Novo plano diretor estratégico do município de São Paulo

Embasados na Constituição Federal, Estatuto da Cidade e Lei Orgânica do
Município de São Paulo, o poder Legislativo começou a trabalhar no velho Plano
Diretor Estratégico, visando ações que gerariam melhorias à cidade em vários
aspectos. Um deles era a questão referente aos terrenos e edificações abandonadas
por seus proprietários. Segundo o Gestão Urbana SP (2014), esta medida tem como
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objetivo o combate a especulação, a degradação urbana e o cumprimento da função
social do imóvel. O conceito da função social do imóvel implica no entendimento de
que a propriedade deve ser efetivamente exercida em benefício da sociedade e não
apenas aos interesses de seu dono.
A ociosidade de terrenos ou edificações, quando localizados em regiões com
infraestrutura adequada, pode causar efeitos prejudiciais ao seu entorno (como a
degradação e o abandono, conforme descrito anteriormente) e também à toda
cidade, porque diminui a oferta de áreas aptas à urbanização ou utilização, com
consequente encarecimento dos imóveis e afastamento da população para regiões
mais afastadas. Longe de ser uma diretriz ideológica, a função social está presente
em diversos dispositivos da Constituição Federal, que também prevê instrumentos
para que o poder público exija seu cumprimento, sendo o mais conhecido deles a
desapropriação para fins de reforma agrária.
Segundo a Constituição Federal (art. 182, § 4º), a mesma determina a
aplicação do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC), IPTU
Progressivo

no

Tempo

e

Desapropriação

com

Pagamento

respectivamente, para imóveis que não cumprem sua função social.

em

Títulos,

27

Figura 6: Função Social da Propriedade.

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. 2014.

Com relação aos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados, estão
sujeitos ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Os proprietários dos
imóveis não parcelados, não edificados, subutilizados ou não utilizados, são
notificados pela Prefeitura do Município de São Paulo e possuem um prazo máximo
de um ano a partir do recebimento da notificação para protocolar junto ao órgão
competente (Secretaria de Obras do Município), o pedido de aprovação e execução
de projeto de parcelamento ou edificação desses imóveis, conforme o caso.
Os proprietários dos imóveis notificados deverão iniciar a execução do
parcelamento ou edificação desses imóveis no prazo máximo de dois anos, a contar
da expedição do alvará de execução do projeto, cabendo aos proprietários a
comunicação ao Órgão Público competente. Caso o proprietário alegue algum
impasse jurídico que inviabilize a ocupação do imóvel não utilizado, o Poder
Judiciário poderá conceder o prazo de um ano, a partir da notificação,
exclusivamente para promover a regularização da edificação se possível, nos termos
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da legislação vigente, ou a sua demolição, contando a partir de então o prazo igual
para apresentação de projeto de nova edificação ou documentação relativa à
regularização do imóvel.
Os proprietários terão o prazo de até 5 cinco anos, a partir do início das
obras, para comunicar a conclusão do parcelamento do solo, ou da edificação do
imóvel, ou da primeira etapa de conclusão de obras no caso de empreendimentos
de grande porte. Os prazos previstos serão contados em dobro quando o
proprietário notificado for cooperativa habitacional ou associação sem fins lucrativos.
Se o mesmo tomar a decisão de vender o imóvel ou venha a óbito, as obrigações e
os prazos permanecem os mesmos, sem interrupção. Caso nenhuma das etapas
seja cumprida dentro do prazo, a prefeitura inicia o processo de Taxação
Progressiva No Tempo, sobre o IPTU do proprietário.
Figura 7: Prazos e Metas Estabelecidas Pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. 2014.

A função social da propriedade é aplicada nos imóveis não edificados,
subutilizados, ou não utilizados localizados nas seguintes regiões do Município de
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São Paulo: Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 2, 3 e 5; perímetro de
Operação Urbana Centro; áreas de influência dos Eixos de Estruturação da
Transformação Urbana; perímetros e perímetros expandidos das Operações
Urbanas Consorciadas; perímetros das Subprefeituras da Sé e da Mooca; Macro
áreas de Urbanização Consolidada e de Qualificação da Urbanização; Macro área
de Redução da Vulnerabilidade Urbana, exclusivamente para glebas ou lotes com
área superior a 20.000m² (vinte mil metros quadrados); todas as áreas do perímetro
urbano, nas quais não incide o IPTU, ressalvadas as áreas efetivamente utilizadas
para a exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial.
Nos artigos nº 92 e 94, são considerados imóveis não edificados os lotes com
área superior a 500m² (quinhentos metros quadrados), com coeficiente de
aproveitamento utilizado igual a 0 (zero). Neste enquadramento, as obrigações
estabelecidas por lei aos proprietários não serão exercidas, enquanto o terreno não
possuir infraestrutura básica, assim definida pela legislação federal de parcelamento
do solo urbano, exceto os casos em que os equipamentos urbanos ali estabelecidos
possam ser exigidos no processo de licenciamento. No caso de lotes com metragem
inferior a 500m² (quinhentos metros quadrados), os mesmos são considerados
equivalentes à descrição acima, quando: originários de desmembramentos
aprovados após a publicação desta lei, ou quando somados a outros lotes do
mesmo proprietário perfaçam área superior a 500m² (quinhentos metros quadrados).
Para que não haja notificação da prefeitura, é preciso parcelar o terreno e/ou edificar
(Lei Nº 16.050, Capítulo III, Subseção I, Art. 92 e 94 (2014)).
Nos artigos nº 93 e 94, são considerados imóveis subutilizados os lotes com
área superior a 500m² (quinhentos metros quadrados) que apresentem coeficiente
de aproveitamento inferior ao mínimo definido pela legislação. Não se enquadram
nas categorias de não edificados ou subutilizados os imóveis que: Abriguem
atividades que não necessitem de edificação para suas finalidades, com exceção de
estacionamentos; integrem o Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes
e Espaços Livres, forem classificados como ZEPAM (Zona Especial de Proteção
Ambiental) ou cumpram função ambiental relevante; classificados como ZEPEC
(Zonas Especiais de Preservação Cultural), tombados, ou que tenham processo de
tombamento aberto pelo órgão competente de qualquer ente federativo, ou ainda
cujo potencial construtivo tenha sido transferido; ou devido a impossibilidades
jurídicas dependentes de prazos que não são de responsabilidade do proprietário.
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Para que não haja notificação da prefeitura, é preciso parcelar o terreno e/ou edificar
(Lei Nº 16.050, Capítulo III, Subseção I, Art. 93 e 94 (2014)).
E no artigo nº 95 da referida legislação, são considerados imóveis não
utilizados aqueles com coeficiente de aproveitamento igual ou superior ao mínimo
definido pela legislação e que tenham, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de sua
área construída desocupada por mais de 1 (um) ano ininterrupto. A desocupação
dos imóveis poderá ser comprovada, por meio de consulta às concessionárias, pela
não utilização ou pela interrupção do fornecimento de serviços essenciais como
água, luz e gás. A classificação do imóvel como não utilizado poderá ser suspensa
devido a impossibilidades jurídicas. Para que não haja notificação da prefeitura, é
preciso utilizar a edificação (Lei Nº 16.050, Capítulo III, Subseção I, Art. 95 (2014)).
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Figura 8: Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios.

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. 2014.

Caso os proprietários dos imóveis não cumpram as obrigações nos prazos ali
estabelecidos, a Prefeitura deverá aplicar taxações progressivas de IPTU majoradas
anualmente pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos até atingir a alíquota máxima
de 15% (quinze por cento). A alíquota aplicada a cada ano será o dobro do valor do
ano anterior e quando a mesma ultrapassar os 15% (quinze por cento), será mantida
neste percentual até que se cumpra a obrigação de parcelar, edificar, utilizar o
imóvel ou que ocorra a sua desapropriação. Caso estes imóveis tenham algum tipo
de isenção ou incentivo da Prefeitura, com relação a pagamento de impostos, os
mesmos serão suspensos quando o proprietário for notificado para o parcelamento,
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edificação ou utilização compulsórios. A partir do momento em que o proprietário
comprove o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel,
ocorrerá o lançamento do IPTU sem a aplicação das alíquotas.
Figura 9: IPTU Progressivo e Sua Aplicação.

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. 2014.
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Figura 10: Reprodução de Carnê Com Lançamento de IPTU Progressivo No Município de
Maringá (Alíquota de 8%).

Fonte: Prefeitura do Município de Maringá. 2014.
Figura 11: Reprodução de Carnê Com Lançamento de IPTU Progressivo No Município de
Maringá (Alíquota de 6%).

Fonte: Prefeitura do Município de Maringá. 2014.

Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no
Tempo sem que os proprietários dos imóveis tenham cumprido a obrigação de
parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso, a Prefeitura poderá proceder à
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desapropriação desses imóveis com pagamento em títulos da dívida pública. Assim
que a prefeitura toma posse da propriedade, esta deve determinar a destinação do
bem, visando à implantação de ações sociais, cumprindo as determinações do Plano
Diretor Estratégico, ou iniciar o procedimento para sua alienação ou concessão, para
que algum órgão a faça. Caso o proprietário não tenha quitado seus impostos
referente ao imóvel e a dívida supere o valor do mesmo, a Prefeitura deverá
proceder à desapropriação do imóvel e, na hipótese de não ter interesse público
para utilização em programas do Município, poderá aliená-lo a outras empresas,
para que o mesmo seja reaproveitado.
Figura 12: Fluxograma Explicativo Referente Ao Processo de Desapropriação.

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. 2014.

A Prefeitura poderá realizar consórcios imobiliários para fins de viabilizar
financeiramente o aproveitamento de imóveis que estejam sujeitos ao parcelamento,
edificação e utilização compulsória. O proprietário que transferir seu imóvel à
Prefeitura para a realização de consórcio imobiliário, receberá como pagamento,
unidades imobiliárias do empreendimento com valor correspondente ao da dívida,
antes da execução das obras de urbanização e edificação. Não deve ser incluído no
montante

da

dívida

expectativas

de

ganhos,

lucros

cessantes

e

juros

35

compensatórios, bem como eventuais custos para a recuperação da área em razão
da existência de passivos ambientais. O Poder Executivo poderá adotar programas
no intuito de aproximar os proprietários notificados para o parcelamento, edificação e
utilização compulsórios e agentes econômicos interessados em empreendimentos
imobiliários ou da construção civil, respeitados os princípios que regem a
administração pública.
Figura 13: Fluxograma Explicativo Referente Ao Consórcio Imobiliário.

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. 2014.

Todas essas diretrizes foram aprovadas e sancionadas pela lei 16.050/2014,
denominada de Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, a qual define
uma série de diretrizes no intuito de parametrizar o crescimento e desenvolvimento
da cidade para os próximos 16 anos. A mesma foi discutida e elaborada com base
na revisão da lei 13.430/02, agora considerada como Plano Diretor Estratégico
Antigo do Município de São Paulo. O objetivo desta reelaboração visou o reequilíbrio
da cidade de São Paulo de forma produtiva e social, buscando integrar os problemas
relacionados a moradia e emprego, trazendo soluções para ambos temas rotineiros
e de extrema preocupação das gestões municipais ao longo dos anos. A ideologia
discutida foi direcionada à utilização e reaproveitamento de lotes e edificações
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ociosas, política habitacional para pessoas sem moradia, valorização do meio
ambiente, direcionamento do crescimento da cidade, promoção do crescimento
econômico na cidade, preservação do patrimônio e incentivo às iniciativas culturais,
entre outras temáticas.
Com o estabelecimento do Novo Plano Diretor, surgiu a necessidade do
reaproveitamento de terrenos e habitações ociosas constantemente presentes na
Cidade de São Paulo. Porém, muitas pessoas serão obrigadas a analisar
tecnicamente do ponto de vista Civil, as condições da sua propriedade, a localidade
em que se encontra o imóvel, o custo para reabilitá-lo e o retorno que essa
reabilitação trará. Não somente o Município de São Paulo adotou estas medidas,
outras cidades do Brasil como Três Lagoas – MS, Maringá – PR, entre outras,
utilizaram das diretrizes constitucionais, para melhorar a qualidade de vida dos
moradores.

2.3

Análise macroeconômica do setor imobiliário

Antes de explanar a respeito dos principais motivos que levam os investidores
a utilizarem métodos de análise multicriterial e fatores relevantes de risco, são
analisados, sob a ótica macroeconômica, as transformações do mercado imobiliário,
pontos a serem observados com cautela, visando expor a importância de uma
análise detalhada a respeito do cenário brasileiro.

2.3.1 Visão geral
Gregório (2010) aponta que devido à abertura econômica no início da década
de 90, a economia teve uma aceleração em grande escala e o mercado imobiliário
foi juntamente com esta onda. A queda das taxas de juros, juntamente com a
estabilização da moeda e a migração do capital especulativo do mercado financeiro
para ativos reais criaram um cenário favorável à evolução do mercado de imóveis.
O mercado imobiliário é um ambiente onde é necessário muito cuidado para
os investidores, pois para construir um imóvel os montantes aplicados geralmente
são sempre muito altos e essa situação aumenta a margem dos riscos (Fontenelle,
2002). Em contrapartida, em momentos em que um país passa por uma crise
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financeira, o mercado financeiro se instabiliza, consequentemente a política de juros
também. Nessa situação, investir em imóveis torna-se atrativo, pois é uma mercado
sólido e seguro, onde os investidores podem alocar seu capital, na chamada
economia de bens reais.
Veronezi (2004) mostra que os investimentos devem ser feitos de forma
racional, planejada, visando o retorno do mesmo com as margens de lucro
esperadas.

Os

imóveis

criados

devem

ser

um

ambiente

adequado

ao

desenvolvimento de negócios, atendendo de forma eficiente tanto os seus
proprietários, como seus usuários. Devem acompanhar as evoluções tecnológicas,
os sistemas constituintes da área de facilidades, conceito arquitetônico adequado,
estrutura organizada para o desenvolvimento do trabalho (Dependendo da tipologia
do projeto), bem como a logística operacional à volta do empreendimento (visando a
malha urbana e a operação necessária do negócio). Pensando nestes aspectos, há
a possibilidade de investir com qualidade e bons retornos.

2.3.2 Cenário imobiliário nacional
O mercado imobiliário na cidade de São Paulo estava em recessão por volta
dos anos 2000, porém a partir desta data houve uma retomada no aquecimento dos
negócios de imóveis vinculado ao crescimento econômico do país, segundo Rocha
Lima (2004) e Alencar (1993). Esta movimentação e crescimento durou até
aproximadamente 2014, quando a crise financeira começa a dar sinais no país,
aumento de juros, preço do dólar, desemprego, entre outros. Atualmente a recessão
econômica é uma realidade.
Segundo Santos (2006), no Brasil o município de São Paulo é conhecido
como a região com maior dinamismo econômico entre todas as cidades,
principalmente quando se trata de atividades de serviços. Sendo assim, nesta região
há uma dinâmica elevada com relação ao mercado imobiliário. O mesmo
desenvolveu-se a partir da consolidação de áreas comerciais espalhadas pela
cidade, com concentração nas regiões sul e central da mesma.
Uma das causas importantes para justificar uma concentração imobiliária é a
infraestrutura urbana disponível ao seu desenvolvimento. A mesma pode ser
descrita e colocada em algumas disciplinas como: malha de transporte urbano (Seja
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ela acessível através de ruas e estradas para as mercadorias e suas logísticas, ou
estações de metrô e linhas de ônibus para deslocamento de funcionários), água
potável, eletricidade, saneamento básico, gás encanado, telefonia e dados, CFTV,
entre outros. Algumas destas disciplinas em determinados momentos não haviam
em todas as regiões de São Paulo. Apenas na região central o atendimento existia,
o que acabava acentuando a concentração imobiliária nestas regiões. A
necessidade

de

novas

construções

que

atendam

de

forma

atualizada

tecnologicamente as pessoas, com especificações técnicas novas, fizeram com que
as reformas começassem a participar e agregar no processo imobiliário.
A ação do estado nos municípios também colabora para a movimentação do
mercado de imóveis. As ações promovidas através de leis, decretos, Planos
Diretores, zoneamentos e código de obras influenciam diretamente. Além das
possibilidades de ampliação construtiva disponibilizadas por ferramentas como
outorga onerosa e Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC),
alternativa disponibilizada pelo estado, para subsidiar obras viárias visando o
incentivo a determinadas regiões da cidade.
Segundo

Cruz

(2013),

o

setor

de

construção

civil

representou

aproximadamente 6,2% do PIB em 2010. Entretanto, o total de investimentos no
setor imobiliário brasileiro não tem sido suficiente para atender à carência de
moradia da população. De acordo com os dados da PNAD (Pesquisa Nacional de
Amostra

de

Domicílios),

em

2008,

o

Brasil

apresentou

um

déficit

de

aproximadamente 5,5 milhões de unidades habitacionais. De acordo com o IBGE, de
1991 até 2010, a população do Brasil cresceu de 146,8 milhões para 190,7 milhões
de habitantes. Existem fatores que indicam um cenário de crescimento de novos
empreendimentos imobiliários no Brasil. Renda, consumo e investimento imobiliário
estão ainda muito concentrados nas duas classes mais altas, conforme demonstrado
na Tabela 1.
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A Tabela 2 apresenta dados sobre novos investimentos comerciais na Região
Metropolitana de São Paulo entre 1995 e 2011, incluindo os preços médios de venda
por metro quadrado.
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Segundo Cruz (2013), a região metropolitana de São Paulo é o principal
mercado para construções comerciais do Brasil. De acordo com a EMBRAESP
(2011), apenas a cidade de São Paulo possuía aproximadamente 5,8 milhões de
metros quadrados de construções comerciais em dezembro de 2010 (e mais 432
milhões de metros quadrados em Alphaville). Dessa totalidade, 78% desta área
estão concentrados em quatro regiões: Centro da cidade (6%), a região próxima à
Avenida Paulista, conhecida como “Paulista” (17%), o bairro Jardim Paulista,
conhecido como “Jardins” (17%), e as regiões próximas à marginal do rio Pinheiros,
também

conhecida

como

“Marginal

Pinheiros”

(38%).

Além

das

regiões

mencionadas, é cada vez maior a participação de polos isolados na cidade, que
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juntos, possuem um estoque significativo. A junção desses polos é denominada de
Região Outros, e é composta por 11 sub-regiões, onde se destacam, pelo volume,
as regiões Água Branca / Barra Funda e Angélica / Consolação.
A cidade de São Paulo tem sido alvo da valorização imobiliária. Foi feito um
estudo da evolução do preço por metro quadrado em zonas com valor de médio e
alto padrão, no período entre janeiro de 2004 e dezembro de 2010. Nas Regiões
consolidadas como Itaim, Jardins, Ibirapuera, Moema, Paraíso, Pinheiros, o “preço
por metro quadrado de venda” encontra-se acima de R$ 8.000,00 de área privativa
(MATSUMOTO, 2011, p. 47).
Figura 14: Evolução do Preço Por Metro Quadrado de Empreendimentos Residenciais
Verticais Lançados Entre 2004 e 2010 no Itaim, Jardins, Ibirapuera, Moema, Paraíso,
Pinheiros e Vila Olímpia.

Fonte: EMBRAESP.

“Nas Regiões consolidadas como Aclimação, Brooklin, Vila Mariana, Campo
Belo, Perdizes, Santana e Tatuapé o preço varia entre R$ 7.000,00/m² e R$
8.000,00/m² de área privativa” (MATSUMOTO, 2011, p. 48).
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Figura 15: Evolução do Preço Por Metro Quadrado de Empreendimentos Residenciais
Verticais Lançados Entre 2004 e 2010 na Aclimação, Brooklin, Vila Mariana, Campo Belo,
Perdizes, Santana e Tatuapé.

Fonte: EMBRAESP.

Em algumas regiões com antiga ocupação industrial e transformação em zona
mista como Ipiranga, Chácara Santo Antônio, Vila Leopoldina e Vila Gumercindo o
preço de venda varia entre R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00 de área privativa
(MATSUMOTO, 2011, p. 49).
Figura 16: Evolução do Preço Por Metro Quadrado de Empreendimentos Residenciais
Verticais Lançados Entre 2004 e 2010 na Ipiranga, Chácara Santo Antônio, Vila Leopoldina
e Vila Gumercindo.
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Fonte: EMBRAESP.

Com base no valor do metro quadrado das áreas privativas residenciais,
podemos presumir o valor dos terrenos. O valor final comercializado dos imóveis,
sejam eles comerciais ou residenciais acompanham o valor dos terrenos. Conforme
os preços aumentam ou diminuem nas regiões ao longo dos anos, os terrenos
possuem o mesmo comportamento. O aumento no valor dos terrenos se dá devido à
sua escassez na região e à alta demanda. Interpretando os gráficos, é notável que
com o passar dos anos a população foi aumentando, investindo nas regiões
mostradas e reduzindo a quantidade de oportunidades para compra de terrenos.
Para Matsumoto (2011, p. 49), o devido aumento no valor dos terrenos se dá:
“[...] Em função do grande adensamento populacional da cidade de São
Paulo, e da grande demanda por unidades habitacionais, o terreno tornouse um bem escasso, restando para o incorporador imobiliário às seguintes
opções: Maior custo de terreno nas regiões mais valorizadas, maior valor do
produto final; Prospecção de terrenos em regiões menos valorizadas e em
antigas áreas industriais; Formação de terreno para incorporação em
regiões valorizadas a partir da junção de pequenos lotes; Reforma de
edificações antigas em regiões com adensamento consolidado; Busca por
novas localidades como municípios da região metropolitana, interior e
outros estados [...]”.

2.3.3 Aglomerações comerciais da cidade de São Paulo
Devido a infraestrutura ter chegado primeiro em determinadas regiões da
cidade de São Paulo, as mesmas acabam ficando aglomeradas e definidas
conforme este privilégio. Com isso, observando os registros históricos do mercado
imobiliário, pode-se subdividir o município em 5 grandes regiões, segundo critério
utilizado pela EMBRAESP (fonte dos dados utilizados nesta pesquisa).
As descrições e caracterizações do mercado imobiliário, conforme cada zona
aglomerada:
Centro: Composta pelas áreas conhecidas como “Centro Velho” e “Centro
Novo”. Nesta região está localizado os primeiros prédios, sobrados e casas da
cidade de São Paulo. Seu desenvolvimento ocorreu durante 30 anos, a partir de
1930. A situação atual da região encontra-se formada por edificações antigas, com
conteúdo tecnológico, estrutura e tipologia arquitetônica ultrapassados, baixíssima
probabilidade de novo desenvolvimento, devido estas características. Outro fator
que impede, é a grande quantidade de proprietários em determinados locais. Para
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que os mesmos cheguem em um consenso e invistam recursos para uma reforma,
acaba se tornando inviável. Outra dificuldade que a região encontra é a escassez de
terrenos para empreender novos projetos. Em comparação com os demais
aglomerados, poucas transações imobiliárias ocorrem no Centro, devido à
pluralidade de proprietários em um determinado imóvel, os mesmos já não estão
com idade e saúde para cuidar dos negócios, a família acaba deixando conforme
está, outros se encontram em situação de inventário e não podem ser negociados.
As principais instituições presentes nessa região são: A Bolsa de Valores, Bolsa de
Mercadoria e Futuros, órgãos do judiciário, governos municipais e estaduais, áreas
administrativas de suporte a bancos e instituições financeiras, profissionais liberais,
universidades, empresas de call center e empresas de pequeno porte.
Geralmente os investidores que abrem um negócio nesta região procuram a
facilidade de acesso proporcionada a pedestres, através do transporte coletivo
(metrô / ônibus), proximidade a outras regiões (o centro se aproxima de diversas
localidades), suporte comercial completo (todos os tipos de comércio, agências
bancárias, órgãos do governo, infraestrutura completa) e quando há transações
imobiliárias, os preços podem ser menores, comparados com outras regiões.
Pessoas que procuram demonstrar a evolução e atualidade dos negócios, procuram
não se locar em edificações e bairros antigos, a estética visual não favorece.
Paulista: Até a década de 70, a região Central e Paulista eram as únicas da
cidade que apresentavam estrutura e atividades características de aglomerados de
negócios. Havia presente na região edifícios de escritórios e diversos tipos de
comércio (Nobre, 2000).
Segundo Bomfim e Zmitrowicz (2005), a região central sofreu um grande
processo de degradação a partir dos anos 50, muitos proprietários ainda detêm
estes imóveis em sua propriedade, que mesmo vago possui um alto valor imobiliário,
servindo como garantia de patrimônio. Dificilmente se desfazem destes bens por
valores inferiores ao ofertado, muitos possuem outros imóveis em outras localidades
absorvendo parte da demanda que se deslocou do centro.
Após todo o desenvolvimento da região Central, não havia mais terrenos para
investidores aplicarem e gerirem seus negócios. O munícipio de São Paulo, assim
como hoje, não parava de crescer e a expansão era inevitável. Uma alternativa para
os investidores e comerciantes interessados em fazer negócios, próximo ao Centro
era a Avenida Paulista. Segundo Cruz (2013), com o forte desenvolvimento naquela
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época, segundo dados da EMBRAESP, aproximadamente 90% de todos os terrenos
existentes foram comprados e geridos por investidores, justificando a escassez de
lotes e os altos preços praticados no mercado imobiliário atualmente. A Avenida
Paulista foi consagrada reduto financeiro da cidade por duas décadas. Segundo
Nobre (2000), quando a expansão nesta região se findou, o crescimento começou a
caminhar para a Região Sul da Cidade de São Paulo.
Figura 17: Avenida Paulista em 1902.

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. 2011.
Figura 18: Avenida Paulista em 1928.

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. 2011.
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Jardins: Região formada pelas avenidas Brigadeiro Faria Lima, Nove de
Julho, Presidente Juscelino Kubitschek e proximidades. Segundo informações da
EMBRAESP, começou a desenvolver-se no começo dos anos 80 na Brigadeiro Faria
Lima, devido à proximidade dos bairros residenciais a um grande empreendimento
que se desenvolvia na época, o Shopping Iguatemi. Com o passar do tempo, a
escassez de terrenos na região começou a aflorar, porém este cenário mudou no
começo dos anos 2000, com as desapropriações executadas pela prefeitura,
visando a construção da avenida.
Figura 19: Shopping Center Iguatemi, inaugurado em 1966.

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. 2011.

Marginal: “A ocupação industrial na cidade de São Paulo foi instalada em
regiões de várzea próximas ao rio Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. Inicialmente,
houve o incentivo em função do valor de terreno, mais barato (tanto para aquisição,
como para o pagamento de impostos), e a facilidade de acesso tanto para o litoral
como para o interior” (MATSUMOTO, 2011, p. 41).
Segundo Nobre (2000), o desenvolvimento imobiliário chegou nesta região
devido à grande quantidade de terrenos de grande porte e baratos, com
infraestrutura de transporte atrativa, devido a acessibilidade à marginal Pinheiros.
Esta que interligava a outras pistas de grande importância da cidade, elevando o
patamar da região. Outro fator importante era a proximidade aos bairros nobres.
Outras: Segundo EMBRAESP (2011), esta categoria reúne todas as regiões
que não entraram nas quatro primeiras categorias descritas. Comparadas às
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anteriores, este aglomerado fica um degrau abaixo conforme classificação do
mercado imobiliário, no que diz respeito à importância, devido as suas localizações
na cidade, disponibilidade de terrenos, histórico de interesse inicial pelos
investidores, infraestrutura em geral disponível, entre outros aspectos. Algumas
regiões conseguem se sobressair com relação às outras, devido aos investimentos
sejam eles do setor público ou privado. Construção de estradas, avenidas, centros
comerciais (Shoppings), transporte público, instalação de novas empresas de
grande porte, que acabam encontrando terrenos baratos e muitas vezes não
dependentes de mobilidade em regiões afastadas. Para atender sua demanda, estas
empresas disponibilizam transporte particular próprio (Fretados) e buscam as
pessoas para trabalhar nos grandes centros.

2.4

Decisões de investimento no mercado imobiliário

Quando um investidor inexperiente no Mercado Imobiliário deseja aplicar
recursos em um determinado empreendimento, o mesmo pode acabar não
enxergando algumas questões técnicas e/ou legislativas presentes em determinados
locais. Aplicar recursos não se limita apenas a análises de custos e viabilidade,
muitas vezes uma questão legal existente em um terreno, por exemplo, pode
ocasionar em um investimento errôneo e a perda de recursos ao investidor, sem
perspectiva de retorno. Mesmo que o intencionado já tenha interagido com Negócios
Imobiliários, pode acabar deixando passar desapercebido um detalhe na hora de
analisar os diversos fatores que envolvem a compra de um terreno e a implantação
de um negócio, seja ele qual for. Isso mostra a importância da tomada de decisão
com o máximo de critérios possíveis.
A formação de terrenos para incorporação tornou-se mais complexa e com
alto custo para aquisição, com uma significativa participação no custo do
empreendimento, gerando a necessidade de critérios de análise de viabilidade para
a sua aquisição, a fim de avaliar a relação de rentabilidade x risco x liquidez desta
incorporação imobiliária (MATSUMOTO, 2011, p. 45).
Segundo Camargo (2011), para realizar um investimento, os interessados
precisam avaliar as variáveis técnicas, viabilidade e o cenário por completo, para
que possam tomar uma decisão assertiva e contornar o máximo possível, os riscos
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envolvidos na operação, impedindo que algo possa prejudicar parcialmente ou
completamente os objetivos lucrativos esperados.
Kallas e Landi (1992, p. 5 e 6) levantaram algumas questões relevantes com
relação a investir no mercado imobiliário, deixando clara a importância dos estudos
de riscos, viabilidade, liquidez e rentabilidade:
“Porque se fazer este tipo de empreendimento? ”
“Porque neste local”
“Quais as perspectivas comerciais para este tipo de empreendimento agora e
quando ficar pronto? ”
“Qual a influência do financiamento e das regras do Sistema Financeiro de
Habitação sobre este empreendimento? ”
“Qual a velocidade provável de vendas? ”
“Qual a taxa de retorno esperada? ”
“Analisando a taxa de retorno esperada, ela é razoável dentro de quais limites? ”
“Quais as dificuldades técnicas desta obra? ”
“Qual é a estrutura de custo deste empreendimento? ”
“Qual o preço de venda atual e futuro destas unidades? ”
“Vale a pena fazer este empreendimento ou é melhor procurar outras opções ou
mesmo esperar para investir no mercado imobiliário? ”
Seja qual for o investimento pretendido no mercado imobiliário, o montante a
ser aplicado é de alto valor. Segundo BACEN (2011), o país aplicou cerca de 2,7%
do PIB brasileiro no setor imobiliário, o que representa um engessamento da
capacidade de recuperação, ou mesmo a inviabilidade, caso os objetivos não sejam
atingidos conforme esperado. Para que tudo saia como planejado, é preciso uma
análise detalhada das variáveis possíveis no momento de investir, os critérios
relevantes devem ser observados com cautela, informações técnicas devem ser
coletadas com precisão, para que não haja surpresas no momento da aplicação de
recursos. A análise de risco e tomada de decisão visa modelar todos os critérios
levantados de forma detalhada e apresentar resultados claros aos seus decisores,
diminuindo a probabilidade de não identificação de informações discretas que
podem levar à resultados indesejáveis.
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2.5

Riscos ao investir no mercado imobiliário

Para a aquisição de um terreno, deve-se fazer um estudo de viabilidade que
permita avaliar todos os condicionantes técnicos, jurídicos e econômico-financeiros
para a incorporação de um empreendimento imobiliário (MATSUMOTO, 2011, p. 51).
Segundo Fitzgerald (1998), risco é a possível variação do resultado ou
benefício de uma determinada ação, fora do planejado. Caso a variação seja
grande, o risco é alto. Segundo Scabbia (2015), os riscos estão presentes em
qualquer tipo de ação ou decisão tomada. Segundo Moore (1997), sem assumir
riscos é impossível evoluir ou manter sua posição econômica no mercado. Segundo
Ioshimoto (2015), risco é uma eventual ação que possivelmente irá comprometer o
resultado, no caso da construção civil, um projeto, obra e/ou planejamento. A análise
dos riscos visa identificá-los e evitá-los de alguma maneira. Segundo Bernstein
(1997), a compreensão, avaliação e medição dos riscos tornou-se uma forma de ir
além em certas ações, proporcionando aceleração a evolução da humanidade.
Ainda segundo Moore (1997), o risco não está ligado apenas a ações que geram
perdas ou prejuízos, mas também a ganhos e lucros.
Um risco pode tornar-se maior ou menor, dependendo da quantidade de
informações

relevantes

que

você

possui.

Quanto

maior

for

o

grau

de

desconhecimento sobre a situação que deseja tomar a decisão, maior a
probabilidade de não atingir os objetivos. Para que esta situação não ocorra, um
investidor ou analista que trabalha para o mesmo, precisa de ferramentas para
quantificar a situação e apresentar as tendências do projeto.

Segundo Tavares

(2009), é preciso entender o que será estudado, utilizar dados coerentes e
relevantes, aplicando a metodologia escolhida de forma correta, para que a os
cálculos possam entregar dados dentro das margens de assertividade. Fundamental
saber compreender os resultados, caso algo esteja incoerente.

Isto se torna

perceptível em resultados discrepantes, pois mesmo utilizando a metodologia mais
precisa, os resultados nunca representaram 100% a realidade.
Para este trabalho foi elaborado um Mapa Mental onde os critérios e
subcritérios gerados são os riscos que o investidor corre quando visa aplicar
recursos em terrenos abandonados. A Figura 23 ilustra como é montado um Mapa
Mental e a distribuição dos itens presentes nele.
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3

PROBLEMAS MULTICRITERIAIS

Problemas de decisão multicritério acabam tornando-se trabalhosos, devido à
grande quantidade de variáveis (Critérios / Riscos) existentes. Nestas situações os
elementos comparativos não podem ser julgados um a um com o mesmo critério.
Cada elemento representa uma situação, ação ou cenário diferente. Não existem
pesos pré-definidos, intuitivos ou nítidos nestes casos. Cada informação apresentará
um dado diferente, referente a uma disciplina diferente e dependendo da
interpretação do analista, levará a um caminho diferente.
Saber correlacionar, interpretar e aplicar uma metodologia, para que o
problema se torne mais inteligível, evidenciando as alternativas mais favoráveis para
o investidor é fundamental. Organizar os critérios de forma coerente facilita a
interpretação dos diversos dados coletados preliminarmente e faz com que pessoas
não especialistas naquela determinada área, consigam tomar decisões assertivas
sobre determinado problema.
Buscar evidenciar a melhor alternativa, os dados mais relevantes e a ação
mais lucrativa, sempre buscando os objetivos do investidor é o papel fundamental do
analista e sua metodologia escolhida. O decisor olha este material trabalhado na
metodologia escolhida, verifica se está coerente os dados apresentados ali e os
mesmos serão uma ferramenta para se tomar uma decisão evitando imprevistos
futuros, atingindo os objetivos planejados.
Segundo Scabbia (2015), através da análise de riscos, podemos diminuir,
mudar ou até mesmo controlar esta variável, mas nunca as extinguir.
Devido a pluralidade de critérios, a diversidade de decisões também é grande.
Neste caso, o resultado final de uma análise multicriterial depende muito dos
objetivos do interessado e pode variar dependendo dos critérios levados em
consideração pelo analista. É complicado apontar erros ou julgar como errônea uma
decisão nestes problemas, devido cada decisor possuir um objetivo final particular
(Análises Subjetivas). O melhor resultado será aquele que mostrar o caminho mais
eficaz ao decisor, atendendo as suas necessidades o máximo possível. É
interessante na hora de avaliar os critérios, possuir especialistas em cada área, para
que os mesmos possam otimizar estas informações e trabalha-las da melhor
maneira.
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Figura 20: Análise Multicriterial e Tomada de Decisão.

Fonte: TAVARES, R. M. 2009 (Adaptado).

3.1

Mapas mentais e a produção de critérios

Os Mapas Mentais são uma ferramenta criada pelo psicólogo Tony Buzan, em
seu livro “Use your head”, em meados dos anos 70. Segundo Buzan (2005), um
mapa mental é o caminho para produzir e decorar novas informações, estruturando
e organizando os pensamentos, acionando os dois lados do cérebro. O lado
esquerdo trabalha gerando palavras-chave e organizando as informações, enquanto
o lado direito interpreta e une as cores e imagens. Aplicando esta ferramenta, a
memorização, organização, representação e produção de ideias e informações
torna-se muito mais simples de analisar, inclusive em situações de tomadas de
decisão.
O método é utilizado para a produção de critérios e alternativas, quando se
tem um tema para elaborar com muitas variáveis e não se sabe por onde começar.
A partir deste tema central, problema, questionamento, ou seja, lá qual for a intenção
de quem aplica, inicia-se a criação de ramificações (alternativas, subtemas, critérios,
etc.) que vão preenchendo o entorno deste pensamento inicial e complementando o
mesmo. A figura abaixo ilustra basicamente como se estrutura um Mapa Mental.
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Figura 21: Exemplo de um Mapa Mental.

Fonte: OKADA, A (2004).

Como o próprio nome já diz, com esta estruturação, um mapa com diversos
caminhos começa a ser criado de forma organizada, possibilitando uma visão mais
nítida das alternativas, um estudo direcional, planejado, com grande quantidade de
informações e dados, além de revisões de alternativas, caso haja necessidade.

3.1.1

Diretrizes para elaboração de Mapas Mentais

Segundo Correia e Sá (2010), os procedimentos para elaboração de mapas
mentais, adaptados de Buzan (2005) e Okada (2004) são os seguintes:
• O assunto principal deve ser registrado no centro do papel ou da tela do
computador através de uma palavra ou uma imagem que seja clara e significativa.
Isso possibilita uma expansão mais livre e natural das ideias em todas as direções.
O uso de figura ou imagem como ideia central e em todo o mapeamento ajuda o
indivíduo a manter-se focado e concentrado, inibindo, assim, a dispersão do cérebro.
Portanto, deve-se usar imagens do início ao fim.
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• A partir de então, várias perguntas podem ser feitas para que novas ideias
sejam registradas: O que? Como? Por quê? Para que? Onde? Quando? Quem?
Quando as palavras-chave vão surgindo, novas conexões vão aparecendo e
assuntos relacionados vão surgindo, possibilitando cada vez mais novas
associações. O ideal é que sejam registradas sempre ideias (palavra-chave ou
conceito), evitando escrever sentenças.
• Usar cores durante todo o processo. Esse uso pode permitir agrupar regiões
do mapa, selecionar e classificar tópicos em comum, ou então, facilitar a
identificação principalmente quando o mapa estiver muito grande. Símbolos
significativos também podem ser utilizados como: desenhos, ícones e figuras.
• Ligar os ramos principais à imagem central e unir os ramos secundários e
terciários aos primários e secundários, respectivamente. Isso vale para os diversos
ramos existentes no mapa. Dessa forma, será mais fácil compreender e lembrar um
determinado conteúdo. Somando-se a isto, a ligação dos ramos principais também
permite a criação e o estabelecimento de uma estrutura ou arquitetura básica para
os pensamentos. Um mapa mental sem conexões implica na desintegração da
memória e do aprendizado.
• Desenhar ramos curvos e não em linha reta, pois ramos curvos são muito
atraentes e estimulantes para os olhos.
Através desta metodologia, qualquer ideia, intenção de ação ou projeto pode
sair de uma folha em branco. O primeiro passo para enxergar tudo o que deve ser
analisado e explorado. Com base neste pensamento foi elaborado um Mapa Mental
visando produzir critérios (Riscos) na habilitação de terrenos abandonados,
conforme mostra a figura 23. O mesmo foi utilizado neste trabalho para análise
multicriterial referente ao estudo de casos. Utilizando as diretrizes descritas, foi
colocado como questionamento central a seguinte frase: “Quais são os riscos na
reabilitação de terrenos abandonados? ”. A partir deste, surgiram três critérios
importantes de avaliação: Visual, Legal e técnica-construtiva do terreno. Os critérios
podem ser abertos e produzem certa quantidade de subcritérios a serem analisados
no estudo.
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3.2

Tomada de decisão no cenário multicriterial

O princípio básico para a Tomada de Decisão é estar com todas as
informações corretas, organizadas de forma coerente, ter capacidade de analisar os
dados coletados e apresentados no problema e ser imparcial. Decisões direcionadas
por emoções tendem ao erro, pois quando a razão é deixada de lado, os fatores
relevantes evidenciados são desprezados e o decisor acaba enxergando apenas
aquilo que quer ver. Ignorar fatos estudados e coletados a respeito do problema,
aumenta a margem de risco da falha e não atingimento daquilo que foi planejado.
Segundo Cruz (2013), a tomada de decisão se baseou muitos anos em
técnicas numéricas trabalhadas no ramo da Pesquisa Operacional (PO),
independentemente do tipo de problema a ser analisado. Segundo Corrêa (1996), a
metodologia que melhor se encaixa neste tipo de problema é a ferramenta de
decisão multicriterial, definida conforme abaixo:
1. Não-otimização, ou seja, a procura por soluções alternativas que são
aceitáveis em diferentes dimensões, sem necessidade de trocas (tradeoff).
2. Necessidade reduzida de dados, alcançada através de uma grande
integração entre dados semi-quantitativos e semi-qualitativos.
3. Simplicidade e transparência objetivando tornar claras as situações de
conflito.
4. Consideração de que as pessoas são sujeitos ativos do processo
decisório.
Fator importante é a formulação adequada e coerente do problema. Quando
ferramentas multicriteriais são escolhidas e aplicadas de forma correta, os dados
coletados com eficácia, a possibilidade de erros reduz, a análise se torna muito
eficiente, produzindo cenários muito próximos da realidade. Um princípio importante
a atentar-se está relacionado aos objetivos. Para tomar uma decisão inteligente, o
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decisor precisar ter em mente onde ele quer chegar, como quer chegar, quais os
pontos importantes para aquele objetivo, quais obstáculos ou mudanças está
disposto a enfrentar. Tendo isso em mente, terá a base para avaliar todo o problema
e o direcionamento necessário, evitando assim armadilhas, a fim de atingir os
objetivos pessoais de maneira correta.

3.2.1 Técnicas de análises multicritérios
Algumas ferramentas existentes utilizadas em Análises Multicriteriais Para
Apoio às Tomadas de Decisão:
"Exámenes": É um método de seleção em que os vários aspectos do
problema,

ou

critérios,

são

considerados.

Há,

portanto,

necessidade

do

enquadramento dos vários dados disponíveis dentro de cada critério, para, em
seguida, ponderar as suas importâncias, de acordo com o peso que se tenha
atribuído para cada critério. Calcula-se a média ponderada final de cada aspecto, ou
dado considerado, classificando sua importância de acordo com a média final obtida.
É como se, em um concurso, atribuíssemos pesos diferentes às diversas provas que
constituem o exame (MARCIAL; GRUMBACH, 2008).
"Pattern": Segundo Marcial e Grumbach (2008), o método Pattern (Planning
Assistence Through Technical Evaluation of Relevance Numbers) foi criado em
1963, aplicado pela Honeywell Corporation no programa de pesquisas espaciais e
militares dos Estados Unidos da América. Conhecida como a aplicação mais
relevante da “Árvore de Relevância” ou “Árvore de Pertinência”, a qual visa
hierarquizar as vias decisórias, conforme sua importância de contribuição para a
consecução do objetivo inicial. A metodologia auxilia na seleção de ações que
satisfaçam os objetivos globais. Segundo Godet (2008), a metodologia busca
integrar diferentes níveis hierarquizados de um problema. Partindo do geral (Nível
Superior) ao particular (Nível Inferior) e divide-se em duas etapas: a construção da
árvore e sua notação. As árvores são construídas, colocando os objetivos à serem
alcançados no topo, as metas e submetas em níveis intermediários, os quais
precisam ser batidos para atingir o objetivo proposto. Nos níveis inferiores são
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apresentadas as tecnologias necessárias para atingir o objetivo. Após a estruturação
do sistema, deve-se determinar notas em todas as arestas da árvore e medir a
contribuição de cada ação para atingir o objetivo.
“Borda e Condorcet”: O Método de Borda, tem a grande vantagem da
simplicidade, tornando-o interessante e fazendo com que ele seja utilizado em
diversas áreas. Esta metodologia é voltada para Apoio à Tomada de Decisão e
baseia-se no analista, que precisa ordenar as alternativas ou critérios de acordo com
as suas preferências. A alternativa mais interessante recebe um ponto, a segunda
menos interessante recebe dois pontos e assim sucessivamente. Os pontos
atribuídos pelo analista a cada alternativa são somados e a alternativa que possuir a
menor quantidade é a vencedora. Todas as alternativas são ordenadas por ordem
decrescente de pontuação. A metodologia de Condorcet, considerado precursor da
atual escola francesa de multicritério, trabalha com relações de superação. As
alternativas são comparadas sempre duas a duas e constrói-se um grafo
(Boaventura Neto, 2003) que expressa a relação entre elas.
Nesta metodologia é possível determinar as alternativas dominantes e
dominadas de forma bem simples, apenas comparando os pesos dos critérios já
determinados pelo Método de Borda. As alternativas dominantes vão ficando e
sendo analisadas novamente entre si, enquanto as alternativas dominadas vão
sendo descartadas da análise. Quando restar apenas uma alternativa dominante, ela
será a vencedora. Este método, menos simples, tem a vantagem de impedir
distorções ao fazer com que a posição relativa de duas alternativas independa de
suas posições relativas a qualquer outra.
Um problema neste método é quando se depara com um empate na análise
de pesos dos critérios. Às vezes, as alternativas possuem dois ou mais critérios e
seus respectivos pesos são melhores em determinado ponto e piores em outro,
gerando assim, um empate entre duas alternativas.
“Trocas Justas”: O método das trocas justas é utilizado no estudo
multicritério à decisão, baseado no valor compensatório entre os critérios analisados.
Na prática, o analista estuda o peso dos critérios existentes e procura efetuar trocas
compensatórias, de forma que alguns percam valor ou importância, devido algum
determinado motivo, enquanto outros ganham em igual proporção. Assim, é criada
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uma nova alternativa imaginária, porém que será utilizada como base para análise
das consequências. Esta alternativa é preferida com relação a primeira, apesar de
não ser uma alternativa real. Desta forma, o método pode transmitir maior
credibilidade ao proﬁssional que pela primeira vez irá utilizar outro recurso além do
seu conhecimento e experiência para a tomada de decisão (FERNANDES, 2009).
Esta técnica fornece uma maneira de ajustar as consequências das
alternativas diversas para representá-las de forma equivalente em termos de um
objetivo especíﬁco. Na essência, o método das trocas justas é uma forma de
permuta – ele o obriga a estimar o valor de um objetivo de acordo com outro
(HAMMOND, KEENEY e RAIFFA, 2004).
“Electre”: A metodologia Electre (Elimination ET Choix Traduisant de la
Realité) foi criada e muito utilizada pela Escola Francesa de Apoio Multicritério à
Decisão. Seu criador foi Bernard Roy, o qual apresentou a primeira versão em 1968
e com o passar dos anos a ferramenta foi sendo aprimorada, gerando mais seis
versões (última em 2010), tornando cada vez mais completa a família das técnicas
Electre. Baseada em teorias matemáticas de comparação entre duas alternativas, o
objetivo da ferramenta era identificar qual das duas possibilidades comparadas entre
si, era superior à sua concorrente.
Segundo Marcial e Grumbach (2008), a grande importância do método devese ao fato de permitir modelar as opiniões dos decisores estratégicos e, também,
conjugar características matemáticas (parâmetros quantitativos) com características
da subjetividade humana (parâmetros de mensuração qualitativa), para obtenção de
resultados em apoio ao processo decisório.
"AHP": A ferramenta AHP (Analytic Hierarchy Process) foi criada nos anos
70, nos Estados Unidos da América, pelo Professor Thomas Saaty, baseado em
conceitos de matemática e psicologia. A técnica consiste na determinação de um
objetivo almejado pelo analista, acompanhado abaixo pelos critérios e alternativas
que levam até este ponto desejado. O caminho até o topo da hierarquia (Objetivo) é
percorrido através de análises matemáticas matriciais, as quais colocam os critérios
e alternativas para a modelagem, gerando um vetor de prioridades desenvolvido
através de uma matriz de comparação. Devido à complexidade dos cálculos
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necessários para trabalhar os dados que se tem em mãos, é comum a utilização de
softwares matemáticos.
Segundo Goodwin e Wright (2000), a metodologia AHP é bem empregada em
ocasiões onde os objetivos são diversos, assim como os resultados. A mesma, é
bem aproveitada em situações onde a definição de prioridades, avaliação de custos
e benefícios, alocação de recursos, medida de desempenho, decisões estratégicas,
etc, como mostram Casarotto e Kopittike (2000) e Shimizu (2001).

59

4

O PROBLEMA

Quando o Novo Plano Diretor da Cidade de São Paulo foi apresentado, tanto
proprietários de terrenos abandonados, quanto investidores com capital sobrando e
vontade de empreender, viram-se em uma situação a qual decisões importantes
estariam por vir, porém o que e como analisar as oportunidades e alternativas era
uma incógnita. É muito importante saber e entender quais critérios e riscos devem
ser analisados, quais são relevantes, dar peso de avaliação criterial e importância a
eles, saber compará-los de forma organizada, utilizando uma metodologia coerente
e entender os resultados apresentados. Um cenário como esse é propício à
eventuais surpresas indesejáveis que caso fossem analisadas com cautela e
procedimentos, poderiam ter sido evitadas.

4.1 Caracterização

Conforme mencionado no Capítulo 1 desta dissertação, busca-se, através
deste trabalho, auxiliar os agentes envolvidos em decisões para habilitação de
terrenos abandonados. Pensando nisso, foram analisados cenários reais onde a
caracterização dos mesmos deu-se da seguinte maneira: Área do terreno superior a
500m², localizados no município de São Paulo, regiões aleatórias, sem critério ou
premissa de localização, atendendo apenas as características exigidas no Novo
Plano Diretor da Cidade de São Paulo, conforme Capítulo 2 desta dissertação.
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Figura 22: Organograma Avaliativo.

Fonte: Elaborado Pelo Autor.

Para reabilitar um terreno abandonado, alguns dados precisam ser levantados
pré escolha e negociação, gerando critérios para análise e decisões. Critérios
técnicos para a construção são analisados pelos especialistas e diretamente
influenciados na Decisão final. Já a avaliação final e Jurídica pode ser estudada pelo
próprio Investidor, através de levantamentos elaborados pelo mesmo. Os
subcritérios foram agrupados em três critérios, os quais são descritos no item 4.1.1
abaixo.

4.1.1 Riscos Na Habilitação de Terrenos Abandonados – Aplicação
do Mapa Mental
Segundo Matsumoto (2011), um fator importante que se deve ter atenção é a
localização do terreno, pois dependendo da região é necessário pensar em um tipo
diferente de empreendimento. A situação referente a ocupação do lote pode ser
verificada através do proprietário ou intermediário de negociação. O solo e presença
de lençol freático deve ser verificado através de sondagem. Geralmente esta
fiscalização é feita quando o negócio está em vias de ser fechado. Algumas
situações do terreno podem acabar impedindo o investimento ou possuindo
condições remediadoras de alto custo impactante.
Ainda Segundo Matsumoto (2011), a avaliação das características do terreno
visa analisar as condições gerais para se iniciar um negócio.
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A ABNT NBR 14653-2:2011, Capítulo 7, Itens 3.1 e 3.2 descreve várias
características de Região e Terreno que devem ser levadas em consideração na
hora de se avaliar um terreno. Todos pontos apresentados nela foram considerados
no levantamento de critérios avaliativos. Mais detalhes abaixo:
a.

Avaliação Visual do Terreno engloba as seguintes atividades:
1.

Presença de vegetação e lixo: Um dos problemas menos graves. O

investidor terá que remover os mesmos, disponibilizar uma caçamba para
retirada, para que o terreno fique limpo e em condições de obra.
2.

Caso haja carcaça de veículo abandonado na propriedade, deve ser

contatada a polícia, para que seja feita a remoção.
3.

Nos casos de árvores de preservação, é preciso entrar com pedido na

prefeitura para transplantar a árvore, caso ela não vingue em seu novo
plantio, o dono do terreno pode ser responsabilizado. Dependendo do tipo
de árvore, ela pode ser considerada pela justiça imune ao corte ou poda,
intransplantável, ou caso haja algum problema com a mesma, constatado
pela fiscalização, o proprietário está passível de multa, replantio de mudas e
até prisão. Árvores podem ser um problema sério para investidores.
4.

Outro ponto importante a ser observado é a vizinhança. A mesma

precisa ser analisada, pois dependendo de sua localização, o perfil dos
moradores a volta ou até mesmo o que há próximo ao terreno, pode haver
um futuro bem diferente para o mesmo. Alguns exemplos são: Proximidade
com favelas e regiões de baixa renda, gerando altos custos com segurança
e modificando o layout do projeto; áreas em processo de valorização,
próximas a grandes empreendimentos novos, agregando valor ao terreno
abandonado; proximidade a locais que geram ruído, modificando novamente
o projeto e gerando custos extras para adequação; posicionamento em
traçado de obras públicas, gerando desapropriação, entre outros possíveis
problemas ou benefícios.
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5.

Acessibilidade: Para empreendimentos Comerciais e Industriais é de

suma

importância a largura

das vias

circunscritas na

região

do

empreendimento. Ruas de maior dimensão e que interligam em rodovias e
vias de acesso rápido são ideias para estes tipos de edificações. Elas são
chamadas de Vias Coletoras (Recebem o trafego dos locais e direciona para
outras regiões) e Estruturais (Recebem o fluxo de vias locais e coletoras e
interliga

com

outras

regiões,

dentro

e

fora

do

município).

Para

empreendimentos residenciais, vias locais atendem as necessidades. A
presença de transporte público para a construção de algo ligado ao
Comércio e Industria é fundamental para o acesso de clientes e funcionários,
pois facilita a chegada das pessoas, aumentando o número de clientes,
abaixa o custo do transporte para funcionários e aumenta a demanda de
profissionais que podem atender as empresas. Quando se trata de um
empreendimento residencial, também é importante, para que as pessoas se
locomovam pela cidade com facilidade. Seja para trabalhar ou se divertir.
6.

Facilidades: Redes bancárias, centros comerciais e de serviços, lazer,

escolas, creches, hospitais, postos de saúde, fóruns, cartórios, delegacias,
centros culturais, entre outros, também são essenciais para a instalação de
empreendimentos, principalmente residenciais. O fácil acesso a estes itens
agrega valor ao investimento.
7.

Regiões de enchentes e alagamentos devem ser observados devido as

características locais do terreno (Exemplo: Localização em ponto baixo da
região, ausência de infraestrutura de drenagem para águas pluviais, regiões
demarcadas como risco de enchentes pela prefeitura, etc.), pois podem
trazer grandes prejuízos ao investimento e clientes.
8.

Quando há a presença de Servidão Perpétua, nada se pode fazer, pois

esses locais não permitem empreender ou edificar nada, pois há riscos e
interesse de concessionárias envolvido.
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b.

Avaliação Legal do Terreno interfere nos seguintes pontos:
1.

Terreno com débitos em atraso na prefeitura

2.

Hipotecado, tanto o item b.1 quanto o b.2, ambos precisam ser

sanados (Pagamento das dívidas).
3.

Terreno em inventário é um grande problema, pois é preciso que

todos os bens sejam divididos de forma igualitária entre todos os descentes
do finado, judicialmente isso leva um tempo, o que acaba inviabilizando o
projeto.
4.

Terreno comprado em conjunto é muito relativo, pois depende da

quantidade de proprietários e a intenção dos mesmos (Eles possuírem a
intenção de vender ou não. Se um não quiser, não há como fazer negócio).
5.

Quando um lote está sujeito a desapropriação, inviabiliza o projeto,

pois a prefeitura comprará o terreno por seu valor venal, visando o interesse
público.
6.

“Há casos em que o proprietário não detém um documento formal

da propriedade, sendo necessário a abertura ou conclusão de um processo
de usucapião. Não é uma situação recomendável, pois este tipo de processo
tem prazos longos e indefinidos” (MATSUMOTO, 2011, p. 89).
7.

Terreno invadido por terceiros: Mesmo o proprietário possuindo todos

os documentos em dia e provando ser o dono, a polícia só pode adentrar a
propriedade e remover os invasores mediante mandado judicial, o que leva o
processo a julgamento e anos de espera, inviabilizando qualquer projeto.
c.

Avaliação Técnica-Construtiva está relacionada a:
1.

Terreno aclive.
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2.

Terreno declive. Tanto o item c.1, como o c.2, são muito importantes

devido os serviços de terraplenagem serem onerosos na hora de executar
um empreendimento e dependendo da cota dos terrenos vizinhos, há a
necessidade de executar paredes de contenção (Trabalho extremamente
oneroso).
3.

Solo contaminado, pois pode inviabilizar um projeto, devido a

execução de qualquer tipo de empreendimento, a prefeitura exigir sua
descontaminação (Processo extremamente oneroso).
4.

Solos de baixa resistência.

5.

Solos expansivos.

6.

Solos colapsíveis.

7.

Nível de água alto.

8.

Solos turfosos (orgânicos): Todos os itens do c.3 ao c.8, podem

tornar o projeto extremante caro, devido ao oneroso custo da fundação que
estes tipos de solo solicitam.
9.

Terrenos sujeitos a alagamentos.

10.

Terrenos em áreas de risco, tanto o item c.9, como o c.10

inviabilizam o projeto, devido ao perigo que o investimento poderia trazer ao
investidor e seus frequentadores.
11.

Presença de rochas Sã ou Matacões, as técnicas para execução

das fundações oneram o valor do investimento.
12.

Ausência de infraestrutura básica, apesar de rara, ainda há pontos

no Brasil que se encontram desta forma e podem inviabilizar um
empreendimento, dependendo do seu tipo, pois a prefeitura tardará para
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trazer os recursos e o investidor bancar os mesmos, acaba encarecendo a
empreitada.
13.

Presença de águas de vertente ou nascentes podem não permitir a

construção de uma edificação ou qualquer serviço de civil, pois não há o que
fazer neste caso. As fontes de água são protegidas por lei e caso algo
aconteça com elas, é crime ambiental.
14.

Dimensões do terreno.

15.

Formato do terreno. Tanto o item c14, como o c.15 são muito

importantes observar, pois dependendo do tipo de estrutura que se pretende
construir, pode não ser possível.
16.

Presença de feiras livres. Tanto o item c.16, como o item c.17

também são muito importantes e merecem atenção, pois a mobilidade de
clientes ou moradores é fundamental para que não prejudique os negócios.
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Figura 23: Mapa Mental Referente Aos Possíveis Riscos Que Devem Ser Analisados Antes da Compra do Terreno.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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5

MÉTODO DE DUQUE

O Método de Duque consiste em uma nova proposta de ferramenta de apoio
a decisão para problemas multicritério. Esta metodologia tem como propósito
classificar as alternativas em um nível de investimento. A análise precisa contemplar
todos os critérios e subcritérios existentes para determinado cenário ou situação,
sem exceção. Visando assim uma tomada de decisão eficaz. Levando em
consideração todos os fatores qualitativos e quantitativos, evitando problemas
causados por falta de consideração a fatores inerentes ao estudo. Trabalhando
desta maneira, é possível aumentar a precisão, diminuindo suposições as quais não
possuem embasamento técnico. Um dos objetivos do Método de Duque é fazer com
que tanto os profissionais especialistas de cada área e o investidor participem de
todas as etapas do processo, possibilitando uma maior gama de ideias, experiências
e visões sobre determinado problema.
A utilização desta metodologia de apoio às tomadas de decisão é
interessante, pois a diversidade de disciplinas envolvidas é compatibilizada através
de pesos de importância, sendo analisados os critérios um a um, suas avaliações
são ponderadas e as alternativas colocadas em escala crescente, inteirando com as
notas determinadas pelos especialistas avaliadores. A metodologia recomenda que
haja um brainstorming com todos os participantes, para que as notas e pesos sejam
discutidas e determinadas de forma coerente, contando com a participação de todos.
A utilização do benchmarking é recomendada.
Dentre outras metodologias, optou-se pela aplicação desta, devido a
facilidade de utilização (Intuitivo), organização dos dados, compreensão dos
resultados, tornando-o comercialmente atrativo.
Os critérios de decisão são analisados pelo interessado, seja ele especialista
ou não. O mesmo utiliza seus objetivos para determinar os pesos de importância de
cada aspecto do cenário, de forma quantitativa. Nesta etapa, o decisor pode
determinar pontos os quais considera de extrema importância, sendo eles
fundamentais e direcionadores na avaliação geral, como também pode excluir
determinados critérios, os quais deseja desconsiderar na avaliação. Os riscos e
consequência são alertados, deixando o mesmo ciente.
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Após o decisor determinar quais critérios são relevantes e quais não entraram
na avaliação de um cenário qualquer, chega o momento em que cada analista
começa as análises e ponderações dos critérios através de notas as quais terão o
mesmo peso de importância avaliativa que o decisor. Durante a aplicação do
método, essas notas interagem entre si e balanceiam as avaliações, respeitando a
importância dada por cada avaliador. Se qualquer nota for diferente de zero, ela terá
a oportunidade de ser balanceada com a nota de outro participante. Caso qualquer
pessoa avalie um critério com peso ou avaliativa zero, a mesma é descartada
automaticamente na mesma hora. Desta maneira é possível prever quais os
impactos cada característica do cenário possibilita na avaliação final do estudo.
Após os pesos e notas serem determinados respectivamente pelo decisor ou
alguém designado por ele e os analistas, com relação aos critérios. A interação entre
todos estes elementos acontece através do cruzamento das importâncias que cada
aspecto avaliativo recebeu do interessado e a situação determinada pelos
especialistas, no que se refere como alternativa para cenário problema em questão.
Essa interface é montada através da multiplicação de pesos e notas, gerando
resultados balanceados e igualmente nivelados. Visando melhorar ainda mais a
distribuição da representatividade de cada critério, é aplicada a técnica da média
ponderada entre valores, para que a acurácia das avaliações seja a máxima
possível.
Equação 1: Média Ponderada.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Segundo Saaty (1991), a metodologia que faz distinções qualitativas é bem
representada por cinco características: igual, fraco, forte, muito forte e absoluto.
Pode-se até aumentar a margem avaliativa, caso uma precisão maior seja
necessária.
Tabela 3: Escala Avaliativa Multicriterial do Método de Duque.

Intensidade
0
1
2
3
4
5

Definição
Justificativa
Inexistência O critério não surte efeito na avaliação de alternativas
O critério existe, porém sua expressão na avaliação
Igualdade
final é quase nula ou de baixa qualidade
Critério intermediário entre a quase inexpressão
Baixa
Condição avaliativa e a importância ou qualidade moderada
Condição O critério passa a ter uma expressão na avaliação
Moderada final da alternativa ou qualidade mediana
Condição Critério com necessidade de atenção na avaliação ou
Relevante boa qualidade
Critério fundamental na avaliação de alternativas,
Condição
devido à alta expressão no resultado final ou
Extrema
excelente qualidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

A metodologia baseia-se em uma escala de intensidade de importância, com
notas ou pesos variando de 0 a 5. O valor 0 (zero) é aplicado quando a intensão do
avaliador é anular aquele critério. Ou seja, ele não tem efeito algum perante
determinada alternativa, em um estudo qualquer. O valor 1 (um) corresponde a um
peso avaliativo baixo, porém o critério tem influência na decisão final. Outro exemplo
de peso avaliativo é o valor 3 (três), o qual tem maior representatividade que o
anterior 1 (um) e consequentemente maior influência na avaliação final. Dessa
maneira, sucessivamente de forma crescente, as notas aumentam e a influência na
decisão final, também.
Saaty (1980) mostra algumas razões da utilização de escalas de baixa
variação na avaliação multicriterial. Alguns estudos demonstram que a capacidade
discriminativa de alternativas do ser humano é limitada, mostrando assim a
necessidade da limitação das variações avaliativas.
Segundo Tavares (2009), a utilização desta metodologia de escalas permite a
quantificação das variáveis qualitativas, ou seja, transformar as mesmas em
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variáveis quantitativas através de razões numéricas. Denominando assim essas
diferenças como peso.
Após a aplicação da média ponderada, os resultados gerados são
classificados em uma escala denominada Nível de Investimento, a qual varia de 1
(um) à 5 (cinco), onde o valor 1 (um) corresponde ao mais baixo nível de
atratividade, consequentemente o nível 3 (três) corresponde a classe intermediária,
assim sucessivamente, até o nível de maior favorecimento à aplicação (Nível 5).
Tabela 4: Escala Avaliativa Para Níveis de Investimento do Método de Duque.

Intensidade
1
2
3
4
5

Definição
Indiferente
Baixo
Interessante
Relevante
Alto

Justificativa
Investimento possível, porém sem atratividade
Investimento com baixa atratividade
Investimento com atratividade mediana
Investimento atrativo
Cenário extremamente favorável à aplicação

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.1

Exemplificação da metodologia

No exemplo abaixo podemos observar a metodologia sendo aplicada de
forma explicativa. A Alternativa “A” possui os critérios A, B, C, D e E, os mesmos
recebem pesos de importância do Investidor e notas avaliativas de cada Especialista
em suas determinadas áreas. Nota-se que a importância dada pelo investidor, para
um determinado critério pode ser bem diferente da avaliação do especialista, com
relação ao cenário existente. Porém, a interação entre avaliações proporcionada
pela metodologia, faz com que todos participem na influência do resultado final de
forma equilibrada e precisa.
Tabela 5: Exemplificação da metodologia sendo aplicada.

Critérios

A
B

ALTERNATIVA A
Avaliação
Avaliação
Somatória
Investidor
Especialistas
3
4

X
X

1
2

3
8
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C
D
E

2
1
0
10

X
X
X

5
4
3
Total

10
4
0
25

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesta primeira etapa da avaliação o investidor considerou o Critério “E”
desprezível, conforme o peso 0 (zero) determinado por ele. Desta forma, esta
característica da Alternativa “A” não influenciará em nada na avaliação final. As
notas e pesos determinados por ambos (Investidor e Especialistas) são multiplicadas
e os resultados somados para a aplicação da média ponderada. Os pesos
determinados pelo decisor são somados e utilizados como base de divisão.
Garantindo assim maior precisão e distribuição das avaliações, sem perder o foco
desejado.
Conforme determina a Equação 1 e a teoria da média ponderada, é feita a
divisão entre a somatória da multiplicação dos pesos determinados pelo Investidor e
as notas dos especialistas, pela somatória dos pesos do Investidor. Sendo assim,
obtemos o resultado determinado com Nível de Investimento (NI). No caso, dividindo
a somatória da multiplicação dos pesos pelas notas (25), pela somatória dos pesos
(10), obtemos o Nível de Investimento no valor de 2,5. Respeitando as regras de
arredondamentos matemáticos, devido a avaliação Nível de Investimento não
possuir variáveis com notas 0,5, a nota será arredondada para 3 (três), classificando
o nosso exemplo de aplicação como “Interessante”, segundo a classificação da
metodologia. Investimento com atratividade mediana.
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6

ESTUDO DE CASO

Neste tópico será apresentado o estudo de caso, o qual visa demonstrar a
aplicação da metodologia de análise multicriterial para apoio à tomada de decisão na
habilitação de um terreno abandonado.
Sendo assim, a oferta existente para um investidor no mercado imobiliário é
muito grande. Antes de começar estudos de viabilidade e análises mais
aprofundadas quando se trata de investir em determinado terreno, é necessária uma
pré-seleção criteriosa e conceitual, trabalhando com métodos e procedimentos
padrão, para que haja uma comparação coerente entre as alternativas e a melhor
opção seja identificada. Este será o estudo a apresentar.

6.1

Caracterização dos terrenos e zona norte de São Paulo

Foram escolhidos 3 terrenos situados na zona norte de São Paulo, região
mista, na qual está presente uma diversidade grande de elementos que influenciam
diretamente na execução e desenvolvimento de um empreendimento residencial, o
qual pretende-se aplicar no estudo de casos. Como trata-se de um estudo
preliminar, não há a necessidade de um projeto tipo. O mesmo virá em um estudo
posterior mais detalhado, onde outros critérios serão considerados. Terrenos com
metragem adequada para construção, presença de transporte público, escolas,
shoppings, infraestrutura básica, delegacias, lazer, parques, entre outros fatores
agregam valor ao empreendimento e possibilitam uma maior atratividade nas
vendas. A região da zona norte encontra-se em um ponto da cidade onde a
mobilidade para outras regiões, tanto da própria cidade de São Paulo, como para
outras cidades (Exemplo: Guarulhos), é interessante devido à facilidade. Apesar do
grande crescimento, ainda há oferta de terrenos para investimento com preços não
extrapolados, como as zonas oeste e sul da cidade, onde a escassez de terrenos é
muito maior e a valorização do metro quadrado de terra é grande. É importante frisar
que a mesma foi escolhida devido a estes motivos, porém a metodologia pode ser
aplicada em qualquer região onde haja necessidade. A presença do Campo de
Marte, Anhembi, Horto Florestal e algumas indústrias que ainda restaram, sem falar
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da proximidade com a cidade de Guarulhos (Grande Polo Municipal), onde existe o
Aeroporto Internacional, agregam valor à região.
Originada de imensas fazendas habitadas por portugueses e italianos, as
mesmas foram crescendo e sendo segmentadas. A partir da construção da Estrada
de Ferro Cantareira, a qual ligou a zona norte a outros bairros, trouxe evolução a
toda região. Juntamente com a ferrovia, a proximidade com a Marginal Tietê, Dutra e
Fernão dias, grandes marginal e rodovias do país, fez com que gerasse atratividade
para indústrias devido a facilidade de escoamento de produtos e mercadorias para
outras regiões. Outros grandes acontecimentos foram a inauguração do Campo de
Marte em 1920, a inauguração do Sambódromo do Anhembi em 1991, as
dependências da Invernada do Barro Branco (Polícia Militar), Terminal Rodoviário do
Tietê em 1982, Pico do Jaraguá (Ponto mais alto do município), Parque da
Cantareira (Segunda maior floresta urbana nativa do mundo), entre outros.
Os terrenos a serem estudados possuem tipologias semelhantes e suas
caracterizações serão dadas abaixo:

6.1.1 Terreno 1 – Rua Professor José Pardelli, 45 – Jardim Paraíso
Dimensões do terreno: - Face Noroeste: 25m.
- Face Nordeste: 27m.
- Face Sudoeste: 27m.
- Face Sudeste: 20m.
Área total: 607m². Acesso Principal: Rua Professor Anne Dias (Região Central
da cidade). Leve aclive, sem construções, com vegetação rasteira, lixo, área a
demolir e duas árvores exóticas de porte médio. Documentação em perfeitas
condições, proprietários cônjuges, livre de contaminação, localizada em ponto alto
da rua, presença de drenagem para águas pluviais (Porém, com certo risco de
alagamentos nas proximidades do empreendimento. Não há risco de bloqueios as
vias de acesso), energia elétrica, água potável encanada, saneamento básico, não
há rochas visíveis, solo argiloso aparentemente resistente, não expansivo, não
colapsível, ausência de nascente. Região em crescimento, possibilidade de grandes
empreendimentos vizinhos, devido a disponibilidade de terrenos e espaços,
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presença de vias locais e coletoras. Alta demanda de comércio, escolas, creches,
cartórios, bancos, parques, agências do correio, centros culturais, lazer, transporte
público (ônibus e táxis), hospitais e delegacias (Centro da Polícia Militar). Não há
presença de feiras livres na região, servidão perpétua.
Figura 24: Posicionamento Via Satélite – Terreno 1.

Fonte: Autor.
Figura 25: Fachada – Terreno 1.

Fonte: Autor.
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6.1.2 Terreno 2 - Rua Campo Comprido, 290 – Imirim
Dimensões do terreno: - Face Norte (Frente): 18m.
- Face lateral simétrica: 30m.
Área total: 540m². Acesso Principal: Rua Campo Comprido (Região Central).
Terreno plano, presença de uma edificação para demolição, lixo, vegetação e
árvores de grande porte. Documentação completa, porém, sem inscrição imobiliária
na prefeitura, além de se encontrar em processo de inventário e diversos envolvidos.
Livre de contaminação, localizada em ponto médio da rua, ausência de drenagem
para águas pluviais (Apenas a declividade). Não há rochas visíveis, solo argiloso
superficial de baixa resistência, não expansivo, não colapsível. Presença de
saneamento básico, água potável encanada, energia elétrica (Com iluminação
pública). Localização com presença de favelas, baixa perspectiva de crescimento.
Vias locais e coletoras, alta demanda de comércio (Ao lado do Santana Parque
Shopping e Supermercado Renomado), escolas, creches, cartórios, centros
culturais, bancos, parques, agências do correio, lazer, transporte público (ônibus e
táxis) e hospitais. Não há presença de feiras livres em volta do empreendimento e
servidão perpétua.
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Figura 26: Posicionamento Via Satélite – Terreno 2.

Fonte: Autor.
Figura 27: Fachada – Terreno 2.

Fonte: Autor.
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Figura 28: Fachada – Terreno 2.

Fonte: Autor.

6.1.3 Terreno 3 – Rua Comendador Quirino Teixeira, 129 – Tremembé
Dimensões do terreno: - Face Oeste (Frente): 14,50m.
- Face lateral simétrica: 43m.
Área total: 623m². Acesso Principal: Rua Comendador Quirino Teixeira
(Região Central). Terreno aclive intermediário, não há construções, apenas
vegetação rasteira e pequena quantidade de lixo. Documentação completa, com
apenas dois proprietários cônjuges, livre de contaminação, localizada em ponto
médio da rua. Presença de drenagem para águas pluviais (Região livre de
alagamentos), presença de saneamento básico, água potável encanada, energia
elétrica (Com iluminação pública). Não há rochas visíveis, solo argiloso
aparentemente resistente, não expansivo, não colapsível. Região em crescimento,
alto padrão, possibilidade de empreendimentos vizinhos (Quantidade elevada de
terrenos e espaços), localização com presença de vias locais e coletoras, comércio
de grande porte, cartórios, centros culturais, escolas, bancos, parques, agências do
correio, lazer, transporte público (ônibus e táxis), hospitais e delegacias. Não há
presença de feiras livres a volta do empreendimento.
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Figura 29: Posicionamento Via Satélite – Terreno 3.

Fonte: Autor.
Figura 30: Fachada – Terreno 3.

Fonte: Autor.
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6.2

Aplicação do Método de Duque no estudo de casos

Para aplicação do método, foram criadas algumas diretrizes técnicas
avaliativas para cada subcritério, visando auxiliar os analistas em cada situação.
Porém, a metodologia é generalista, pode ser aplicada em diversas situações,
permitindo ser modelada para cada análise.
Diretrizes avaliativas adotadas para os subcritérios, no estudo de caso:
Para aplicação do subcritério analítico abaixo, é de suma importância a
realização de investigação geotécnica através de sondagem, pois não há outro meio
de conseguir as características do solo em um terreno o qual deseja-se investir.
Atualmente, o custo de uma sondagem equivale, no máximo, a 2% do valor a ser
investido na construção, irrisório frente à garantia, economia e segurança que
representa para o investimento. Portanto, é fundamental a execução de uma
sondagem durante a escolha de um terreno para investir. A mesma mostrará todas
as características dos solos, exemplo: Quantidade de vazios, teor de umidade, tipo
de solo (solo expansivo, colapsível, turfoso, arenoso, argiloso, calcário, etc.), sua
resistência, presença de rochas e matacões, altura das camadas de cada tipo de
solo, altura do nível d’água, caso esteja presente, em qual cama se encontra um
solo de resistência adequada para o projeto pretendido (Geralmente a sondagem
para na camada de solo abaixo da camada resistente, evitando passar
desapercebida a existência de um solo que possa recalcar, quando começar a haver
tensão no solo da camada acima).
Com a tecnologia atual, a sondagem é um recurso importante, que pode ser
explorado conforme a necessidade do projeto e os recursos disponíveis do
investidor. A mesma fornece um relatório analítico que possibilita projetar de forma
coerente, evitando problemas, como nos casos de empreendimentos executados em
solos cuja a sondagem não foi feita. No mercado imobiliário existem inúmeros casos
de terrenos vendidos para terceiros, os quais não poderiam ser construídos nada, ou
a construção teria um alto custo para a elaboração da fundação, inviabilizando o
investimento.
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Realizar a investigação geotécnica de qualidade e atentar-se em executar um
projeto estrutural coerente, utilizando as informações do levantamento, é
fundamental para evitar tragédias, como a que ocorreu no Conjunto Habitacional Vila
Ré 2, em Santos e com o Condomínio Anêmona, em Ubatuba, litoral de São Paulo.
Segundo Niyama (2015), na situação do Conjunto Habitacional localizado em
Santos, a caixa d’água a qual sofreu tombamento, estava situada sobre uma região
de mangue aterrada (Solo de péssima qualidade, quando se trata de resistência ao
recalque).
Figura 31: Conjunto Habitacional Vila Ré 2, Santos - SP.

Fonte: NIYAMA, Sussumo. (2015).

Segundo Souza (2003), na situação do Condomínio Anêmona, o perfil
geológico do terreno variou de um trecho para o outro. O bloco “B” do condomínio, o
qual sofreu desabamento, estava com sua base de sustentação inteiramente
localizada sobre o solo de pior qualidade, comparado com o bloco “A”. Existiam
camadas de argila marinha siltosa, muito mole e de cor escura (Baixa resistência ao
recalque).
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Figura 32: Bloco “B” do Condomínio Anêmona, Ubatuba - SP.

Fonte: NIYAMA, Sussumo. (2015).
Figura 33: Sondagem e Representação dos Blocos – Condomínio Anêmona, Ubatuba - SP.

Fonte: SOUZA, E.G. (2003).
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Com estes dois exemplos e muitos outros torna-se notória a importância do
estudo de solo e a necessidade de analisar os terrenos previamente, quando se
trata de investimento.
Com relação a solos contaminados, o mapeamento de terrenos foi elaborado
detalhadamente pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), em
parceria com a Prefeitura da Cidade de São Paulo e está disponível no site de
ambas, para consulta livre.
Solo e Nível D'água
Nota 1: Nível d’água aflorado ou próximo disso; solo contaminado ou presença de
rocha sã ou matacões que necessitem de remoção com explosões.
Nota 2: Nível d’água entre 1 e 2 metros de profundidade, com relação a superfície,
ou solo superficial de baixa resistência, expansivo, colapsível ou turfoso (orgânico).
Nota 3: Nível d’água entre 2 e 6 metros de profundidade, com relação a superfície,
ou presença de rocha sã ou matacões, que podem ser absorvidos pelo projeto de
fundações.
Nota 4: Nível d’água acima de 7 metros de profundidade, com relação a superfície,
camada superficial de boa resistência, dispensando fundações com grandes
profundidades.
Nota 5: Ausência de nível d’água e/ou solo de excelente resistência.
Condições de Limpeza
Nota 1: Presença de Área a Demolir, Lixo, Vegetação Rasteira e Árvores de Grande
Porte.
Nota 2: Lixo, Vegetação Rasteira e Árvores de Grande Porte.
Nota 3: Vegetação Rasteira e Árvores de Grande Porte.
Nota 4: Vegetação Rasteira e Lixo.
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Nota 5: Terreno Limpo ou Presença de Vegetação Rasteira.
Presença de Vegetação
Nota 1: Vegetação Rasteira e Árvores Catalogadas (Podendo haver árvores de
grande porte não catalogadas).
Nota 2: Vegetação Rasteira e Árvores de Grande Porte (Necessita de Licença Para
Retirada).
Nota 3: Vegetação Rasteira e Árvores de Porte Médio (Necessita de Licença Para
Retirada).
Nota 4: Vegetação Rasteira e Árvores de Porte Pequeno (Sem Necessidade de
Licença Para Retirada).
Nota 5: Vegetação Rasteira.
Vizinhança (Potencial Econômico, Segurança, etc.)
Nota 1: Região Isolada ou de possível desapropriação, presença de favelas, sem
perspectivas de crescimento.
Nota 2: Presença de favelas, sem perspectivas de crescimento (Região Central).
Nota 3: Região em crescimento, porém necessita adequações de projeto
(Proximidade de regiões com alto nível de ruído, criminalidade, entre outros).
Nota 4: Região de alto poder aquisitivo e possibilidade de crescimento.
Nota 5: Região em crescimento, perfil de alto poder aquisitivo e possibilidade de
grandes empreendimentos (Agregando Valor).
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Acessibilidade (Vias de Circulação, Transporte Público, etc.)
Nota 1: Vias Locais e ausência de transporte público.
Nota 2: Vias Locais ou Coletoras e presença de transporte público (Ônibus).
Nota 3: Vias Locais ou Coletoras e presença de transporte público (Ônibus e
Metrô/Trem).
Nota 4: Vias Coletoras ou Estruturais e presença de transporte público (Ônibus).
Nota 5: Vias Coletoras ou Estruturais e presença de transporte público (Ônibus e
Metrô/Trem).
Facilidades (Rede Bancária, Rede de Comércio e Serviços, Lazer, etc.)
Nota 1: Local isolado e distante de todos os serviços.
Nota 2: Presença de comércio de pequeno porte.
Nota 3: Presença de comércio médio porte, escolas e/ou creches.
Nota 4: Presença de comércio grande porte, escolas e/ou creches, redes bancárias,
postos de saúde, possibilidade de delegacias, cartórios e lazer (Não havendo todos
ao mesmo tempo).
Nota 5: Presença de redes bancárias, centros comerciais de alto padrão e de
serviços, lazer, escolas, creches, hospitais, postos de saúde, fóruns, cartórios,
delegacias, centros culturais, entre outros.
Enchentes e Alagamentos
Nota 1: Local comprovado pela prefeitura, como alto risco para alagamentos e
enchentes.
Nota 2: Risco de alagamentos e enchentes em vias que dão acesso ao
empreendimento.
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Nota 3: Risco de alagamentos e enchentes nas proximidades do empreendimento,
sem bloqueios de vias de acesso.
Nota 4: Baixo risco de alagamentos e enchentes nas proximidades do
empreendimento, sem bloqueios de vias de acesso.
Nota 5: Livre de alagamentos e enchentes no local e suas proximidades.
Presença de Servidão Perpétua (Gás, energia, etc.)
Nota 1: Presença de Servidão Perpétua comprometendo todo o terreno.
Nota 2: Presença de Servidão Perpétua comprometendo até metade do terreno.
Nota 3: Presença de Servidão Perpétua comprometendo até um terço do terreno.
Nota 4: Presença de Servidão Perpétua em uma das faces periféricas do terreno.
Nota 5: Não há presença de Servidão Perpétua.
IPTU Atrasado
Nota 1: Processo encaminhado para penhora de bens.
Nota 2: Processo prestes a ser encaminhado para a penhora de bens.
Nota 3: Proprietário com nome no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a
Inscrição do Débito Total na Dívida Ativa do Município.
Nota 4: Poucas parcelas atrasadas.
Nota 5: Terreno com IPTU em dia.
Terreno Hipotecado
Nota 1: Terreno prestes a ser tomado pelo financiador (Até 28 anos sem quitação).
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Nota 2: Terreno hipotecado (Até 21 anos sem quitação).
Nota 3: Terreno hipotecado (Até 14 anos sem quitação).
Nota 4: Terreno hipotecado (Até 7 anos sem quitação).
Nota 5: Terreno livre de hipoteca.
Terreno em Inventário
Nota 1: Processo de inventário no início e com muitos envolvidos.
Nota 2: Processo de inventário no início e poucos envolvidos.
Nota 3: Processo de inventário próximo do fim e com muitos envolvidos.
Nota 4: Processo de inventário próximo do fim e poucos envolvidos.
Nota 5: Terreno livre de inventário.
Terreno Comprado em Conjunto
Nota 1: Terreno com cinco ou mais proprietários.
Nota 2: Terreno com quatro proprietários.
Nota 3: Terreno com três proprietários.
Nota 4: Terreno com dois proprietários.
Nota 5: Terreno com apenas um proprietário.
Sujeito à Desapropriação
Nota 1: Terreno com desapropriação confirmada em edital.
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Nota 2: Terreno em estudo na prefeitura, com projeto pronto, visando
desapropriação.
Nota 3: Especulações políticas de desapropriação do terreno, com projeto em
andamento.
Nota 4: Boatos informais de desapropriação do terreno, sem confirmação de projeto
em andamento.
Nota 5: Terreno livre de desapropriação.
Documentação da Propriedade
Nota 1: Terreno sem documentação alguma.
Nota 2: Terreno com recibo de compra e venda sem registro em cartório.
Nota 3: Contrato de compra e venda registrado em cartório.
Nota 4: Terreno possui escritura e contrato de compra e venda registrado em
cartório.
Nota 5: Terreno possui escritura, inscrição imobiliária e contrato de compra e venda
registrado em cartório.
Terreno em Situação de Invasão
Nota 1: Terreno invadido há anos e com impostos atrasados.
Nota 2: Terreno invadido há anos e com impostos em dia.
Nota 3: Terreno invadido, prazo de retirada imediata esgotado, com impostos em
dia.
Nota 4: Terreno recém invadido por poucas pessoas, murado e com impostos em
dia.

88

Nota 5: Terreno livre de invasões.
Declividade do Terreno
Nota 1: Presença de aclive ou declive extremo, acima de 35º de inclinação positiva
ou negativa.
Nota 2: Presença de aclive ou declive alto, de 20º a 35º de inclinação positiva ou
negativa.
Nota 3: Presença de aclive ou declive intermediário, de 6º a 20º de inclinação
positiva ou negativa.
Nota 4: Presença de leve aclive ou declive, de 0º a 6º de inclinação positiva ou
negativa.
Nota 5: Terreno Plano.
Área de Risco (Situações Gerais)
Nota 1: Área com risco de desabamento.
Nota 2: Área com risco de inundações de alta proporção (Altura da lâmina d’água >
2m).
Nota 3: Área com risco de inundações de média proporção (Altura da lâmina d’água
<= 1,5m).
Nota 4: Área com risco de inundações de baixa proporção (Altura da lâmina d’água <
0,5m).
Nota 5: Terreno não localizado em área de risco.
Ausência de Infraestrutura básica (Água, esgoto, etc.)
Nota 1: Ausência total de infraestrutura básica.

89

Nota 2: Presença de energia elétrica, porém água potável, saneamento básico,
iluminação pública e escoamento de águas pluviais ausentes.
Nota 3: Presença de energia elétrica, água potável e saneamento básico, exceto
iluminação pública e escoamento de águas pluviais.
Nota 4: Presença completa de infraestrutura básica, exceto escoamento de águas
pluviais.
Nota 5: Presença completa de infraestrutura básica.
Terreno em Área de Vertente ou Nascente de Água
Nota 1: Presença de vertente ou nascente d’água prejudicando toda a área do
terreno.
Nota 2: Presença de vertente ou nascente d’água, comprometendo metade ou mais
do terreno.
Nota 3: Presença de vertente ou nascente d’água, comprometendo até um terço do
terreno.
Nota 4: Presença de vertente ou nascente d’água, podendo ser incorporada na
arquitetura do empreendimento.
Nota 5: Ausência de vertente ou nascente d’água.
Dimensão do Terreno
Nota 1: Área total menor ou igual a 400m².
Nota 2: Área total maior que 400m² e menor ou igual a 475m².
Nota 3: Área total maior que 475m² e menor ou igual a 550m².
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Nota 4: Área total maior que 550m² e menor ou igual a 600m².
Nota 5: Área total maior que 600m².
Regularidade das Faces
Nota 1: Todas as faces são menores ou iguais a 9m e/ou com variações entre elas
acima de 4m.
Nota 2: Todas as faces são maiores que 9m e menores ou igual a 11m, e/ou com
variações entre elas de até 5m.
Nota 3: Todas as faces são maiores que 11m e menores ou igual a 13m, e/ou com
variações entre elas de até 6m.
Nota 4: Todas as faces são maiores que 13m e menores ou igual a 15m, e/ou com
variações entre elas de até 7m.
Nota 5: Todas as faces são maiores que 15m, e/ou com variações entre elas
próximas de 90%.
Presença de Feiras Livres
Nota 1: Presença de Feira Livre na rua principal do empreendimento.
Nota 2: Presença de Feira livre nas ruas paralelas ao empreendimento.
Nota 3: Presença de Feira livre nas ruas a uma quadra do empreendimento.
Nota 4: Presença de Feira livre nas ruas a duas quadras do empreendimento.
Nota 5: Não há presença de feiras nas ruas em volta do empreendimento.
Após as devidas caracterizações, será feita uma triagem de todas as
informações levantadas, visando iniciar a formatação das mesmas, para as tabelas
avaliativas e o processo começar a tomar forma. A primeira etapa é composta por
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características leves, as quais podem ser moldadas ou absorvidas com facilidade na
execução do projeto:
Tabela 6: Triagem Preliminar de Características Leves.

TRIAGEM PRELIMINAR DE CRITÉRIOS LEVES
Numeração
Risco
Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3
Critério - Avaliação Visual do Terreno
1
Lixo
X
X
X
2
Presença de Área à Demolir
X
X
3
Terreno Limpo
X
Terreno Limpo com Presença de
4
Veículo Roubado
5
Árvores de Grande Porte
X
6
Vegetação Rasteira
X
X
X
7
Árvores de Porte Médio
X
8
Árvores de Porte Pequeno
9
Região Isolada
10
Presença de Favelas
X
11
Baixa Perspectiva de crescimento
X
12
Região Central
X
X
X
13
Região em Crescimento
X
X
14
Necessita Cuidados de Projeto
15
Região de Alto Padrão
X
Possibilidade de Grandes
16
X
X
Empreendimentos Vizinhos
17
Vias Locais
X
X
X
18
Ausência de Transporte Público
19
Vias Coletoras
X
X
X
Presença de Transporte Público
20
(Ônibus)
X
X
X
Presença de Transporte Público
21
(Ônibus e Metrô/Trem)
22
Vias Estruturais
Local Distante de Todos os
23
Serviços
Presença de Comércio de
24
Pequeno Porte
Presença de Comércio de Médio
25
Porte
Presença de Escolas e/ou
26
X
X
X
Creches
Presença de Comércio de Grande
27
X
X
X
Porte
28
Presença de Redes Bancárias
X
X
X
29
Presença de Postos de Saúde
X
X
X
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30
31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Presença de Delegacias
X
Presença de Cartórios
X
Presença de Lazer
X
Presença de Centros Comerciais
X
de Alto Padrão e Serviços
Presença de Hospitais
X
Presença de Fóruns
Presença de Centros Culturais
X
Risco Para Alagamentos e
Enchentes Em Vias Que Dão
Acesso Ao Empreendimento
Risco Para Alagamentos e
Enchentes Nas Proximidades do
Empreendimento (Sem Bloqueios
de Vias de Acesso)
Baixo Risco Para Alagamentos e
Enchentes Nas Proximidades do
X
Empreendimento (Sem Bloqueios
de Vias de Acesso)
Livre de Alagamentos e
Enchentes e Suas Proximidades
Não Há Presença de Servidão
X
Perpétua
Critério - Avaliação Legal do Terreno
IPTU - Poucas Parcelas
Atrasadas
Terreno livre de hipoteca
X
Terreno Com IPTU Em Dia
X
Processo de inventário próximo
do fim e poucos envolvidos
Terreno livre de inventário
X
Terreno com cinco ou mais
proprietários
Terreno com quatro proprietários
Terreno com três proprietários
Terreno com dois proprietários
X
Terreno com apenas um
proprietário
Boatos informais de
desapropriação do terreno, sem
confirmação de projeto em
andamento
Terreno livre de desapropriação
X
Terreno possui escritura e
contrato de compra e venda
registrado em cartório

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
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55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Terreno possui escritura,
inscrição imobiliária e contrato de
X
compra e venda registrado em
cartório
Terreno livre de invasões
X
Critério - Avaliação Técnica-Construtiva
Presença de aclive ou declive
extremo, acima de 35º de
inclinação positiva ou negativa
Presença de aclive ou declive
alto, de 20º a 35º de inclinação
positiva ou negativa
Presença de aclive ou declive
intermediário, de 6º a 20º de
inclinação positiva ou negativa
Presença de leve aclive ou
declive, de 0º a 6º de inclinação
X
positiva ou negativa
Terreno Plano
Solo com Boa Resistência
X
Ausência de nível d’água
Presença de Rocha Sã ou
Matacões (Absorvidos Pelo
Projeto de Fundações)
Terreno não localizado em área
X
de risco
Presença de energia elétrica
X
Presença de Água Potável
X
Presença de Saneamento Básico
X
Presença de Iluminação Pública
X
Presença de Escoamento de
X
Águas Pluviais
Presença de vertente ou
nascente d’água, podendo ser
incorporada na arquitetura do
empreendimento
Ausência de vertente ou nascente
X
d’água
Área total do terreno menor ou
igual a 400m²
Área total do terreno maior que
400m² e menor ou igual a 475m²
Área total do terreno maior que
475m² e menor ou igual a 550m²
Área total do terreno maior que
550m² e menor ou igual a 600m²
Área total maior que 600m²
X
Todas as faces do terreno são
menores ou iguais a 9m e/ou com

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
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79

80

81

82
83
84
85
86

variações entre elas acima de 4m
Todas as faces do terreno são
maiores que 9m e menores ou
igual a 11m, e/ou com variações
entre elas de até 5m
Todas as faces do terreno são
maiores que 11m e menores ou
igual a 13m, e/ou com variações
entre elas de até 6m
Todas as faces do terreno são
maiores que 13m e menores ou
igual a 15m, e/ou com variações
entre elas de até 7m
Todas as faces do terreno são
maiores que 15m, e/ou com
variações entre elas próximas de
90%.
Presença de Feira livre nas ruas
paralelas ao empreendimento
Presença de Feira livre nas ruas
a uma quadra do
empreendimento
Presença de Feira livre nas ruas
a duas quadras do
empreendimento
Não há presença de feiras nas
ruas em volta do empreendimento

X

X

X

X

X

X

Fonte: Elaborado pelo autor.

A segunda etapa é composta por características moderadas, as quais podem
ser moldadas ou absorvidas na execução do projeto, porém podem gerar alto custo
ou até mesmo inviabilizar. Caso algum terreno possua alguma característica nesta
etapa, o investidor deve ser alertado imediatamente:
Tabela 7: Triagem Preliminar de Características Moderadas.

TRIAGEM PRELIMINAR DE CRITÉRIOS MODERADOS- (NECESSITA ALERTA
AO INVESTIDOR)
Numeração
Risco
Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3
Critério - Avaliação Visual do Terreno
1
Árvores Catalogas
Alto Risco Para Alagamentos e
2
Enchentes
Presença de Servidão Perpétua
3
Comprometendo Metade do
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Terreno

4

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Presença de Servidão Perpétua
Comprometendo Até Um Terço
do Terreno
Presença de Servidão Perpétua
Comprometendo Uma Das Faces
Periféricas do Terreno
Critério - Avaliação Legal do Terreno
IPTU - Processo Encaminhado
Para Penhora de Bens.
IPTU - Processo Prestes a Ser
Encaminhado Para Penhora de
Bens.
IPTU - Proprietário com nome no
Cadastro Informativo Municipal
(CADIN) e a Inscrição do Débito
Total na Dívida Ativa do Município
Terreno hipotecado (Até 21 anos
sem quitação)
Terreno hipotecado (Até 14 anos
sem quitação)
Terreno hipotecado (Até 7 anos
sem quitação)
Processo de inventário no início e
com muitos envolvidos
Processo de inventário no início e
poucos envolvidos
Processo de inventário próximo
do fim e com muitos envolvidos
Terreno em estudo na prefeitura,
com projeto pronto, visando
desapropriação
Especulações políticas de
desapropriação do terreno, com
projeto em andamento
Terreno com recibo de compra e
venda sem registro em cartório
Contrato de compra e venda
registrado em cartório
Terreno invadido há anos e com
impostos em dia
Terreno invadido, prazo de
retirada imediata esgotado, com
impostos em dia
Terreno recém invadido por
poucas pessoas, murado e com

X
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impostos em dia

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Critério - Avaliação Técnica-Construtiva
Solo Contaminado
Solo Superficial de Baixa
Resistência
Nível de Água Aflorado
Nível d’água entre 1 e 2 metros
de profundidade
Nível d’água entre 2 e 6 metros
de profundidade
Nível d’água acima de 7 metros
de profundidade
Presença de Rocha Sã ou
Matacões (Utilização de
Explosivos)
Solo Expansivo
Solo Colapsível
Solo Turfoso (Orgânico)
Área com risco de inundações de
alta proporção (Altura da lâmina
d’água > 2m)
Área com risco de inundações de
média proporção (Altura da
lâmina d’água <= 1,5m)
Área com risco de inundações de
baixa proporção (Altura da lâmina
d’água < 0,5m)
Ausência total de infraestrutura
básica
Presença de vertente ou
nascente d’água, comprometendo
metade ou mais do terreno
Presença de vertente ou
nascente d’água, comprometendo
até um terço do terreno
Presença de Feira Livre na rua
principal do empreendimento

X

Fonte: Elaborado pelo autor.

A terceira etapa é composta por características críticas, as quais não podem
ser moldadas ou absorvidas na execução do projeto, o que acaba inviabilizando a
compra do mesmo. Caso algum terreno possua alguma característica nesta etapa, o
investidor deve ser alertado imediatamente e o terreno descartado do estudo:
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Tabela 8: Triagem Preliminar de Características Críticas.

TRIAGEM PRELIMINAR DE CRITÉRIOS CRÍTICOS - (ELIMINATÓRIOS)
Numeração
Risco
Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3
Critério - Avaliação Visual do Terreno
Presença de Servidão Perpétua
1
Comprometendo Todo o Terreno
Critério - Avaliação Legal do Terreno
Terreno prestes a ser tomado pelo
2
financiador (Até 28 anos sem
quitação)
Terreno com desapropriação
3
confirmada em edital
Terreno sem documentação
4
alguma
Terreno invadido há anos e com
5
impostos atrasados
Critério - Avaliação Técnica-Construtiva
6
Área com risco de desabamento
Presença de vertente ou nascente
7
d’água prejudicando toda a área do
terreno
Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a triagem de características dos terrenos, será utilizada a Tabela 9 para
a composição das notas avaliativas dos terrenos:
Tabela 9: Composição de Notas dos Subcritérios.

Numeração

1
2
3
4
5
6

NOTAS AVALIATIVAS DE CRITÉRIOS
Risco
Terreno
Terreno
1
2
Critério - Avaliação Visual do Terreno
Condições de Limpeza
1
1
Presença de Vegetação
3
2
Vizinhança (Potencial
5
2
Econômico, Segurança, Etc.)
Acessibilidade (Vias de
2
2
Circulação, Transporte Público,
etc.)
Facilidades (Rede Bancária,
5
5
Rede de Comércio e Serviços,
Lazer, etc.)
Enchentes e Alagamentos
4
5

Terreno
3
4
5
5
2
4
5
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7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

Presença de Servidão Perpétua
5
(Gás, energia, etc.)
Critério - Avaliação Legal do Terreno
IPTU Atrasado
5
Terreno Hipotecado
5
Terreno em Inventário
5

5

5

5
5
3

5
5
5

Terreno Comprado em
4
Conjunto
Sujeito à Desapropriação
5
Documentação da Propriedade
5
Terreno em Situação de
5
Invasão
Critério - Avaliação Técnica-Construtiva
Declividade do Terreno
4
Solo e Nível D'Água
5
Área de Risco (Situações
5
Gerais)
Ausência de Infraestrutura
5
básica (Água, esgoto, etc.)

1

4

5
4
5

5
5
5

5
2
5

3
5
5

5

5

5

5

5

5
5
5

3
5
5

5
5
5

Terreno em Área de Vertente
ou Nascente de Água
Dimensão do Terreno
Regularidade das Faces
Presença de Feiras Livres

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a composição de notas dos subcritérios pelos especialistas de cada
disciplina, os pesos são determinados pelo investidor ou alguém determinado por
ele, de sua confiança:
Tabela 10: Determinação de Pesos dos Subcritérios.

Numeração
1
2
3
4
5
6

PESOS DOS SUBCRITÉRIOS
Risco
Critério - Avaliação Visual do Terreno
Condições de Limpeza
Presença de Vegetação
Vizinhança (Potencial Econômico, Segurança, Etc.)
Acessibilidade (Vias de Circulação, Transporte Público,
etc.)
Facilidades (Rede Bancária, Rede de Comércio e
Serviços, Lazer, etc.)
Enchentes e Alagamentos

GERAL
2
5
4
3
2
4
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7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

Presença de Servidão Perpétua (Gás, energia, etc.)
Subtotal
Critério - Avaliação Legal do Terreno
IPTU Atrasado
Terreno Hipotecado
Terreno em Inventário

5
25

Terreno Comprado em Conjunto
Sujeito à Desapropriação
Documentação da Propriedade
Terreno em Situação de Invasão
Subtotal
Critério - Avaliação Técnica-Construtiva
Declividade do Terreno
Solo e Nível D'Água
Área de Risco (Situações Gerais)
Ausência de Infraestrutura básica (Água, esgoto, etc.)
Terreno em Área de Vertente ou Nascente de Água
Dimensão do Terreno
Regularidade das Faces
Presença de Feiras Livres
Subtotal
Total

5
5
5
5
35

5
5
5

4
5
5
4
5
4
4
1
32
92

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a determinação dos Pesos dos Subcritérios, a primeira interação entre
notas e pesos dos terrenos acontece através da multiplicação de suas importâncias
estabelecidas nas Tabelas 9 e 10:
Tabela 11: Primeira Interação Entre Pesos e Notas dos Subcritérios – Terreno 1.

INTERAÇÃO PRELIMINAR ENTRE PESOS E NOTAS DOS CRITÉRIOS TERRENO 1
Numeração
Risco
Peso Nota Resultado
Critério - Avaliação Visual do Terreno
1
Condições de Limpeza
2
1
2
2
Presença de Vegetação
5
3
15
3
Vizinhança (Potencial Econômico,
4
5
20
Segurança, Etc.)
4
Acessibilidade (Vias de Circulação,
3
2
6
Transporte Público, etc.)
5
Facilidades (Rede Bancária, Rede de
2
5
10
Comércio e Serviços, Lazer, etc.)
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6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

Enchentes e Alagamentos
4
Presença de Servidão Perpétua (Gás,
5
energia, etc.)
Subtotal
Critério - Avaliação Legal do Terreno
IPTU Atrasado
5
Terreno Hipotecado
5
Terreno em Inventário
5

4
5

16
25

5
5
5

25
25
25

Terreno Comprado em Conjunto
5
Sujeito à Desapropriação
5
Documentação da Propriedade
5
Terreno em Situação de Invasão
5
Subtotal
Critério - Avaliação Técnica-Construtiva
Declividade do Terreno
4
Solo e Nível D'Água
5
Área de Risco (Situações Gerais)
5
Ausência de Infraestrutura básica (Água,
4
esgoto, etc.)
Terreno em Área de Vertente ou Nascente
5
de Água
Dimensão do Terreno
4
Regularidade das Faces
4
Presença de Feiras Livres
1
Subtotal
Total

4
5
5
5

20
25
25
25
170

4
5
5
5

16
25
25
20

5

25

5
5
5

20
20
5
156
420
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 12: Primeira Interação Entre Pesos e Notas dos Subcritérios – Terreno 2.

INTERAÇÃO PRELIMINAR ENTRE PESOS E NOTAS DOS CRITÉRIOS TERRENO 2
Numeração
Risco
Peso Nota Resultado
Critério - Avaliação Visual do Terreno
1
Condições de Limpeza
2
5
10
2
Presença de Vegetação
5
5
25
3
Vizinhança (Potencial Econômico,
4
5
20
Segurança, Etc.)
4
Acessibilidade (Vias de Circulação,
3
4
12
Transporte Público, etc.)
5
Facilidades (Rede Bancária, Rede de
2
5
10
Comércio e Serviços, Lazer, etc.)
6
Enchentes e Alagamentos
4
5
20
7
Presença de Servidão Perpétua (Gás,
5
5
25
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8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

energia, etc.)
Subtotal
Critério - Avaliação Legal do Terreno
IPTU Atrasado
5
Terreno Hipotecado
5
Terreno em Inventário
5
Terreno Comprado em Conjunto
5
Sujeito à Desapropriação
5
Documentação da Propriedade
5
Terreno em Situação de Invasão
5
Subtotal
Critério - Avaliação Técnica-Construtiva
Declividade do Terreno
4
Solo e Nível D'Água
5
Área de Risco (Situações Gerais)
5
Ausência de Infraestrutura básica (Água,
4
esgoto, etc.)
Terreno em Área de Vertente ou Nascente
5
de Água
Dimensão do Terreno
4
Regularidade das Faces
4
Presença de Feiras Livres
1
Subtotal
Total

122
5
5
3

25
25
15

1
5
4
5

5
25
20
25
140

5
2
5
5

20
10
25
20

5

25

3
5
5

12
20
5
137
399

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 13: Primeira Interação Entre Pesos e Notas dos Subcritérios – Terreno 3.

INTERAÇÃO PRELIMINAR ENTRE PESOS E NOTAS DOS CRITÉRIOS TERRENO 3
Numeração
Risco
Peso Nota Resultado
Critério - Avaliação Visual do Terreno
1
Condições de Limpeza
2
4
8
2
Presença de Vegetação
5
5
25
3
Vizinhança (Potencial Econômico,
4
5
20
Segurança, Etc.)
4
Acessibilidade (Vias de Circulação,
3
2
6
Transporte Público, etc.)
5
Facilidades (Rede Bancária, Rede de
2
4
8
Comércio e Serviços, Lazer, etc.)
6
Enchentes e Alagamentos
4
5
20
7
Presença de Servidão Perpétua (Gás,
5
5
25
energia, etc.)
Subtotal
112

102

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

Critério - Avaliação Legal do Terreno
IPTU Atrasado
5
Terreno Hipotecado
5
Terreno em Inventário
5
Terreno Comprado em Conjunto
5
Sujeito à Desapropriação
5
Documentação da Propriedade
5
Terreno em Situação de Invasão
5
Subtotal
Critério - Avaliação Técnica-Construtiva
Declividade do Terreno
4
Solo e Nível D'Água
5
Área de Risco (Situações Gerais)
5
Ausência de Infraestrutura básica (Água,
4
esgoto, etc.)
Terreno em Área de Vertente ou Nascente
5
de Água
Dimensão do Terreno
4
Regularidade das Faces
4
Presença de Feiras Livres
1
Subtotal
Total

5
5
5

25
25
25

4
5
5
5

20
25
25
25
170

3
5
5
5

12
25
25
20

5

25

5
5
5

20
20
5
152
434

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após esta etapa concluída, as somatórias totais dos resultados das Tabelas
11, 12 e 13 são divididos individualmente pelas somatórias dos resultados da Tabela
10, assim como manda a Fórmula da Média Ponderada da metodologia aplicada,
assim cumprindo a última etapa de interações e análises entre subcritérios e
avaliações. O resultado deste passo é apresentado na Tabela 14 abaixo, a qual
mostra o Nível de Investimento de cada Terreno:
Tabela 14: Nível de Investimento dos Terrenos.

Nível de Investimento dos Terrenos
Terreno 1
Terreno 2 Terreno 3
4,57
4,34
4,71
Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme mostram os resultados, devido ao valor mais elevado apresentado
pelo Terreno 3, o mesmo é a opção mais atrativa, a nível de investimento.
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7

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O estudo apresentado demonstrou a necessidade e a importância da
organização dos dados, padronização e processo, quando se está trabalhando com
um volume de informações elevado, para que os detalhes não passem
desapercebidos. Estes podem fazer uma grande diferença nos resultados, gerando
cenários inesperados, causando prejuízos desnecessários. Os métodos de análise
multicriterial e apoio as tomadas de decisão são ferramentas essenciais para se
trabalhar com procedimentos padronizados, com qualidade, minimizando a perda de
detalhes inerentes ao estudo, que visa investir em empreendimentos. A ferramenta
aplicada neste estudo foi o Método de Duque. O estudo de caso apresentado
trabalhou o cenário no qual um investidor pretende aplicar recursos em um
empreendimento, porém para isso, precisa analisar preliminarmente as opções de
compra, antes de iniciar estudos mais aprofundados. A seleção preliminar dos
terrenos

apresentou

três

oportunidades,

com

características

diferentes,

necessitando definir a melhor opção dentre eles. Foram apresentados 3 critérios:
Avaliação Visual, Legal e Técnica Construtiva. Os terrenos estudados (Três no total)
seguiam as premissas do Novo Plano Diretor de São Paulo, o qual estabelece uma
metragem mínima para providências de 500m², visando habilitar economicamente
esses terrenos, localizados na zona norte de São Paulo.
A aplicação do Método de Duque se mostrou eficiente como ferramenta
auxiliadora na pré-seleção de terrenos para investimento. Conseguiu relacionar bem
todas as informações, organizou de maneira coerente, criando uma metodologia de
análise padrão, de fácil aplicabilidade. Conseguiu analisar com detalhes as opções e
diferenciar qual levava mais vantagem entre si, levando em consideração as
necessidades e importâncias determinadas pelo investidor ou seu representante, e
as avaliações dos especialistas de cada disciplina. Os resultados obtidos no estudo
de caso mostraram uma proximidade grande na avaliação dos terrenos. O Terreno
2, se fosse levar em consideração as regras de arredondamento, ele obteria um
Nível de Investimento 4, segundo a metodologia, representando interesse relevante
e investimento atrativo para o mercado. Já os Terrenos 1 e 3 obteriam o mesmo
Nível de Investimento 5, altamente interessante, cenário extremamente favorável,
porém levando as duas casas decimais em consideração, como critério de
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desempate, podemos identificar o Terreno 3 como o mais vantajoso entre todos os
outros. Essas casas decimais podem representar grandes quantias de dinheiro
economizadas para o investidor, em uma situação de aplicação de recursos. Caso
este estudo preliminar não tivesse sido feito, essa economia poderia se tornar um
grande prejuízo.
Sendo assim, o estudo mostrou que a aplicação da ferramenta multicriterial
no cenário proposto foi bem-sucedida, cumprindo o esperado. Para isto, a linha de
pesquisa foi feita da seguinte maneira:
a. Definição da nova proposta como Plano Diretor da Cidade de São Paulo.
b. Caracterização dos problemas causados pelo subaproveitamento dos
terrenos na cidade de São Paulo e definição do mercado imobiliário
brasileiro.
c. Análise de modelos de Apoio as Tomadas de Decisão e Análise
Multicritério, e apresentação do Método de Duque.
d. Aplicação da ferramenta em um estudo de caso e análise dos resultados.
Todos os objetivos e diretrizes determinados foram desenvolvidos, mostrando
a importância da aplicação de uma metodologia na pré-seleção de terrenos, no
mercado imobiliário. Fica evidente a necessidade de exploração no uso destas
ferramentas e métodos em diversas etapas do processo que antecede a aplicação
de recursos em empreendimentos. Quanto maior o número de informações, estudos
e simulações, menor o risco de desconsideração de fatores inerentes, causadores
de eventos inesperados, os quais, muitas vezes trazem prejuízos aos seus
investidores. Espera-se que esta nova ferramenta (Método de Duque) contribua para
os estudos preliminares para escolhas de terrenos, agregando potencial assertivo às
experiências dos profissionais especialistas da área, deixando um pouco de lado
intuições e suposições sem embasamentos teóricos. Situação muito comum no
mercado imobiliário brasileiro.
Espera-se que este estudo contribua no desenvolvimento do tema
relacionado a análises imobiliárias, sugerindo ainda, por exemplo, a comprovação da
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metodologia em um estudo de casos, onde os empreendimentos já foram
executados. Ou até mesmo a criação de uma variação avaliativa para a
metodologia, visando estudar e classificar os terrenos individualmente.
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