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RESUMO

Atualmente, a maioria das decisões para compra de terrenos e aporte em
negócios imobiliários são baseadas, geralmente, em critérios microeconômicos
arbitrários e estimativas fundamentadas na avaliação de incorporadores mais
experientes. Os profissionais tomam decisões, quase que exclusivamente, baseadas
em fluxos de caixa, negligenciando, muitas vezes, critérios importantes tais como:
parâmetros construtivos, análises mercadológicas, limitantes urbanísticas, restrições
de uso e ocupação de solo, de forma integrada. Além destes, a escassez de
terrenos disponíveis, as questões tributárias, as oscilações inflacionárias nos custos
de construção, os fatores climáticos que podem afetar o prazo de entrega; bem
como, fatores políticos e cenários macroeconômicos que alteram o resultado do
empreendimento também são critérios relevantes de serem considerados. Dentro
deste panorama, o processo decisório pode se tornar intuitivo; e com isto, as
tomadas de decisão nem sempre são uniformes e podem não levar em consideração
as incertezas inerentes a todo processo decisório. Dessa forma, para poder
minimizar os riscos, tais como seleção de um terreno inadequado, é fundamental
considerar os critérios relevantes durante a tomada de decisão. Esta análise pode
ser feita através de métodos quantitativos. Entre os métodos quantitativos
desenvolvidos e utilizados na área das “ciências de decisões”, tem-se os Modelos de
Decisão Multicritério. Entre eles, pode-se citar o AHP – Analytic Hierarchy Process,
o qual é um modelo bastante didático e simples de ser aplicado. Portanto, este
trabalho propõe o uso do AHP para a contexto da incorporação imobiliária através
de um problema pratico. Este problema envolve a seleção de um terreno específico
entre as diversas alternativas disponíveis. Para isto, a metodologia do trabalho iniciase pela caracterização da incorporação imobiliária no contexto da cidade de São
Paulo; definição do problema a ser investigado (i.e.,seleção de um terreno para
incorporação imobiliária); identificação dos critérios relevantes para esta seleção;
definição de alternativas; escolha de um modelo de decisão multicritério, o AHP; e a
tomada de decisão final com base nos resultados obtidos pela aplicação do modelo.

Palavras-Chaves: Tomadas de Decisão; Modelos de Decisão Multicritério;
Incorporação; Edificio;Compra de Terrenos; Risco; Construção.
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ABSTRACT
The Use of a Multicriteria Decision-Making Model as a support tool for
decisions within the real estate market for small commercial buildings.
Nowadays, most decisions for purchasing land and supplying in real state are
based almost exclusively on economic criteria ratings, which in most cases are
arbitrary and based on the experience of the developers and contractors in the
building industry. These professionals make decisions almost exclusively based on
cash flows, often neglectingrelevante criteria, such as: construction parameters, the
marketing analysis, the urban restrictions, such as restrictions on the use and the
occupancy of land, availability of land, taxes, inflationary fluctuations in construction
costs, the climates amongst others that may affect the delivery time. In addition to
these mentioned criteria, there are some other like political factors and
macroeconomic scenarios that change the outcome of the project. Overall, within this
scenario, the decision-making process becomes in somehow intuitive; and become of
that the decision-makings do not take into account the uncertainties in this process.
Furthermore, for minimizing the risks, such as chosing an inadequate land, it is
paramount to consider the relevant criteria during the decision-making process. This
analysis can be done through quantitative methods or techniques. Amongst these
methods used within the “decision-making sciences” there are what has been called
as Multicriteria Decision-Making Models (MDMM). The Analytic Hierarchy Process,
the AHP, is one of them, and one of its advantages is its simplicity. For this reason,
this work proposes its use for the context explained previosly through a study case:
the selection of a particular land amongst different other choices. For this, the
methodology of this work will start with definining and understanding the building
industry in the São Paulo city; definition of the problem to be investigated;
identification of the relevant criteria for this problem; establishment of the choices
(alternatives); application of the AHP for this problem and the final decision-making
based on the results obtained from this multicriteria decision-making model.

Key Words: Decision-Making; Multicriteria Decision-Making Models Real State;
Buildings, Purchase of Land , Risk, Construction.
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1

INTRODUÇÃO

Busca-se, através deste trabalho, auxiliar os agentes envolvidos em decisões
para aquisição de terrenos para incorporação imobiliária. Para isto, investigou-se
cenários reais onde as premissas fundamentais são área do terreno entre 1000m²
até 3000m², para incorporação de edifícios Comerciais de Pequeno Porte ( Área
construída de até 9000m² e conjuntos de 30m²),na cidade de São Paulo, região
oeste , e Valor Geral de Venda (VGV) entre R$ 20 a R$ 50 MM (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma de Premissas
Fonte: Elaborado pelo Autor

1.1

Nota prévia
O presente trabalho traz uma aplicação de um modelo de decisão multicritério

como uma ferramenta de apoio para decisão da compra de um terreno na cidade de
São Paulo.
Durante o estudo, uma série de atividades foram desenvolvidas, á saber:
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a)

Identificação das alternativas que atinjam as premissas e que possam
solucionar o problema de decisão proposto neste estudo i.e Compra do
Terreno.

b)

Verificação da viabilidade da alternativas (eliminando as que não
satisfazem as premissas estabelecidas previamente). Vale ressaltar
que as alternativas em análise satisfazem todas as premissas.

c)

Definição dos critérios que influenciam a decisão. Estes critérios, foram
definidos durante a revisão bibliográfica.

1.2

Apresentação

A necessidade de aplicar capital em projetos que ofereçam rendimento é o
cerne do sistema capitalista. Considerando que o capital é escasso e limitado, a
necessidade de uma análise prévia da viabilidade técnica e econômica torna-se
imprescindível no processo de decisão. Esta deve oferecer informações capazes de
orientar o investidor sobre as chances do investimento apresentar-se rentável dentro
de expectativas estabelecidas, segundo suas estratégias e interesses, antes da
aplicação do capital neste.

Em investimentos de base imobiliária, a análise prévia da viabilidade
econômica é necessária, mas nesse caso ligada intimamente a requisitos técnicos.
Muito mais quando o empresário opta pelas premissas da Lei 4.591/64, lei da
Incorporação Imobiliária. Esta lei impõe determinadas responsabilidades ao
empresário e ao incorporador como: vender as unidades imobiliárias num certo
preço, concluir e entregar a obra no prazo determinado, sem a alteração do valor
acordado inicialmente.
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Recentemente, alterações na legislação aumentaram as limitações e
restrições com relação ao empresário. Uma das principais mudanças (voltadas aos
aspectos financeiros) é a Afetação Patrimonial que não permite o empresário alocar
recursos monetários de uma obra à outra.

Nos últimos dez anos, o setor imobiliário brasileiro cresceu em especial no
que se refere às incorporações e construções, principalmente na região
metropolitana de São Paulo.

A demanda por espaços de escritórios em São Paulo cresceu nos últimos dez
anos. Este crescimento começou com a liberalização da economia brasileira, que
atraiu grandes multinacionais interessadas no processo de privatização, de serviços
de infraestrutura e a modernização da indústria no país, bem como o
reposicionamento e a expansão das companhias brasileiras. Na maioria dos casos,
essas companhias procuraram espaços para escritórios que oferecessem

boa

localização e eficiência, resultando em maior vacância nos escritórios antigos de
média e baixa qualidade, e fortalecendo o mercado para lajes corporativas e
empreendimentos comerciais de pequeno porte em regiões em desenvolvimento
com fatores tecnológicos incorporados.

Nos últimos anos, registrou-se uma

mortalidade das empresas do setor

imobiliário. As razões dos fracassos na construção civil não estão ligadas,
unicamente, à incompetência técnica daqueles que operam na atividade, mas
predominantemente na incapacidade de gestão e decisão mal concebida do
empreendimento.

As previsões quanto ao futuro, não são exatas. Porém, há possibilidade de se
obter informações sobre os dados de entrada que poderão auxiliar na determinação
dos limites de variação e suas probabilidades. Em outras palavras, é possível se
tomar decisões mais precisas, considerando-se as incertezas reduzindo o fracasso
das empresas do setor imobiliário.
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A aplicação de modelos de decisão multicritério podem auxiliar na decisão,
previsão, e quantificação do risco e as interfaces entre os diversos requisitos
propostos através da construção de combinações entre os fatores relevantes que
influenciam o resultado, i.e., critérios de decisão.

Certamente, a simulação, através desses modelos matemáticos, não minimiza
os riscos inerentes às tomadas de decisão. Contudo, tendo como objetivo principal
gerar informações que auxiliam o empresário na decisão em investir, isto é, auxiliam
em tomadas de decisões menos incertas. Muitas variáveis externas aumentam as
incertezas. Sobre estes ambientes crescentes de incertezas, a simulação pode
fornecer informações relativas à decisão de investir, trazendo mais certeza à decisão
do investidor.

Nesse cenário o terreno é um insumo essencial para a realização de uma
incorporação imobiliária

1

, uma vez que, além de ser a base para a implantação de

um empreendimento, detém características implícitas em sua natureza, relacionadas
a questões mercadológicas, técnicas e legais, particulares a cada terreno, dentre as
quais, localização, condições topográficas, geológicas e ambientais, potencial
construtivo, que podem agregar diferencial para um empreendimento, tanto do ponto
de vista comercial do produto final quanto do ponto de vista econômico-financeiro,
influenciando diretamente nos resultados do empreendimento.

1.3

Objetivo

O objetivo geral consiste em Analisar, Determinar, e Decidir os critérios que
influenciam

na

decisão

de

compra

de

terrenos

para

incorporação

empreendimentos comerciais de pequeno porte.

1

1 “[...] considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a
construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades
autônomas.” BRASIL. Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o condomínio em edificações
e as incorporações imobiliárias. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 dez.1964.

de
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Ainda como objetivo geral, este trabalho demonstrará a aplicabilidade de um
modelo de decisão multicritério no problema aqui proposto.

Como base no objetivo geral, têm –se objetivos específicos abaixo:

a. Definir os critérios relevantes para tomada de decisão na compra de
terrenos que atendam as premissas;

b. Definir o modelo de decisão multicritério a ser usado;

c. Compreensão do modelo de decisão multicritério definido para sua
aplicação.

1.4

Metodologia

Para atingir os objetivos propostos,

um conjunto de atividades foram

desenvolvidas durante este estudo:
a. Definição do Cenário de incorporação imobiliária na cidade de São Paulo
(Figura 2);
b. Caracterização do problema de decisão aqui investigado (Figura 2);
c. Mapeamento de alguns modelos de decisão Multicritério (Figura 3);

d. Construção do Modelo de Decisão Multicritério (Figura 3);

e. Seleção de ferramentas matemáticas (Software), para solução do modelo
de decisão multicritério construído (Figura 3).
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Figura 2: Fluxograma de Desenvolvimento do Trabalho – Fase 1
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 3: Fluxograma de Desenvolvimento do Trabalho – Fase 2
Fonte: Elaborado pelo Autor
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2

REVISÃO BIBLIOGRAFICA

2.1

Relevância e Justificativa

As

análises

tradicionais

para

viabilidades

técnica

e

econômica

de

empreendimentos imobiliários geralmente são baseadas em referências de mercado
e experiências de profissionais da área. Dentro deste contexto, os critérios para
seleção dos terrenos para incorporação, geralmente, são particulares de cada uma
das empresas incorporadoras. Com isto, as tomadas de decisão nem sempre são
uniformes e podem não levar em consideração as incertezas inerentes a todo
processo decisório. Dessa forma, para poder minimizar os riscos, tais como seleção
de um terreno inadequado, é fundamental considerar os critérios relevantes durante
a tomada de decisão. Esta análise pode ser feita através de métodos quantitativos.

Matsumoto (2011) aponta que a formação de terrenos para incorporação
tornou-se mais complexa com o alto custo para aquisição, gerando a necessidade
de critérios de analise de viabilidade com o fim de avaliar rentabilidade, risco e
liquidez.

Entre os métodos quantitativos desenvolvidos e utilizados na área das
“ciências de decisões”, e até mesmo dentro do contexto de Pesquisa Operacional
(PO), tem-se os Modelos de Decisão Multicritério. Entre eles, pode-se citar o AHP –
Analytic Hierarchy Process desenvolvido por Thomas Saaty (1988). Nesse modelo, o
problema de decisão é dividido em níveis hierárquicos, facilitando, assim, a
compreensão do processo decisório (i.e., a relação entre os critérios de decisão e as
alternativas disponíveis para decisão), bem como a tomada de decisão em si.

Em virtude disto, este trabalho propõe o uso do AHP para a contexto da
incorporação imobiliária através de um problema pratico. Este problema envolve a
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seleção de um terreno específico entre as diversas alternativas disponíveis. Para
isto, a metodologia do trabalho inicia-se pela caracterização

da incorporação

imobiliária no contexto da cidade de São Paulo; definição do problema a ser
investigado (i.e.,seleção de um terreno para incorporação imobiliária); identificação
dos critérios relevantes para esta seleção; definição de alternativas; escolha de um
modelo de decisão multicritério o AHP; e a tomada de decisão final com base nos
resultados obtidos pela aplicação do modelo.

No próximo item, a caracterização da incorporação imobiliária no contexto da
cidade de São Paulo é apresentada.

2.2

Macro Economia Brasileira

Gregório (2010) aponta que volume de transações entre investidores de
incorporação imobiliária, relaciona-se diretamente com o grau de maturidade do
sistema financeiro, do mercado imobiliário, de cenário e tendências da economia
brasileira.
A avaliação do cenário esperado para a economia brasileira e mundial é de
importante para subsidiar os estudos de demanda e oferta, sendo de importância
relevante, também, analisar as principais premissas que norteiam as decisões.
Entre essas premissas, é primordial discutir a evolução dos principais
indicadores econômicos agrupados entre o setor externo, setor público e
investimento. Segundo BNDES (2011) ,com relação ao cenário mundial, não há
consideração de que os países desenvolvidos sofrerão uma nova e prolongada
recessão, apesar de crescerem a taxas moderadas nos próximos anos. Nesse
contexto, é cada vez maior a participação dos países emergentes no comércio
internacional, contribuindo de forma crescente para o crescimento econômico
mundial.
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Nesse cenário, a evolução da economia nacional segue em sua trajetória de
crescimento, beneficiada especialmente pela perspectiva de aumento na taxa de
investimento.
Conforme apresentado na Figura 4 , a renda da população brasileira
aumentou substancialmente nos últimos anos, levando a uma maior participação da
classe C no total, em substituição as classes D e E. O resultado deste processo é
que uma parcela considerável da população, que não tinha acesso aos bens de
consumo, tornou-se a grande consumidora destes bens. Em virtude disto, mesmo no
período de crise, a demanda manteve-se elevada estimulando a economia nacional.

Figura 4: Evolução das Classes de Renda no Brasil (%)
Fonte: Neri, Marcelo. 2010 (Adaptado)

Segundo o BACEN (2011),entre os fatores que tem ditado a evolução do
consumo interno nos últimos anos está o acesso facilitado ao crédito, a redução na
taxa de desemprego (Figura 5) e o aumento da renda da população.
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Figura 5: Evolução Taxa de Desemprego (%)
Fonte: Banco Central do Brasil. 2011 (Adaptado)

2.3

O mercado Imobiliário

Antes de discutir sobre os principais fatores influenciadores que levam as
corporações a utilizarem os mecanismos analisados neste trabalho, assim como os
atributos a serem considerados na escolha entre as alternativas, será descrito
brevemente, sob uma visão macroeconômica, a evolução histórica da reestruturação
do mercado imobiliário, com proposito de identificar os principais motivos pelos quais
este cenário se desenvolveu e apresenta uma tendência de crescimento .

2.3.1 Visão Geral

Gregório (2010) aponta que no Brasil, em decorrência da abertura econômica
no inicio da década de 90, a economia como um todo, inclusive o mercado
imobiliário, mostrou aceleração. O decréscimo das taxas de juros, a estabilização da
moeda e a migração de capital especulativo do mercado financeiro para ativos reais,
nos quais se enquadram os imóveis corporativos, configuram um contexto favorável
a evolução do mercado imobiliário.
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A incorporação imobiliária surgiu e está difundida em vários países como
forma de proteger os interesses dos proprietários de imóveis em construção ou a
serem construídos, já que a aquisição desse tipo de bem envolve por parte dos
adquirentes, via de regra, elevados investimentos (Fontenelle, 2002). Dessa forma
em cenários de crise do mercado financeiro e politica de juros em declínio a
incorporação se apresenta como um mercado seguro para investidores aportarem
capital na economia de bens reais.

A incorporação imobiliária tornou-se legal no Brasil com o advento da lei no.
4.591 de 16/12/1064, sendo definida no art. 28 dessa lei como “ a atividade exercida
com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de
edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas”.

A conceituação moderna de edifícios de escritórios os reconhece como sendo
o ambiente

adequado ao desenvolvimento dos negócios dos seus ocupantes e

parte integrante destes. Sendo assim, para que estes edifícios atendam da melhor
forma os seus usuários, é necessário que acompanhem as evoluções tecnológicas,
dos sistemas que constituem a base de facilidades, dos conceitos arquitetônicos,
das estruturas organizacionais do trabalho, bem como os movimentos dos centros
de negócio dentro da malha urbana. Esta conceituação aponta a perecibilidade da
qualidade dos edifícios comerciais (VERONEZI, 2004).

2.3.2 Cenário Imobiliário

Segundo Santos (2006), no Brasil a região metropolitana da cidade de São
Paulo é sabidamente a área de maior dinamismo econômico, principalmente no que
diz respeito às atividades de serviços, assim nessa região há uma concentração
mais dinâmica do mercado de escritórios. Este mercado desenvolveu-se a partir da
consolidação

de

áreas

comerciais

adensamento nas zonas centrais e sul.

pulverizadas

da

cidade

com

principal
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O mercado de edifícios de escritórios na cidade de São Paulo encontrava-se
numa conjuntura recessiva nos últimos anos, porém há uma recuperação desta
atividade vinculadas a retomada do crescimento econômico, segundo Rocha Lima e
Alencar (2004).

Um vetor importantes para justificar a concentração de edifícios de escritório é
a infraestrutura urbana segundo Sato (2008). Também uma nova justificativa para
procura e absorção de novos empreendimentos dessa natureza se dá pela
necessidade de construções novas, com especificações técnicas atualizadas tais
como: pé direito alto; instalações de piso elevado e forro; dutos de climatização;
instalação de equipamentos de detecção e combate a emergências; vagas de
estacionamento; instalações elétricas; telefonia; logica

entre outras inovações e

critérios de desempenho mais exigentes.

A ação do estado também pode ser exercida por meio de Planos Diretores , lei
de uso e ocupação de solo, zoneamento e Código de Obras. Além do benefícios de
agregação de maior potencial construtivo com outorga remunerada ao estado e
também do Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) artificio
utilizado pelo estado para subsidiar obras viárias com intuído de incentivar
determinados eixos da cidade.

De acordo com os dados compilados pelo IBGE (Tabela 1), 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 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.
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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.
Tabela 1: Investimento Imobiliário X Renda Mensal
Renda

Número de

% do

Mensal

Famílias

% do Total de

% do

Investimento

(em R$ mil)

(em milhões)

Famílias

Consumo

Imobiliário

Acima de 6,0

2,5

5,1

21,1

64,2

De 3,0 a 6,0

4,7

9,6

20,3

14,4

De 1,2 a 3,0

13,0

26,8

30,4

13,7

De 0,6 a 1,2

13,7

28,2

17,5

5,8

Abaixo de 0,6

14,7

30,3

10,6

1,9

48,5

100

100

100

Fonte: IBGE (2011) – (Adaptado)

2.3.3 Incorporação Comercial

A Tabela 2 , contém informações sobre novas incorporações comerciais na
Região Metropolitana de São Paulo entre 1995 e 2011, incluindo os preços médios
de venda por m2.
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Tabela 2: Novas Incorporações Comerciais em São Paulo – 1995 a 2011
Preço Médio de
Novas Incorporações
Ano

Novas Incorporações

Comerciais (projetos) Comerciais (unidades)

Venda (Em R$/m2)
(1)

1995

32

2.571

2.156

1996

47

4.472

2.573

1997

57

6.169

2.066

1998

42

3.624

2.819

1999

22

2.201

2.774

2000

19

1.257

3.616

2001

20

1.725

5.739

2002

22

1.776

5.227

2003

15

1.044

5.846

2004

14

1.731

4.379

2005

10

1.517

4.768

2006

16

2.016

5.937

2007

10

3.957

4.516

2008

25

4.651

5.836

2009

13

1.671

6.995

2010

49

7.652

8.099

2011

46

7.197

9.971

Fonte: EMBRAESP (2011) - Adaptado
(1)

O preço médio de venda por metro quadrado é calculado pelo preço total de venda por unidade comercial,
dividido pela área útil da unidade medida em metros quadrados (definida como a área total habitável de
uma unidade).
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A região metropolitana de São Paulo é o principal mercado para construções
comerciais do Brasil. De acordo com 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: o 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 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.

2.3.4 Novo Estoque e Absorção

A entrega anual de novos espaços diminui nos últimos anos em São Paulo
principalmente em função das incertezas geradas pela influência da recente crise
econômica e ao aumento dos custos de construção. A entrega de novos espaços
totalizou, em 2010, 117.000 m2 o que representa uma queda de 32% em
comparação a 2009. Espaços de alto padrão responderam por 54% das entregas no
ano (Embraesp, 2011).

No ano de 2010, a absorção bruta ultrapassou o patamar de 640.000 m2
absorvidos. A absorção líquida registrou aumento de 18% no quarto trimestre de
2010, elevando o total do ano para 267.000 m2 acima de expectativas anteriores
(Embraesp, 2011).

A região com o maior volume de estoques de escritórios na cidade é a
Marginal Pinheiros, e esta continua em plena expansão. Em 2010, a região
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respondeu pela maior participação na absorção líquida, com 45% do total desse
indicador (Embraesp, 2011).

Em 2011, a limitada oferta de espaços de alto padrão combinada à forte
demanda por espaços classe A resultou em aumento da construção de novos
edifícios de maior qualidade técnica. Aproximadamente 70% das entregas nos
primeiros seis meses de 2011 correspondem à considerada classe A ou superior.
Ademais, o volume entregue em 2011 mais do que dobrou o total adicionado ao
mercado no mesmo período do ano anterior (Embraesp, 2011).

Existem em São Paulo regiões bastante definidas que possuem concentrações
de escritórios devido, principalmente, à localização, infraestrutura e desenvolvimento
histórico da cidade.

Tendo em vista que as séries históricas dos indicadores do mercado
imobiliário,

subdivide o mercado de escritórios da cidade de São Paulo em 4

grandes regiões e uma subdivisão adicional (todas as demais regiões), segundo o
critério utilizado pela empresa EMBRAESP (fonte dos dados utilizados nesta
pesquisa), abaixo são apresentadas as respectivas descrições e caracterizações
do mercado de escritório de São Paulo, segundo o critério de divisão de regiões do
banco de dados utilizado:

a) Região Centro: compreende especialmente as áreas conhecidas como
“Centro Velho” e “Centro Novo” de São Paulo. Nesta região localizam-se os
primeiros edifícios de escritórios da cidade e o seu grande desenvolvimento se deu
entre os anos de 1930 a 1960. Hoje, a composição do estoque

da região é,

predominantemente, de edifícios antigos, com conteúdo tecnológico ultrapassado e
poucas possibilidades de re-desenvolvimento, tanto por problemas técnicos (andares
com baixo pé-direito, sem possibilidade de instalação de piso elevado ou dutos de ar
condicionado central) quanto por problemas comerciais (edifícios que pertencem a
diversos proprietários, nos quais dificilmente seria possível chegar a um acordo
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quanto à viabilidade de reforma e quais seriam as bases comerciais para esse
projeto). Um outro fator que caracteriza a Região Central de São Paulo é a carência
de terrenos para empreender novos projetos. Em comparação com as demais
regiões, poucas transações, tanto de venda como locação, ocorrem. As principais
âncoras são a Bolsa de Valores, a Bolsa de Mercadoria e de Futuros, os órgãos do
judiciário, como também dos governos municipais e estaduais.

Atualmente, a Região Centro é demandada principalmente por áreas
administrativas de suporte de bancos e instituições financeiras, profissionais liberais
como os advogados, universidades e faculdades, empresas de call center, órgãos
da administração pública, do judiciário e empresas de pequeno e médio porte.

O ocupante que tem suas necessidades satisfeitas nessa região está
interessado nas facilidades de acesso para pedestres por meio de transporte
coletivo (metrô/ônibus), disponibilidade de serviços e comércio de apoio (agências
bancárias, restaurantes, correios, infraestrutura de telecomunicações por fibras
ópticas, etc.), proximidade dos órgãos do judiciário e de governo, como também do
antigo centro financeiro que tradicionalmente opera na região (Bolsa de Valores do
Estado de São Paulo – BOVESPA, e Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F),
além dos baixos preços praticados nas transações imobiliárias em comparação com
outras regiões.

Em termos gerais, a região central contempla uma pulverização muito grande
de espaços para escritórios, principalmente direcionados à locação. Em sua grande
maioria, são espaços pequenos, compostos por diversos conjuntos em edifícios
comerciais consideravelmente antigos, sem sistemas de ar condicionado central e
com baixo nível de especificações técnicas. Finalmente, sobre a Região Centro, uma
característica importante considerada na decisão de empreendedores e ocupantes é
o processo de “declínio” ao qual está submetida. Assim, estes agentes do mercado
em geral preferem outras regiões da cidade, cuja imagem transmita a mensagem de
desenvolvimento.
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b) Região Paulista: segundo Nobre (2000), até a década de 70, a região
Centro e a região Paulista eram as únicas regiões na cidade que apresentavam
características de centros de negócio, concentrando grandes edifícios de escritórios
e comércio.

Devido à carência de terrenos, às dificuldades de re-desenvolvimento na
Região Centro e ao crescimento que se observava na cidade de São Paulo, uma
nova região atraiu o interesse de incorporadores e ocupantes: a Avenida Paulista.
Com seu forte desenvolvimento ocorrendo nos anos 70, segundo dados da
EMBRAESP, aproximadamente 90% de todos os terrenos disponíveis na região
foram desenvolvidos, principal razão de ter havido alguns poucos edifícios
incorporados

nessa região nos últimos anos. Por isso, em comparação às

especificações técnicas exigidas pelos ocupantes atualmente, grande parte de seu
estoque é considerado obsoleto, embora existam alguns bons edifícios, passíveis de
reforma, ou mesmo edifícios que foram entregues nos últimos 10 anos e que
apresentam especificações técnicas modernas.

Durante os anos 70 e 80, a Avenida Paulista foi considerada o centro financeiro
da América do Sul, sendo escolhida como símbolo da cidade por seus habitantes.
Contudo, segundo Nobre (2000), a partir de meados deste período, a concentração
da Paulista começou a se modificar com a expansão do mercado de escritórios em
direção Sul.

c) Região Jardins: esta região aqui definida compreende, principalmente, as
avenidas Brigadeiro Faria Lima, Nove de Julho, Presidente Juscelino Kubitschek e
imediações. Segundo informações da EMBRAESP, o início do desenvolvimento
desta região deu-se no final dos anos 70, na Av. Brigadeiro Faria Lima, sobretudo
em razão do crescimento da cidade, da proximidade a importantes bairros
residenciais e ainda, a um importante lançamento imobiliário na época, o Shopping
Iguatemi.
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Até o final dos anos 90, o estoque da região era, na sua grande maioria,
composto por edifícios de pequenas lajes (pequenos e médios ocupantes), com
especificações técnicas também ultrapassadas em relação às exigências atuais de
mercado. No final dos anos 90, a nova extensão da Avenida Brigadeiro Faria Lima,
em virtude das desapropriações geradas para construção da Avenida, proporcionou
o surgimento de novos terrenos com potencial para o desenvolvimento de novos
empreendimentos.

Neste novo trecho, foi presenciado o aparecimento de edifícios com
especificações técnicas de alto nível, tais como tamanho de laje superior a 1.000 m²
e forte imagem corporativa, visando abrigar as sedes de instituições financeiras e
transformar-se, com isso, no novo centro financeiro da cidade.

Adicionalmente, a nova extensão da Av. Brig. Faria Lima valorizou áreas como
a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, a qual apresentou, a partir de 2000,
novos empreendimentos de tecnologia avançada e imagem corporativa de
qualidade.

d) Região Marginal: conforme menciona Nobre (2000), alguns dos fatores que
levaram à promoção de grandes empreendimentos imobiliários do setor terciário na
região Marginal do Rio Pinheiros foram a grande quantidade de terrenos baratos e
vagos ali existentes, sua acessibilidade em função

da importância da avenida

marginal e de outras do sistema estrutural da cidade, e a proximidade a bairros
residenciais de alta renda.

e) Outras Regiões: conforme critérios adotados pela fonte do banco de dados
utilizado, este item agrupa as demais regiões de São Paulo que possuem pólos de
concentração de edifícios de escritórios. Entre elas, pode-se citar Jabaquara, Água
Branca e a região do Alphaville. Em comparação com as demais regiões, possuem
uma importância secundária sob o ponto de vista de

localização, ocupação

(demanda) e investimento. Porém, algumas delas podem, cada vez mais, assumir
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um papel de destaque na cidade, em especial, a Região Água Branca ou Barra
Funda, a seguir detalhada, a qual já vem atraindo o interesse de grandes e novas
empresas em empreendimentos localizados próximos ao Terminal Intermodal Barra
Funda e ao Shopping West Plaza e Shopping Bourbon.

2.4

Decisões Imobiliárias

Segundo Camargo (2011), para se tomar uma decisão para realização de
determinado negócio, os decisores, sejam eles empreendedores, empresários,
investidores, ou outros agentes envolvidos, precisam avaliar seus interesses e
resultados pretendidos frente aos riscos apresentados que possam prejudicar,
comprometer parcialmente ou até mesmo impedir a obtenção dos resultados
objetivados.
Os negócios realizados na incorporação imobiliária envolvem

grandes

volumes de investimentos e apresentam alto grau de rigidez (o país tem aplicados
2,7 % do PIB do Brasil (BACEN 2011) no mercado imobiliário), ou seja, capacidade
limitada de recuperação mediante ocorrência de desvios no cenário planejado,
podendo em determinadas situações apresentar impossibilidade de recuperação.
Portanto, a decisão para a realização de incorporações imobiliárias deve estar
baseada em uma análise de riscos. Esta, por sua vez, deve fundamentar-se em
informações relevantes, isto é, deve considerar os critérios que influenciam na
tomada de decisão em relação a compra do terreno. Em resumo, esta analise de
risco deverá permitir aos decisores a tomarem decisões, que considerem

as

incertezas inerentes a este processo maximizando então a probabilidade de sucesso
(i.e., compra de um terreno adequado ao problema).
A atividade foco da incorporação, conforme já mencionada, é a produção de
empreendimentos para obtenção de resultados por meio da venda do produto final
(empreendimentos imobiliários) ou empreendimentos para obtenção de resultados
por meio da renda a ser obtida com a exploração do produto (empreendimentos de
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base imobiliária), os quais são realizados por meio da constituição de incorporações
imobiliárias.
Kallas e Landi (1992), apresentam questionamentos que podem oi não
justificar uma incorporação imobiliária:
“Por que se fazer este tipo de empreendimento?”
“Por que 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 dificuldade técnicas deste empreendimento?”
“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 esperaras para investir no mercado imobiliário?”

2.5

Riscos

Segundo Fitzgerald (2008), risco é a medida do grau de possível variação do
resultado ou benefícios do projeto, se a variação for grande então o risco é alto.
Ainda segundo Scabbia (2004) é de conhecimento público que todas as atividades
humanas possuem riscos.

Sem assumir riscos é impossível progredir economicamente e até mesmo
manter o status quo (MOORE, 1997). Para Ioshimoto (2010), risco é a ocorrência de
um evento que possa comprometer o resultado de uma ação (projeto, obra,
planejamento) e a análise de riscos é o processo que visa identificar, analisar e
responder a estes eventos.

38

Bernstein (1997), afirma que ao mostrar ao mundo como compreender o risco,
medi-lo e avaliar suas consequências, os pensadores transformaram o ato de correr
riscos em um dos principais estímulos que empurram a sociedade ocidental
moderna. Para Moore (1997) o risco não está conectado apenas com a possibilidade
de perda ou prejuízo, mas também com a possibilidade de algum benefício ou
ganho.

Frente a esse risco, as decisões estão envoltas a incertezas e como afirma
Samson (1998), a incerteza é sempre resultado de nossa inabilidade de conhecer o
futuro. Tais incertezas ainda podem ser maiores quando a decisão se dá em
cenários desconhecidos.

O conceito de incerteza está associado ao conceito de erro de erro. A
JOINT COMMITEE FOR GUIDES IN METROLOGY (JCGM). International
vocabulary in metrology: Basic and general concepts and associated terms (VIM),
define que o erro é a diferença entre o valor obtido no processo de medição e o valor
verdadeiro da grandeza medida enquanto que a incerteza é um parâmetro que
expressa quantitativamente a qualidade do resultado desta medição.

Com base na definição de risco e incerteza , os decisores necessitam de
suporte para tomar decisões com menores riscos e incertezas.

Para uma tomada de decisão analítica, segundo Turban e Aronson (1998) e
Rainer e Potter (2003), consideram ser adequado estabelecer modelos que
representam uma simplificação ou abstração da realidade, uma vez que esta é muito
complexa para ser copiada com exatidão.

Segundo Tavares (2009), é possível observar que, em primeiro lugar, antes de
iniciar o processo de modelagem (que é um processo análogo a todo estudo
analítico) , é necessário ter algum entendimento sobre a fenômeno ou evento a ser
modelado. Uma vez que isso é compreendido, é também importante para o
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problema em particular usar os dados apropriados. Depois disso, é crucial saber
como utilizar o modelo a ser aplicado para a criação do cenário do problema. E
finalmente, também é relevante saber como interpretar os resultados.

Isso é relevante mencionar, ainda segundo Tavares (2009) ,porque até para
um modelo preciso, ele nunca irá representar 100% da realidade sempre será um
modelo, vide Figura 6.

Figura 6: Modelo x Realidade
Fonte: Tavares. 2009 (Adaptado)

É possível observar, pela Figura 6,

que a diferença entre o verdadeiro

fenômeno (a partir de realidade) e o modelo é o erro (∆), uma vez que um modelo é
uma tentativa de representar o mundo “real ”(ou realidade). O erro sempre existirá,
por que não existe modelo perfeito; e desta forma gera-se incertezas do modelo e
ainda da própria imprevisibilidade do futuro. Contudo pode-se minimizar as
incertezas através da compreensão do que se está modelando e do modelo que
está sendo usado.
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Dentro do contexto deste trabalho, o fenômeno é a decisão de se comprar o
melhor terreno para uma incorporação imobiliária. E o modelo para tomada de
decisão no caso é o AHP.

2.6

Tomada de Decisão

Uma decisão ótima é toda aquela que resulta na escolha da melhor
alternativa possível considerando os critérios relevantes.

Segundo Saaty (1994), existem excelentes decisores que não utilizam uma
metodologia para ajudá-los a decidir. Ele indaga: “As suas boas decisões são
acidentais, ou existem princípios lógicos que guiam o raciocínio no processo de
decisão? E estes princípios são completos e consistentes?”
Sob esta ótica, o primeiro aspecto básico em problemas de decisão é a
definição ou formulação do problema. É possível que uma formulação inadequada
do problema leve a um resultado que reduza a eficiência da resolução deste, pois a
formulação pode até definir o problema errado.
Assim, a incerteza pode ser reduzida enquanto o julgamento do especialista é
melhorada. Em outros termos, de acordo com o que foi mencionado anteriormente,
diversas ferramentas ou modelos, quando utilizado de forma adequada, podem
produzir resultados realistas e precisos com incerteza menor, o que representa de
forma satisfatória o fenômeno real em questão.
E este é o estado da arte em relação à tomada de decisão. Em resumo, podese dizer que para as tomadas de decisões complexas, objetivando reduzir o grau de
incerteza, todas as fases do processo decisório devem ser apuradas corretamente.
Em verdade, todas e quaisquer tomadas de decisões podem ser vistas de forma
análoga aos processos de modelagem, vide Figura 7.
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2.6.1 Problemas de Decisão Multicritério

Segundo Saaty (2001) quando se considera que um único critério é suficiente
para representar as preferências do agente de decisão, o problema de decisão é
trivial. Se assim fosse, a proposta que atendesse unicamente este critério seria
imediatamente escolhida, por ter o melhor desempenho neste, e também seria fácil
ordenar todas as alternativas.
As dificuldades surgem quando a decisão se baseia em vários critérios, pois
estes são normalmente conflituosos, ou seja, não é habitualmente possível encontrar
uma alternativa que seja melhor que as outras em todos os critérios
simultaneamente. É importante deixar claro, neste ponto, que não existe qualquer
metodologia de

simples comparação unitária que, permita escolher de forma

peremptória a melhor alternativa, ou ainda menos ordenar as alternativas. Só a
intervenção do agente de decisão vai permitir chegar a uma conclusão, que resultará
da conjugação das suas preferências com os atributos das alternativas.
Não há, portanto, em problemas de decisão multicritério, uma solução que
pudesse ser escolhida sem suscitar controvérsia, mas sim uma solução preferida
que poderá ser diferente para diferentes agentes de decisão, sem que se possa
dizer que um está certo e os outros errados, pois cada um dará mais ou menos
importância a cada um dos critérios, de acordo com os seus interesses e com a sua
percepção global da situação.
A incorporação das preferências pode ser realizada de modo mais ou menos
formal consoante os casos, mas normalmente inclui a participação de especialistas,
que ajudam o agente de decisão a conduzir o processo de forma consistente.
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Figura 7: Tomada de Decisão.
Fonte: Tavares. 2009 (Adaptado)

2.7

Ferramentas de Apoio a Decisão

Segundo Scabbia (2004), por meio de gerenciamento de riscos, é possível
reduzir, alterar ou controlar os riscos, porém nunca eliminá-los.
Assim, toda tomada de decisão, por mais simples que seja, envolve certo
grau de complexidade, afirma Tavares (2010), por muito tempo utilizou-se técnicas
numéricas de otimização amplamente desenvolvidas e divulgadas dentro do
contexto da Pesquisa Operacional (PO) como ferramentas de apoio a decisão,
independentemente de sua natureza. Contudo, para problemas onde variáveis
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qualitativas e/ou

semi-qualitativas estejam envolvidas nem sempre tais técnicas

numéricas são recomendadas.
Como ferramentas alternativas, conforme a definição de Corrêa (1996), têm –
se os modelos de decisão multicritério os quais se caracterizam por:
1. Não-otimização, ou seja, a procura por soluções alternativas que são
aceitáveis em diferentes dimensões, sem necessidade de trocas (trade-off).
2. Necessidade reduzida de dados, alcançada através de uma grande
integração entre dados quantitativos e qualitativos com julgamentos
subjetivos.
3. Simplicidade e transparência objetivando tornar claras as situações de
conflito.

4. Consideração de que as pessoas são sujeitos ativos do processo decisório.

5. Criação de condições que propiciem um planejamento de baixo para cima
(bottom-up).

6. Aceitação de incertezas, procurando deixar opções em aberto para garantir
flexibilidade em relação a eventos futuros.
Segundo Vincke (1992), a principal dificuldade num problema de decisão
multicritério está no fato que o problema de programação matemática (no caso de
múltiplos objetivos) é mal definido. Isto é: não tem uma solução objetiva.
Normalmente não existe uma ação que seja melhor que outra para todos os critérios
considerados simultaneamente. Portanto, o conceito de solução ótima não faz
qualquer sentido no contexto do multicritério. Analogamente, um problema de
classificação resultará numa solução objetiva somente se todos os critérios
considerados produzirem a mesma classificação, o que é uma situação excepcional.
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Ainda segundo Vincke (1992), salienta que “solucionar um problema de
decisão multicritério não é, portanto, achar uma verdade escondida (embora este
seja o caso quando se trata de problema de otimização clássica), mas auxiliar o
decisor a conhecer os dados (frequentemente complexos) envolvidos no problema e
caminhar em direção à solução.

A utilização de recursos que permitam organizar o processo de escolha de
critérios que possibilitem a agilidade no

momento de atender às exigências

decisórias em qualquer processo é fator crítico para que as empresas se
mantenham competitivas.

Consequentemente a decisão é uma função de todas as atividades do ciclo
de vida bem como as características de adequação do projeto, medidas de
desempenho, segurança, confiabilidade, qualidade, produtividade, manutenção e
utilidade, etc. inerentes a decisão a ser tomada, Figura 8.

Figura 8: Os 3 passos de um Problema de Tomada de Decisão Multicritério
Fonte: Tavares. 2007 (Adaptado)
2.7.1 Alternativas

Segundo Ralph L. Keeney e Howard Raiffa

(1976) a identificação das

alternativas é um procedimento óbvio no início do processo, bem como a verificação
da sua viabilidade, devendo respeitar um conjunto de restrições que definem a
viabilidade. Do ponto de vista terminológico, é importante esclarecer que o termo
“alternativa” é usado neste contexto como sinônimo de “opção”, “hipótese”, “possível
solução” ou “ação potencial” .
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Como mencionado na introdução desta dissertação, considerou-se que todas
as alternativas são viáveis, ou seja, opções que respeitam os requisitos mínimos
(restrições e premissas) definidos para o problema.

2.7.2 Critérios

A definição dos critérios é um ponto relevante do processo, por corresponder
à identificação dos aspectos que influenciam a preferência de uma alternativa sobre
outra.
Além disso, os critérios devem ser independentes entre si, em outras
palavras eles devem influenciar na escolha das alternativas, contudo não devem ter
uma relação direta entre si . Por exemplo, se um problema de decisão não poderia
ter Peso e Densidade, como critérios, haja vista a relação entre eles.

2.8

Modelos de Decisão Multicritério

Para Santos (2007), modelo é uma representação simplificada da realidade
para se atender um objetivo especifico. Ainda segundo Santos (2007) um modelo
deve ser construído de forma gradual, mas que permita a compreensão do seu
comportamento. Dessa forma a seleção de um modelo permitirá um entendimento
da realidade, tornando o grau de incerteza da decisão menor.
Segundo Tavares (2008), existem inúmeras ferramentas de apoio a decisão,
dentre elas os modelos de decisão multiciritério já citados anteriormente.
A definição de ferramenta de apoio a decisão busca identificar, entre as
diversas técnicas empregadas, a aplicabilidade mais adequada frente ao grau de
incerteza, para a análise proposta neste trabalho no cenário de incorporações de
edifícios comerciais.
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Segundo Tavares (2007) um aspecto essencial da tomada de decisão em
problemas multicritério é escolher a melhor alternativa, de um conjunto de
alternativas, avaliadas de acordo com critérios conflitantes e/ou independentes.

Os primeiros métodos de Apoio à Decisão Multicritério surgiram quase nos
anos 70, foram introduzidos esses métodos para permitir ao tomador de decisão, de
forma racional, contemplar mais de um objetivo simultâneo na resolução de seu
problema (Gomes, Araya e Carignano, 2004).

Ainda segundo Tavares (2007) hoje em dia, existe um grande número de
modelos multicritério para apoio a tomada de decisão modelos, como o AHP,
PROMOTHEE, ELECTRE, etc Estes modelos foram desenvolvido ao longo das
últimas três décadas.

2.8.1 UT/MAUT – Utiluty Theory / Mutiattribute Utility Theory

A Teoria da Utilidade (UT) ou a Teoria das Preferências, assume que um
decisor deseja fazer uma ação de escolha que gere o maior valor de satisfação
(utilidade). A preferência do decisor perante o risco é representada por uma função
matemática chamada função de utilidade ou curva de preferência. O valor esperado
da função matemática é a média ponderada dos possíveis resultados antecipados
de uma particular ação, onde os pesos são as probabilidades.

A função de utilidade multi-atributo, multicritério ou multidimensional é a
utilização de várias funções de utilidade para avaliar a maior satisfação possível. O
método é chamado de MVAF-Multiattribute Value Function ou o MAUT – Multiple
Attribute Utility Theory. Embora existam vários livros sobre MAUT, Keeney e Raiffa
(1976) é uma das principais referências da teoria da utilidade multicritério.
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A MAUT é um dos métodos de apoio à decisão multicritério, que tem por trás a
Teoria da Utilidade. É utilizada amplamente em processos decisórios, identificando
as alternativas de solução, considerando diversos critérios, tratando os trade-offs, e
apoiando os analistas e tomadores de decisão.

A função utilidade do método é composta pelas funções de utilidade individuais
de cada atributo, como segue no exemplo tridimensional:

U (x,y,z) = f {Ux(x), Uy(y),Uz(z)}.
Se as funções são independentes, podemos separar os termos da função f por
cada atributo, como em:

U (x,y,z) = kx.Ux(x) + ky.Uy(y) + kz.Uz(z).

Devemos, portanto, investigar a independência entre as funções que compõe a
função de utilidade total.

2.8.2

ELECTRE – Elimination Et Choix Traduisant la Realité

O método ELECTRE aplica-se principalmente ao tratamento de alternativas
discretas avaliadas qualitativamente (Gobbetti, 1993). Este método possui 4 submétodos ou variantes. ELECTRE I e II trabalham juntos como fases. O ELECTRE III
(Lamsade

apud Galves, 1995) levam em conta as incertezas associadas aos

atributos através de fuzzy. E o ELECTRE IV baseia-se neste mesmo princípio,
aplicando-se a problemas em que o decisor não deseja estimar pesos para os
atributos.

Galves (1995) utiliza métodos de análise de decisões de múltiplos objetivos e
conclui, principalmente em relação ao método Electre, que: “De uma maneira geral,
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os métodos são de difícil compreensão por parte dos avaliadores e, às vezes, de
difícil utilização.”

2.8.3 MACBETH - Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation
Technique

Segundo Bana (1995), um dos criadores do método do Macbeth (Measuring
Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) juntamente com
Vansnisck, as principais técnicas de construção de uma função de valor cardinal são
muitas vezes criticadas na literatura da decisão e da psicologia por se basearem em
processos de diálogo analista / avaliador que requerem deste último a elaboração de
juízos de valor relativo entre dois pares de estímulos ou ações potenciais. Para
ultrapassar as dificuldades inerentes a este tipo de questões, propõe-se o uso de
uma chave original de entrada na modelação cardinal das preferências, que requer
do avaliador a elaboração de juízos absolutos de diferença de atratividade entre
duas ações. A função-critério construída é obtida por programação linear. O método
fornece um indicador de inconsistência do conjunto de juízos formulados e
sugestões facilitando a sua eventual revisão.

2.8.4 AHP – Analytic Hierarchy Process.

O modelo AHP é um método de decisão multicritério de apoio à decisão criado
por Saaty na década de 70 nos E.U.A. (Saaty, 1980). Este método tem sido
empregado para situações de: definição de prioridades, avaliação de custos e
benefícios, alocação de recursos, mensuração de desempenho (benchmarking),
avaliação ou pesquisa de mercado, determinação de requisitos, decisões
estratégicas (Forward & Backward Planning), planejamento e seqüencia de
atividades, previsão de cenários (forecasting), negociação e resolução de conflitos,
decisões e previsões políticas ou sociais, e análise de decisão sob risco.
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A estruturação de um modelo AHP começa na definição de um objetivo global
(ou final) desejado, que é a decisão em si, em seguida os critérios e as alternativas
que atendem ao objetivo. A estrutura do AHP será apresentada no Capitulo 4. O
AHP é um modelo que tem como principio básico analise matricial, onde por
exemplo gera-se um vetor de prioridades através cálculo do maior autovetor. Este,
por sua vez , é gerado através de matrizes de comparação. O detalhamento destes
cálculos também é discutido no Capitulo 4 desta dissertação. Vale ressaltar que
como o cálculo manual é trabalhoso, e a depender da complexidade do problema
(i.e., número de critérios e/ou alternativas) , é recomendável o emprego de algum
software matemático.

Dentro do contexto de problemas de decisão multicritério, o AHP consiste em
uma ferramenta que, segundo Goodwin e Wright (2000), poderá ser utilizada em
situações que envolvam múltiplos objetivos e resultados. O AHP tem sido
empregado para situações de definição de prioridades, avaliação de custos e
benefícios, alocação de recursos, medida de desempenho, decisões estratégicas
etc, como atestam Casarotto e Kopittike (2000) e Shimizu (2001). Em resumo,este
modelo é largamente empregado no mundo a fora em vários problemas de decisão,
tais como os mencionados no parágrafo anterior. É importante observar que para
problemas de incorporação imobiliária, a aplicação do AHP, aqui no Brasil é ainda
um campo a ser explorado.

Dessa forma, este estudo propõe a utilização do AHP para o contexto de
incorporação imobiliária Vale observar que o AHP foi escolhido como uma primeira
tentativa de aplicação de um modelo de decisão multicritério para tal contexto. A
escolha deste modelo foi baseada em sua metodologia sistemática, que não requer
conhecimentos específicos sobre a tomada de decisão.
básicas do AHP podem ser observadas na Figura 9.

Em resumo, as etapas
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Figura 9: Os passos básicos para o AHP.
Fonte: Tavares. 2007 (Adaptado)

Em processos de decisões complexas, onde existem vários critérios a serem
observados para uma escolha final entre diversas alternativas, o AHP é bastante útil
na estruturação do problema e análise matemática. A sua abordagem didática de
distinção de critérios em hierarquias e correlação de alternativas com critérios,
permite uma ampla compreensão e avaliação do problema.

No próximo capitulo, o Problema a ser estudado é apresentado e discutido.
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3

O PROBLEMA

Segundo Matsumoto (2011), não há uma sistemática na análise de viabilidade
para aquisição de terreno. Verifica-se no mercado que há muitos casos de diversas
incorporadoras que se depararam com surpresas indesejáveis, fruto da falta de uma
abordagem mais critica no processo decisório. Ainda segundo Matsumoto (2011)
muitas vezes, critérios

importantes são ignorados, assim alguns riscos não são

identificados no processo de aquisição de terrenos.

3.1

Caracterização

Conforme mencionado no Capitulo 1 desta dissertação, busca-se, através
deste trabalho, auxiliar

os agentes envolvidos em decisões

para aquisição de

terrenos para incorporação imobiliária. Para isto, investigou-se cenários reais onde
as premissas fundamentais são área do terreno entre 1000m² até 3000m², para
incorporação de edifícios Comerciais de Pequeno Porte ( Área construída de até
9000m² e conjuntos de 30m²),na cidade de São Paulo, região oeste , e Valor Geral
de Venda (VGV) entre R$ 20 a R$ 50 milhões.

A realização de uma incorporação imobiliária abrange uma sequência de
atividades e decisões que, para efeito do presente estudo, foram agrupadas,
conforme abaixo exposto:

a. Escolha e negociação do terreno, que envolve principalmente as
seguintes atividades:
a.1. Estudos de localização frente à segmentação de mercado que compõem o
core business da empresa;
a.2. Prospecção de terrenos nas localizações de interesse;
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a.3. Estudo de mercado preliminar (comportamento da oferta competitiva,
demanda, estado do mercado);
a.4.Determinação do Público Alvo (segmentação de mercado – segmentação
geográfica, psicográfica, comportamental e demográfica) e respectiva faixa de
renda;
a.5. Configuração preliminar do produto;
a.6.Estimativa preliminar de custos de produção e/ou implantação (baseada no
produto protótipo);
a.7. Análise financeira e econômica (baseadas na configuração de um cenário
referencial e posterior submissão deste cenário a situações de stress;
a.8 .Análise técnica;
a.9. Análise legal e ambiental;
a.10. Análise documental;
b. Incorporação Imobiliária, que abrange principalmente:
b.1. Aprofundamento do estudo dos anseios e capacidade de pagar do público alvo;
b.2. Desenvolvimento do produto;
b.3.Contratação e gerenciamento da elaboração de projetos (arquitetônico e
complementares que são compostos por projetos de fundação e estruturais,
instalações, paisagismo e interiores, quando é o caso);
b.4.Aprovação dos projetos e obtenção dos respectivos alvarás e licenças;
b.5.Determinação da estratégia de lançamento, ações de propaganda e marketing;
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b.6.Contratação e/ou gerenciamento da equipe de vendas;
b.7. Análise do mercado relativamente à oferta competitiva (aprofundamento do
estudo do mercado no momento do desenvolvimento do produto e na fase que
precede a determinação do preço de venda do mesmo);
b.8.Estruturação do funding;

b.9.Análise e monitoramento do comportamento da demanda relativamente à oferta
competitiva, ao próprio produto e reflexos na velocidade de vendas do produto;
b.10.Levantamento dos custos para produção do empreendimento (baseada no
projeto real do empreendimento);
b.11.Monitoramento do desempenho do empreendimento frente ao planejamento
elaborado, tanto em relação aos custos e cronograma da produção quanto à
velocidade de comercialização e preços alcançados;
b.12. Administração dos recebíveis;
c. Construção, cuja fase contempla as seguintes grandes atividades:
c.1.Contratação e/ou acompanhamento da empresa construtora e/ou gerenciadora
da obra;
c.2.Monitoramento e controle da qualidade da produção;
c.3. Entrega do produto;
c.4. Atendimento e assistência pós entrega.
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Segundo Camargo (2011), para melhor compreender o ambiente onde são
tomadas as decisões para aquisição de terrenos para incorporação, entende-se que,
além de analisar o ambiente macroeconômico, é necessário também avaliar
aspectos que influenciam ou determinam o valor dos terrenos. Ainda do ponto de
vista do incorporador, além da importância dos aspectos relacionados à localização,
que influenciam diretamente no valor do produto planejado, questões relacionadas à
regulação estabelecida pelo poder público, tais como potencial construtivo,
restrições específicas, podem ser determinantes na viabilização do empreendimento.
Para o objetivo especifico deste trabalho foi determinada zona de valor da Agua
Branca e Barra funda, pois como foi apresentado as regiões que possuem
concentrações de escritórios devido, principalmente, à localização, infraestrutura e
desenvolvimento histórico da cidade e com o avento da proposta de Operação
Urbana Água Branca a partir de 1990, abriu nova perspectiva de a ocupação da
área .

3.2

Água Branca ou Barra Funda

Segundo informações da base de dados utilizada Embraesp (2011), a Região
Água Branca teve como indutor do desenvolvimento urbano a ferrovia e seu eixo e,
como consequência desse fato, uma ocupação ligada aos usos industriais, com
depósitos, armazéns e galpões industriais.

Esta situação geográfica fez surgir então um segmento da cidade limitado por
duas barreiras físicas de difícil transposição: a ferrovia e o Rio Tietê, onde a
ocupação das áreas contidas nestes limites foi esparsa e desigual, caracterizada por
um macro parcelamento, com grandes quadras que dificultam o deslocamento de
pedestres. Adicionalmente, o fato de a retificação do Rio Tietê ter originado muitas
áreas de domínio municipal, que permanecem subutilizadas, muitas delas objeto de
cessões a terceiros.
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Com a evolução industrial conduzindo à desativação das unidades existentes
ao longo das ferrovias em favor de áreas maiores localizadas em regiões não
urbanizadas, próximas às rodovias, a partir da década de 60 o bairro e suas
proximidades perderam importância como pólo industrial da cidade.

Nesta época, os únicos pontos de travessia da linha férrea para os bairros
eram os viadutos da Avenida Pacaembu e o viaduto da Lapa. Os viadutos da Av.
Antártica e Av. Pompéia, eixos principais de transposição da ferrovia, foram
implantados entre o final da década de 60 e início da década de 70, causando um
hiato de quase uma década no desenvolvimento da região, que permaneceu
praticamente desocupada, até a abertura, nos anos 70, da atual Av. Hermano
Marchetti e Marquês de São Vicente, levando alguns empreendimentos comerciais e
outros usos para suas margens, mas ainda de maneira tímida.

A proposta da Operação Urbana Água Branca a partir de 1990, abriu nova
perspectiva de solução, buscando a ocupação racional da área e compatibilizando-a
com sua indiscutível potencialidade mercadológica, dada principalmente pela:

• proximidade a vias de circulação de alta capacidade, como a Marginal Tietê,
Av. Pacaembu, Av. Francisco Matarazzo e Av. Sumaré;

• proximidade a rodovias que conduzem ao interior do estado de São Paulo
(Via Anhanguera e Bandeirantes);

• oferta de transporte de alta capacidade (trem metropolitano e metrô),
facilitando o acesso do público de praticamente qualquer ponto da cidade; a linha
oeste do metrô comporta aumento de demanda, favorecendo o adensamento da
região;
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• proximidade com bairros de bom padrão de ocupação que podem induzir a
mudanças nos padrões atuais do local;

• existência de grandes áreas vazias ou sub-utilizadas;

• oferta de equipamentos de lazer e cultura de médio e grande porte (SESC
Pompéia, Memorial da América Latina, Parque Fernando Costa, Play Center).

Todavia, o desenvolvimento do seu mercado de escritórios ainda se encontra
tímido quando comparado às quatro regiões supramencionadas.

Seja qual for o vetor de indução, o comportamento do mercado de escritórios
está intimamente vinculado à dinâmica urbana, como não poderia deixar de ser, uma
vez que é no tecido urbano que se desdobram as atividades no setor, o que explica
a transformação de uma região considerada de prestígio em local decadente. Isto é
notado nos dois mais importantes mercados de escritórios do Brasil (São Paulo e
Rio de Janeiro), onde o processo de expansão gerou subcentros que passaram a
“competir economicamente de forma acirrada com o centro tradicional, de modo a
se tornarem ou almejarem se tornar os ‘novos centros’. Isso se dá, em particular,
pela lógica dessa expansão, que acarreta muitas vezes a fuga de empresas para os
subcentros e a deterioração urbana do núcleo original, concomitante à mudança na
composição social da população que passa a habitar este último, ligada às classes
populares”. (VERONEZI, 2004).

3.3

Critérios selecionados

A Análise de Decisão Multicritério auxilia o decisor a resolver problemas de
decisão, nos quais vários critérios estão a influenciar nessa decisão. Para minimizar
as incertezas por meio da compreensão do que se está modelando e do modelo que
está sendo usado é fundamental a compreensão dos critérios adotados para tal
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analise, e a seguir são apresentados os critério relevantes a atividade de
incorporação imobiliária.

a.) Legislação Urbanística (Uso e Ocupação do Lote e Direito Imobiliário)
a. Coeficientes Urbanísticos.
b. Restrições de Ocupação.
c. Restrições de Gabarito.
d. Adicional e Disponibilidade de Contrapartidas construtivas.
e. Dificuldade e Tempo de Aprovação.
f. Aforamentos, Gravames e Averbações.

Um relevante componente no processo de decisão de escolha de terreno é
participação jurídica, sendo relevante a identificação exata do logradouro registrado
no cartório e na prefeitura, a situação fundiária da matricula do registro e imóveis,
analisando averbações de impenhorabilidade, dividas e tributos da propriedade,
inalienabilidade

e

incomunicabilidade,

presença

de

servidões

perpétuas,

desapropriações totais ou parciais, indicação de imóvel foreiro ou com tombamento
histórico.

Além disso os parâmetros de uso do terreno previstos pelas esferas
municipais, estaduais e federais , onde regulamentando os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade estabelece diretrizes e
instrumentos urbanísticos com o objetivo de ordenar e regular o desenvolvimento
das cidades, visando “[...] o bem coletivo, [...] a segurança e [...] o bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (ESTATUTO DA CIDADE, 2001),
focando, primordialmente, na função social das cidades.

Para que seja possível a concretização do objetivo proposto, de forma a se
cumprir a função social da propriedade urbana, o Estatuto determina “... que a
política urbana deve ser objeto de um planejamento extensivo, envolvendo planos
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de ordenamento do território integrados entre si, nas escalas nacional, estaduais,
regionais, metropolitanas, municipais e intermunicipais”. (BARROS, A. M. F. B. et al.,
2010). Para apoiar e direcionar o estabelecimento da política urbana, o Estatuto
estabelece uma série de instrumentos que devem ser detalhados e aplicados por
meio da implementação de um Plano Diretor, cujo desenvolvimento e execução são
de responsabilidade da municipalidade. Conforme (BARROS, A. M. F. B. et al.,
2010), dentre os instrumentos estabelecidos pelo Estatuto, buscando assegurar a
função social da propriedade urbana, pode-se citar:

• formas de intervenção social sobre o livre uso da propriedade privada:
desapropriação, servidão e limitações administrativas, tombamento, instituição de
unidades de conservação, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e
direito de preempção;

• a regularização fundiária das ocupações de interesse social: concessão de
direito real de uso, concessão de uso especial para fins de moradia, usucapião
especial de imóvel urbano, direito de superfície, demarcação urbanística para fins de
regularização fundiária e legitimação da posse;

• a indução do desenvolvimento urbano e a redistribuição à coletividade dos
benefícios decorrentes do processo de urbanização: outorga onerosa do direito de
construir e de alteração de uso, transferência do direito de construir e operações
urbanas consorciadas;

• instrumentos voltados para a democratização da gestão urbana e do direito à
moradia: referendo popular e plebiscito, assistência técnica e jurídica gratuita

O potencial construtivo adicional, também conceituado como “solo criado”, é
uma

concessão

que

a

municipalidade

faz

ao

proprietário,

permitindo-lhe

potencializar a capacidade de aproveitamento do terreno e, consequentemente,

59

obter maior rentabilidade na sua exploração com o produto imobiliário ROCHA LIMA
Jr., (1988).
Assim, segundo Matsumoto (2011) a identificação do uso do lote

podem

estabelecer condições restritivas de contorno para elaboração do projeto. Assim são
premissas básicas para elaboração de um estudo de massa estabelecidos pelo
zoneamento, área computável, coeficiente de aproveitamento Maximo, tava de
ocupação, taxa de permeabilidade, gabarito de altura, recuos laterais, outorga
onerosa e estoque de potencial.
Em São Paulo a LEI Nº 13.885 de 25 de Agosto de 2004 ,estabelece normas
complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais
estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o
Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo. Em particular o artigo 2:
“ ... Art. 2º. Para os efeitos desta lei, as seguintes expressões ficam assim
definidas:
I. área bruta é a área total de um determinado território, inclusive logradouros,
áreas verdes e institucionais;
II. área construída computável é a soma das áreas cobertas de todos os
pavimentos de uma edificação, que são consideradas para o cálculo do
coeficiente de aproveitamento;
III. área construída não computável é a soma das áreas cobertas de uma
edificação não consideradas para o cálculo do coeficiente de aproveitamento;
IV. área construída total é a soma das áreas cobertas de todos os pavimentos
de uma edificação;
V. área de utilização comum é a área que pode ser utilizada em comum por
todos os proprietários de um condomínio edificado ou não, sendo livre o
acesso e o uso, de forma comunitária;
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VI. área líquida de um determinado território urbanizado é a somatória das
áreas dos lotes e glebas, excluídos os logradouros, as áreas verdes e
institucionais;
VII. área útil ou privativa é a área do imóvel, coberta ou descoberta, da qual
um proprietário tem total domínio, de uso privativo e exclusivo;
VIII. Certificado de Potencial Construtivo Adicional – CEPAC é uma forma de
contrapartida financeira de outorga onerosa do potencial construtivo adicional,
da alteração de uso e de parâmetros urbanísticos, para uso específico nas
Operações Urbanas Consorciadas;
IX. Certidão de Outorga Onerosa de Potencial Construtivo Adicional –
Certidão emitida pelo Executivo Municipal com valor de face expresso em
reais, visando à execução de programas habitacionais de interesse social e
de urbanização das favelas de Heliópolis e Paraisópolis, localizadas,
respectivamente, nas Áreas de Intervenção Urbana de Ipiranga-Heliópolis e
de Vila Andrade-Paraisópolis;
X. coeficiente de aproveitamento bruto é a relação entre a área construída
total de todas as edificações de uma área bruta e a própria área bruta;
XI. coeficiente de aproveitamento de uma área urbana é a relação entre a
área construída total de uma zona, área de intervenção ou operação urbana e
sua área bruta;
XII. coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área construída
computável de uma edificação e a área total do lote ou gleba podendo ser:
a) básico, que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes ou
glebas urbanos;
b) máximo, que não pode ser ultrapassado; e
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c) mínimo, abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado;
XIII. estoque é o limite do potencial construtivo adicional, definido para zonas,
microzonas, distritos, áreas de operação urbana ou de projetos estratégicos,
passível de ser adquirido, mediante outorga onerosa ou por outro mecanismo
previsto em lei;
XIV. gabarito de altura máxima de uma edificação é a distância entre o piso
do pavimento térreo e o ponto mais alto da cobertura, excluídos o ático e a
caixa d’água;
XV. outorga onerosa é a concessão, pelo Poder Público, de potencial
construtivo adicional acima do resultante da aplicação do coeficiente de
aproveitamento básico, até o limite estabelecido pelo coeficiente de
aproveitamento máximo, de alteração de uso e parâmetros urbanísticos,
mediante pagamento de contrapartida financeira;
XVI. potencial construtivo de um lote ou gleba é o produto resultante da
multiplicação de sua área pelo coeficiente de aproveitamento, podendo ser:
a) básico, que é o produto resultante da multiplicação de sua área pelo
coeficiente de aproveitamento básico fixado para a zona onde está localizado;
b) máximo, que é o produto resultante da multiplicação de sua área pelo
coeficiente de aproveitamento máximo fixado para a zona onde está
localizado;
c) mínimo, que é o produto resultante da multiplicação de sua área pelo
coeficiente de aproveitamento mínimo fixado para a zona onde está
localizado;
d) adicional, que corresponde à diferença entre o potencial construtivo igual
ou inferior ao máximo e o potencial construtivo básico;
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e) utilizado de um lote, que corresponde à área construída computável;
XVII. taxa de ocupação é a relação entre a área da projeção horizontal da
edificação ou edificações e a área do lote;
XXIII. taxa de permeabilidade é a relação entre a área permeável, que permite
a infiltração da água no solo, livre de qualquer edificação ou pavimentação
não drenante e a área do lote; ....”

b.) Terreno
a. Custo do Terreno (Custo Efetivo, Perfil Geotécnico, Perfil Ambiental,
Melhoramentos Públicos, Desmobilização e Demolições).

Segundo Matsumoto (2011) para os custos de terreno devem ser
considerados o valor e as condições de pagamento de compra da propriedade,
contrapartidas financeira para o setor publico e impostos. Além disso nesse estudo
atrelou-se ao terreno, em sua relevância, fatores representativos quanto ao Perfil
Geotécnico,

Perfil

Ambiental,

Melhoramentos

Públicos,

Desmobilização

e

Demolições.
Esta fase da analise busca verificar as dimensões do terreno, formato,
declividade. Além disso as características geotécnicas (tipo do solo, resistência e
lençol freático), pode ser um fator determinante para o custo de obra, sanado por um
processo de investigação a fim de validar o tipo de fundação e contenção mais ou
menos oneroso.
Outro aspecto relevante é a presença de espécies arbóreas e demais
exemplares da flora tombadas pelo patrimônio ambientam que requerem um projeto
de corte manejo dos respectivos exemplares.
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A verificação de edificações existentes no terreno, propicia o conhecimento
da quantidade de resíduos para demolição e identificação da ocupação atual do
terreno Industria, inquilino ou demais ocupações que necessitem desmobilização
planejada.
A identificação de terrenos sujeitos a contaminação e passivos ambientais
estabelecem requisitos que interferem no prazo e no custo de implantação do
empreendimento. Ainda neste critério, é relevante avaliar o formato do terreno e sua
declividade
c.) Construção
a. Custo de Projeto.
b. Custos de Construção. (Tecnologia Construtiva, Custos de Mão de
Obra, Equipamentos e Materiais)
c. Tempo de Construção.
d. Eventos Indesejáveis (Greves, Indisponibilidade de Mão de Obra,
Indisponibilidade e Materiais, Indisponibilidade de equipamentos).

Neste critérios serão relevantes como fatores para analise o custo estimado
para o empreendimento a partir de uma base histórica do custo de construção para o
padrão construtivo de edifícios comerciais de pequeno porte segundo o
SINDUSCON. Serão agregados a este custo também fatores e valores relevantes
aos projetos de arquitetura e engenharia, licenças, taxas e legalização nos órgãos
públicos.
Ainda ao analisar as alternativas i.e. Terrenos, dentro das premissas
estabelecidas neste trabalho, é importante desenvolver um estudo de massa,
juntamente com um estudo de

implantação prévio, estes estudos objetivam

apresentar ao decisor o numero de unidades que poderão ser construídas no
terreno, tipologia, total de subsolos, vagas de garagem, áreas de uso comuns,
numero de pavimentos e blocos e numero de unidades por pavimento.
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d.) Circunvizinhança
a. Acessibilidade (Vias de Circulação, Transporte Publico, Mobilidade,
Transito).
b. Facilidades

(Rede

Bancaria,

Rede

de

Comércio

e

Serviços,

Equipamento de Lazer, Rede de Ensino).
c. Vizinhança ( Segurança, Crescimento Demográfico e Renda)
d. Endividamento Médio.
e. Renda da Região.
f. Enchentes e Alagamentos.
A análise da infra estrutura da região onde o terreno esta inserido,
possibilitando a identificação de informações para implantação do produto imobiliário
no que tange a “vocação” imobiliária para o uso comercial (Salas de escritórios).
O primeiro parâmetro relevante é o endereço do terreno, onde esta determina
já o adensamento da circunvizinhaça e delimita a entrada e saída de pessoas e
veículos e a visibilidade do empreendimento.
Para empreendimentos comerciais a largura da via de acesso é determinante,
face em que lei de uso e ocupação de solo, permite o uso comercial sem restrições
construtivas apenas em vias coletoras ou estruturais com largura superior a 12
metros.
A Figura 10 demonstra que dentro de um universo maior de vias locais foram
pinçadas vias coletoras e vias estruturais. Essa classificação deu-se em
consonância com a classificação do CET (Companhia de Engenharia de Tráfego),
onde:
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Figura 10: Classificação de Vias
Fonte: Autor

As vias públicas na cidade de São Paulo foram classificadas em três grandes
grupos:
- Via local : como o próprio nome diz presta-se aos acessos locais com
pouco trafego e de baixo nível de incomodidade para o uso residencial.
- Via coletora: como o próprio nome diz coleta o trafego dos locais e
direciona-o a outras regiões da cidade.
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- Via Estrutural (N1, N2 e N3): é aquela que recebe todo o fluxo vindo das
vias locais e coletoras propiciando a interligação entre diferentes regiões do
município e a outros municípios da região metropolitana.

Matsumoto (2011), apresenta aspectos relevantes para caracterizar a infra
estrutura da circunvizinhaça:
“A Identificação das principais ruas e avenidas de acesso e as condições de
utilização destas vias.”
“A identificação da presença ou não de redes de infra estrutura de água, esgoto,
energia, gás e telefonia.”
“Disponibilidade de transporte publico para a região (linhas de ônibus, proximidade
de estações de trem e metro).”
“Disponibilidade de equipamentos públicos, como postos de saúde, hospitais,
centros esportivos, creches, praças, parques, etc.”
“Proximidade de centros de comércio e de serviços como lojas, padarias,
supermercados, farmácias, “shopping Center”.
Além disso, demais conveniências podem ser observadas, como rede
bancarias, fóruns, cartórios, instituições de ensino, cultura e lazer.
e.) Mercado
a. Preço Médio de Venda.
b. Velocidade de Venda.
c. Produto na Região (Vocação).
d. Vacância.
e. Venda Sobre Oferta.
f. Absorção.
As informações sobre à quantidade de espaços existentes na região objeto
de estudos cuja a implantação já tenha iniciado oi já colocados em oferta, torna –
se relevantes para definir a provisão e demanda para as salas comercias.
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Dentro deste panorama são relevantes:
Estoque Total : Informação Relativa a escritórios efetivamente Concluídos,
ocupados ou não;
Estoque alocado: Informação relativa as unidade efetivamente ocupadas;
Estoque não alocado : Informação relevante as unidades não ocupadas;
O estoque então caracterizada como “ Estoque Disponível” agregará as
unidades não ocupadas no período em estudo somadas as unidades em
implantação ou construção;
O acréscimo de escritórios colocada a disposição em um determinado período
é chamado de novo estoque;
A absorção será caracterizada pelas unidades vendidas subtraídas do Estoque
Disponível e do Novo estoque. Este indicador pode refletir os movimentos de
demanda ajudando o decisor no estabelecimento do comportamento do mercado;
Segundo Santovito (2004) a vacância é um indicador de equilíbrio entre a
provisão e a demanda por espaços. Assim a taxa de vacância relaciona a razão
entre o estoque disponível e o estoque total;
Além deste cenário, o produto imobiliário deve ser compatível com o
planejamento da incorporada e atender a demanda da região. Segundo Matusmoto
(2011) ignorar os tipos de demanda para uma determinada região, expões a
incorporador tem uma baixa liquidez e uma baixa procura pela aquisição das
unidades ofertadas.
Segundo SOUZA; GUNJI;BAIA, (2001):
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“ A definição do produto consiste na caracterização
especifica do produto a ser desenvolvido e é fundamental
que seja realizada de forma integrada as definições
estratégicas

da

empresa,

conciliando

também

as

informações de mercado e as oportunidade de terreno.
Este projeto deve ser coordenado pelos diretores da
empresa incorporadora e deve envolver todos os setores
gerenciais, como o de vendas, marketing, construção,
atendimento ao cliente e administração da carteira de
cobrança.”
O produto pode ser concebido por: publico alvo, preço de venda, velocidade
de venda e definição estratégica da empresa.
O publico alvo, reflete a demanda existente e as necessidade dos clientes em
relação a área privativa da unidade ( seu estoque disponível, absorção e Vancancia)
infra estrutura percebida como essencial, prazo de entrega, padrão e estilo
arquitetônico.
Quanto ao preço de venda é doutrinada pelo mercado, analisando os
produtos, infra estrutura e preço nos empreendimentos concorrentes instalados na
circunvizinhança. Também associado ao tempo em que as unidades ofertadas i.e.
novo estoque foi absorvido .i.e absorção, esta razão apresentará a Velocidade de
venda.
Também é relevante a avaliação quanto a rejeição pela obsolescência, ou
seja, a não absorção do estoque disponível de unidade lançadas em períodos
anteriores, e a absorção do novo estoque, mantendo disponíveis o estoque não
alocado.
Ainda Segundo SOUZA; GUNJI; BAIA, (2001):
“ A definição do produto consiste, portanto em
analisar as varias informações relacionadas ás
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necessidades dos clientes e de mercado, dos
concorrentes e da própria empresa incorporadora e
adequá-las da melhor forma, traduzindo essas
informações em requisitos do produto imobiliário a
ser lançado pela empresa.”
Assim, critério Mercado, é uma etapa que utiliza as informações obtidas com
a demanda que se pretende atingir associada a implantação de um produto com
preço e características arquitetônicas compatíveis com a região que se pretende
atingir.

f.) Resultados Econômicos
a. VGV (Valor Geral de Venda).
b. TIR.
c. Payback.
d. Margem Bruta.
e. Exposição de Caixa.
A analise de investimentos também e aplicada como critério relevante para
escolha de uma alternativa i.e Terreno, e podem avaliar alguns indicadores:
- VGV (Valor Geral de Venda): e a somatória das receitas das unidades a serem
vendidas, como fator relevante para decisão econômico-financeira, é se o terreno
prospecta um projeto que atende ao VGV mínimo para os parâmetros
estabelecidos no plano da Empresa;
- Valor Presente Liquido:

é definido como o valor obtido encontrando-se,

separadamente cada ano a diferença entre as entradas e saídas de caixa
acumuladas durante a duração do projeto a uma taxa de juros pré estabelecida,
onde se este valor for não nulo e positivo e projeto é aceitável, caso contrario
rejeitado.
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- TIR (Taxa interna de Retorno: é a taxa de desconto pela qual o presente das
saídas de caixa igual ao valor presente das entradas de caixa , em resumo é a taxa
pelo qual o valor presente das entradas i.e receitas, é igual ao valor presente do
investimento i.e. custos, assim o valor presente é zero.
A análise da taxa interna de retorno se dá pelo método WACC (Weighted
Average Cost of Capital), onde uma empresa ou projeto pode aplicar ou captar
seus recursos em diferentes fontes de capital com diferentes taxas de desconto
(i.e., rendimento ou juros), e o WACC é o índice que mede esta taxa. O WACC de
um investidor ou empresa é usado como taxa mínima de retorno esperada para
suas operações também chamado de taxa mínima de atratividade.
Portanto se a taxa interna de retorno do projeto for superior a WACC, o
projeto é aceitável.
- Margem Bruta: é a relação entre o lucro bruto (Lucro Liquido e impostos) e
o total de receitas, quanto maior este índice, maior será a atratividade do projeto,
mede a eficiência do lucro em razão das receitas.
- Payback: é estabelecido como o prazo necessário para recuperar todos os
custos e despesas i.e. investimento, através dos lucros gerados no projeto.
- Exposição de Caixa: mede o Maximo desembolso acumulado para
realização do projeto, é interessante que esse valor não supere o lucro liquido do
empreendimento.

3.4

Principais riscos envolvidos

Os negócios realizados no setor do de incorporação imobiliária são
caracterizados por ciclos de longos períodos de duração, ficando o empreendedor
exposto à riscos vinculados à variações no ambiente externo ao empreendimento, os
quais o empreendedor não pode controlar. No momento em que o empreendedor
planeja o empreendimento, fará uma análise do estado do mercado e do ambiente
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macro econômico buscando identificar a demanda existente, os preços de venda
praticados, os custos de mão de obra e insumos, a fim de configurar um cenário e
planejar o empreendimento proposto.
Em função do longo período de duração do ciclo do empreendimento, quando
o produto estiver efetivamente pronto para ser comercializado, a demanda antes
identificada poderá estar parcial ou totalmente suprida, comprometendo a qualidade
da inserção do produto no mercado no que se refere tanto à velocidade de vendas,
quanto do preço de venda a ser alcançado.
Analisando esta situação, deve-se considerar que a manutenção do estoque
dos produtos também demanda um determinado custo, que será abatido da receita
do empreendimento, influenciando assim, nos resultados gerados.
Flutuações no comportamento das variáveis macroeconômicas poderão
influenciar em diversos fatores tais como, elevação dos custos de produção para
patamares superiores ao planejado; aumento das taxas de juros, dificultando o
acesso a financiamentos tanto para produção como para comercialização do
produto; redução da capacidade de pagar do público alvo, entre outras
consequências relacionadas à questões econômico-financeiras.
Apesar do mercado imobiliário da cidade de São Paulo, região de estudo
deste trabalho, não apresentar sazonalidade significativa, alguns meses do ano, que
coincidem com meses de férias, tendem a apresentar uma redução na velocidade de
vendas (conforme verificado nos estudos da Embraesp (2011). Ainda que menos
relevante, este é um fator de risco que deve ser considerado no planejamento,
principalmente no que se refere ao período em que se pretende colocar o produto no
mercado para comercialização.
Outro fator que deve ser levado em consideração, principalmente para
empreendimentos de grande porte e/ou que envolvem impactos sobre o entorno da
região onde serão implantados, é a demora para aprovações de projeto e obtenção
dos devidos alvarás junto aos órgãos competentes. Em grandes cidades, como São
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Paulo, tais aprovações podem exceder significativamente os prazos estimados pelo
incorporador.
3.5

Escolha e Aquisição de Terrenos.

Os negócios imobiliários busca alternativas rentáveis e viáveis no cenários
econômico, financeiro e técnico, assim sendo o terreno é a natureza para realização
destes negócios, e segundo possuem significante preço em relação aos demais
custos e despesas no empreendimento, e já apresentado que diversos critérios
condicionam a escolha de uma decisão ótima .i.e. escolha do melhor terreno em um
cenário com diversas alternativas relevantes.
Para a seleção do melhor terreno, algumas atividades são relevantes (Figura
11):
1. Prospecção e Identificação das alternativas (Terrenos);
2. Viabilidade Jurídica para incorporação Imobiliária. (Critérios: (a));
3. Viabilidade Técnica para incorporação Imobiliária. (Critérios: (b) e (c));
4. Viabilidade Mercadológica. (Critérios: (d) e (e));
5. Viabilidade Econômica e Financeira (Critério: (f)).

Figura 11: Fluxograma do Processo de Seleção dos Terrenos.
Fonte: Autor
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Caso nenhuma das atividades relevantes apresentem questões impeditivas
estabelecidas por cada incorporadora, um cenário onde varias alternativas são
aparentemente igualmente aceitáveis poder.

4

APLICAÇÃO - AHP – ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

O presente trabalho propõe a aplicação de método de decisão multicritério
como ferramentas de apoio às decisões dentro do contexto de incorporação. A
Análise de Decisão Multicritério auxilia o decisor a resolver problemas de decisão,
nos quais vários critérios estão a influenciar nessa decisão; e em alguns casos,
existem mais de um objetivo a ser alcançado de forma simultânea. A análise de
decisão multicritério pode ser entendida como um processo metódico, o qual
consiste nas seguintes etapas Figura 12:

1.) Definir as alternativas;
2.) Definir os critérios relevantes para o problema de decisão;
3.) Avaliar as alternativas em relação aos critérios;
4.) Avaliar a importância relativa de cada critério;
5.) Determinar a avaliação global de cada alternativa.
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Figura 12: Fluxograma de Aplicação do AHP.
Fonte: Schimidt (Adaptado)
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4.1

Conceituação (AHP)

O Analytic Hierarchy Process - AHP, desenvolvido por Saaty em 1971,
consiste em uma ferramenta de apoio a decisão para problemas multicritério. Esse
método tem como proposito estruturar a decisão de maneira hierárquica. Segundo
SAATY (1991), os modelos precisam incluir e medir todos os fatores importantes,
qualitativa e quantitativamente mensuráveis, sejam eles tangíveis ou intangíveis.
Sendo assim, um dos objetivos do AHP e aumentar a objetividade e diminuir, ao
máximo, a subjetividade da decisão. Por essa razão, o uso desse método e
pertinente para, e como ferramenta de apoio, que permite a divisão da decisão em
partes menores para, então, por meio de uma serie de comparações e ponderações
de importância entre os critérios, escolhidos pelo tomador de decisão, expressar a
hierarquia da escolha em função dos critérios priorizados.

Os critérios de decisão mensuráveis são submetidos à avaliação do ponto de
visto quantitativo. A vantagem dessa ferramenta e permitir ao decisor atribuir pesos
relativos para os critérios de maneira intuitiva, ao mesmo tempo em que realiza
comparações par a par entre os mesmos.

O AHP é um modelo de tomada de decisão que auxilia na definição de
prioridades e na escolha da melhor alternativa, quando aspectos qualitativos e
quantitativos devem ser considerados. Através deste método pode-se classificar as
partes ou variáveis segundo uma ordem hierárquica, atribuir valores numéricos aos
julgamentos segundo à importância relativa de cada variável e sintetizar os
julgamentos a fim de determinar as variáveis que têm maior ou menor prioridade
sobre os outros, por forma a agir da maneira mais conveniente para atingir a
decisão.
Tem como base a representação de um problema complexo através de uma
estruturação hierárquica. Essa estruturação consiste da definição do objetivo geral e
decomposição do sistema em vários níveis de hierarquia, o que possibilita a
visualização do sistema como um todo e seus componentes. Possibilita, também,
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estudar as interações destes componentes e os impactos que os mesmos exercem
sobre o sistema.
Objetiva-se encontrar a influência que cada alternativa exerce sobre cada um
dos critérios utilizados. Deve-se, também, verificar qual é a influência que cada
critério exerce sobre o objetivo geral. Desta forma, pode-se então determinar qual é
o poder de cada alternativa sobre o objetivo geral, gerando uma escala de
importância dessas alternativas.
Para medir os impactos que os elementos do nível mais baixo exercem sobre
o objetivo geral, comparam-se os pares de alternativas disponíveis, com relação a
cada critério utilizado. Também, os critérios são comparados par-a-par, de acordo
com sua importância, para atingir o objetivo geral.
Tal comparação pode ser fundamentada numa escala de intensidade de
importância, com valores variando entre 1 e 9, segundo Saaty em 1980: O valor 1 é
designado quando as duas alternativas comparadas contribuem igualmente para o
objetivo e o valor 3, quando uma alternativa é considerada fracamente mais
importante que a outra, segundo o critério considerado, e assim sucessivamente.
Saaty (1980) apresenta várias razões para que a escala de 1 a 9 seja
utilizada, destacando alguns estudos nessa área. Tais estudos mostram que o ser
humano tem uma capacidade limitada de discriminação entre alternativas, o que
sugere que não se deve utilizar uma escala sem um limite superior. O autor mostra
ainda, que vários estudos convergem para o uso de uma escala com 9 valores.
Usando comparações par-a-par, pode-se lidar com fatores que, em muitas
aplicações, não têm sido efetivamente quantificadas. A estruturação e discussão do
problema, que deve preceder cada par de comparações, são aspectos essenciais do
processo que não pode ser encurtado. Essas comparações par-a-par combinadas
com a estrutura hierárquica são fundamentais para a dedução de medidas. Isto quer
dizer que os pares de comparação são utilizados para ter a estimativa de escala
fundamental unidimensional, onde os elementos de cada nível são medidos, através
da utilização de um determinante da matriz de comparação paritária.
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O modelo AHP propõe fornecer uma escala de pesos que expresse a
importância relativa dos vários elementos. Inicia-se medindo o grau de importância
do elemento de um determinado nível no de nível inferior pelo processo de
comparação par-a-par, realizado pelo decisor. A medição dos julgamentos é feita
utilizando uma escala de valores variando de 1 a 9 .
Nessa fase, os axiomas da teoria são transparentes. Se o decisor não tiver
uma resposta para a situação, quer dizer que a pergunta não é significativa, ou as
alternativas não são comparáveis.
Assim, os axiomas são:
• o da comparação recíproca, onde o decisor deve ser capaz de fazer
comparações e mostrar a intensidade de suas preferências;
• a preferência deve satisfazer a condição de reciprocidade: se “A” é x
vezes preferível a “B”, logo “B” é 1/ x vezes preferível a “A”.

4.2

Estruturação

4.2.1 Hierarquias

O AHP caracteriza-se pela capacidade em analisar um problema de tomada
de decisão, através da construção de níveis hierárquicos, ou seja, através do
ordenamento das preferências dos decisores, feito numa perspectiva hierárquica. O
decisor toma as decisões em função da avaliação de alternativas que ele percebe
para atingir um objetivo que ele determinou. O aspecto significativo deste método é
que ele permite estruturar, hierarquicamente, qualquer problema complexo, com
múltiplos critérios, com múltiplos decisores e com múltiplos períodos. Para tanto, a
hierarquia pode ser construída em inúmeros níveis desejados, podendo fixar o
objetivo no primeiro nível, a definição dos critérios no segundo nível, e assim por
diante.
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Hierarquia pode ser definida como um sistema de níveis estratificados, cada
um consistindo em tantos elementos ou fatores. É, também, uma abstração da
estrutura de um sistema para estudar as interações funcionais de seus componentes
e seus impactos no sistema total.
A

hierarquia

pode

tomar

várias

formas

interrelacionadas,

todas,

essencialmente, descendentes de um objetivo geral, abrindo-se em sub-objetivos, e
daí, em forças que afetam os mesmos, as pessoas e, então, as suas políticas. Além
disso, pode-se descer às estratégias e, finalmente, aos resultados que advém de tais
estratégias. Uma hierarquia é um tipo particular de sistema (modelo abstrato para
uma estrutura de vida real), baseado no conceito de que as entidades identificados
podem ser agrupadas em conjuntos distintos, com as de um grupo influenciando as
de apenas um outro grupo e sendo influenciadas pelas entidades de apenas um
outro grupo. Ela representa uma análise dos elementos mais importantes da
situação e das suas relações. Os elementos de cada grupo, também chamados
níveis da hierarquia, são independentes. A hierarquia deve ser selecionada
cuidadosamente, escolhendo entre confiança na realidade e o entendimento da
situação estudada.
As vantagens das hierarquias, apresentadas por Saaty (1990) são
basicamente as seguintes:
• a representação hierárquica de um sistema pode ser usada para
descrever como as mudanças, em prioridades nos níveis mais altos,
afetam a prioridade dos níveis mais baixos;
• fornecem grandes detalhes de informação sobre a estrutura e as
funções de um sistema nos níveis mais baixos, permitindo uma visão
geral de fatores e dos seus propósitos nos níveis mais altos;
• o desenvolvimento dos sistemas naturais montados hierarquicamente é
muito mais eficiente do que os montados de forma geral;
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• são estáveis, pois pequenas modificações têm efeitos pequenos e
flexíveis.

4.2.2 Prioridades

Para o estabelecimento da intensidade, ou das prioridades de cada um dos
níveis da hierarquia é necessário um processo de comparação par a par. Cada
participante deve avaliar dois elementos de cada vez, e encontrar o grau no qual um
domina o outro, contribuindo para o alcance de um objetivo no nível mais alto da
hierarquia. Para tanto, é utilizada uma escala de referência de 1 a 9.
É importante ressaltar que os números usados na escala são magnitudes
absolutas e não simples números ordinais, e não permitem comparações cuja
intensidade exceda a 9.
Existem várias razões para o limite superior da escala ser igual a 9 (Saaty,
1991):
• as distinções qualitativas são significativas na prática e têm uma
característica de precisão, quando os itens comparados apresentam a
mesma ordem de magnitude ou estão próximos com relação à
propriedade usada para fazer a comparação;
• a habilidade para fazer distinções qualitativas é bem representada por
cinco atributos: igual, fraco, forte, muito forte e absoluto. Pode-se
estabelecer atributos adjacentes quando uma precisão maior for
necessária. A totalidade requererá 9 valores e eles podem ser
consecutivos a escala resultante seria, então, validada na prática;
• com a finalidade de reforçar o item anterior, um método prático e
frequentemente usado para avaliar itens, tem sido a classificação de
estímulos numa tricotomia de sentimentos: rejeição, indiferença e
aceitação. Para melhor classificação, cada um destes será dividido em
uma tricotomia: baixo, médio e alto. Ao todo são indicados nove áreas de
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distinções significativas, Saaty (1990) ressalta que estudos de marketing
mostraram que não são necessários mais do que 7 pontos na escala para
distinguir entre estímulos. Desta forma, não se precisa passar de 9
conforme Figura 13.
O limite psicológico de 7 + 2 itens em uma comparação simultânea sugere
que se tomarmos 7 + 2 itens satisfazendo a primeira descrição, e, se eles diferirem
entre si levemente, precisaremos de 9 pontos para distinguir estas diferenças.

Figura 13: Escala Fundamental do AHP.
Fonte: Saaty 1991. (Adaptado)
Os resultados das comparações par a par entre os níveis inserem-se numa matriz de
referência, a qual se apresenta sob a forma da Figura 14.

Figura 14: Matriz de comparação do AHP.
Fonte: Saaty 1991. (Adaptado)
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Os elementos aij são definidos pelas seguintes condições:
• se aij= x, então aji= 1/x;
• se uma alternativa Ci é julgada de igual importância relativa que outra
Cj, então aij = I e aji = I e especificamente aii = 1. Portanto, a diagonal
principal de uma matriz tem de consistir em números 1.

4.3

Fases de Execução

No Método de Análise Hierárquica podem-se então distinguir três fases:
a.) Estruturação;
b.) Julgamentos;
c.) Síntese dos resultados.
A estruturação, consiste na obtenção do modelo de decisão, que neste
modelo, possui a forma de uma hierarquia. A Figura 15 traz o exemplo de um
modelo, com três níveis hierárquicos.

Figura 15: Arvore de decisão e comparação do AHP.
Fonte: Saaty 1991. (Adaptado)
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Na fase seguinte (julgamentos), os elementos de um nível hierárquico devem
ser comparados entre si. De acordo com algumas experiências, o cérebro humano
possui como limite 7 +/- 2 itens em comparações simultâneas. Assim, o número 9
surge como limite de elementos por nível hierárquico. Porém, para hierarquias com
mais de três níveis, este limite aplica-se para cada nó. No modelo abaixo
apresentado, poderíamos ter até 18 subcritérios (9 para cada critério). Esta regra é
válida para todos os níveis com exceção do último (alternativas), uma vez que todas
as alternativas deverão ser analisadas (comparadas) duas a duas, quanto à
importância, pertinência ou preferência em relação a todos elementos do nível
hierárquico superior. Assim, o limite deste modelo de decisão terá sempre nove
alternativas.

A partir da Figura 13 é possível observar que o aumento de escala verbal de
número 1 a 9. Estes valores numéricos representam o quão importante o um critério
e / ou alternativas é em relação a um outro elemento para o objetivo. Segundo
Tavares 2007) a utilização desta escala permite a quantificação das variáveis
qualitativas (por exemplo, a transformação das variáveis qualitativas em variáveis
quantitativas por razões numéricas por comparações). Os valores são chamados de
pesos.
Então, a primeira comparação a ser feita é a comparação é entre cada um
dos critérios contra o outro em relação ao objetivo a ser atingido. Em outros termos,
neste primeiro momento a comparação, através do uso destes pesos, o especialista
irá determinar o quanto importante é um critério específico em relação ao outro para
a realização do estabelecido objetivo. Por exemplo, se o critério A influencia mais do
que critério B em relação ao objetivo, como mais significativa é essa influência? Este
tipo de pergunta é a essência dessas comparações. (É por isso que, nesta etapa de
comparações, o conhecimento do especialista desempenha um importante papel).
Portanto, esta primeira comparação ira compor a matriz principal da
comparação. Segundo Tavares (2007) essas comparações são normalmente
chamada de “comparações pareadas”.
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Uma vez que esta primeira comparação é feita, é necessário, em seguida, a
verificar a consistência dessa comparação. Em outras palavras, é importante para
verificar se o especialista era consistente em seu julgamento (ou seja, como é a
precisão da transformação de variáveis qualitativas em quantitativas. Para isso, o CI
(i.e, índice de consistência) .

4.3.1 Consistência

A consistência é um indicado da coerência nos julgamentos, este indicador
apresenta o quão cuidadosamente foram dadas as resposta à matriz.

A obtenção da consistência é data pela a partir da determinação do maior
autovalor ( λ max), obtido pela média aritmética dos elementos do vetor consistência.

Este vetor é obtido pela divisão de cada valor constante de uma matriz de
soma ponderada, pela respectiva prioridade do vetor de prioridades relativas.

A fórmula de calculo é descrita como se segue na Equação 1:

Equação 1: Equação de Calculo do Índice de Consistência.
Fonte: Saaty 1991. (Adaptado)

Onde n é a quantidade de critérios.
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Também é necessário verificar a taxa de consistencia (CR) dada pela
Equação 2.

Equação 2: Equação de Calculo da Taxa de Consistência.
Fonte: Saaty 1991. (Adaptado)

O ACI (Aleatory Consitence Index) é o indice de consistência aleatório e foi
obitido por Saaty a partir de um grande número de comparações paritárias, Figura
16. (Saaty, 1980,2000, 2001, 2005).

Figura 16: Valores de ACI para matrizes até ordem 10.
Fonte: Saaty 1991. (Adaptado)

Saaty, considera que um valor de CR usualmente não deve ser superior a
0,10 (correspondendo a 10% de inconsistência).
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5

ESTUDO DE CASO

Neste capitulo será explorado um estudo de caso. Este tem como intuito
demonstrar a aplicabilidade de um modelo de decisão multicritério para o problema
exposto no objetivo deste trabalho: a compra de um terreno para incorporação
imobiliária.
Dessa forma,

em uma empresa especializada em incorporação, possui

terrenos ofertados em sua carteira. O estudo de caso apresentará os terrenos em
questão com suas características balizando então a comparação dos critérios e
obter-se a decisão especifica pela escolha de um dos terrenos.
A Empresa REALIZZA empreendimentos imobiliários através de seus sócios
colaboraram com estudo através da apresentação dos terrenos e elaboração da
Matriz de Comparação AHP.

5.1

Apresentação dos Terrenos
Foram apresentados 3 terrenos, já previamente aprovados na Viabilidade

Jurídica, Técnica, Financeira e Econômica e Mercadológica. Todos analisados pelo
decisor com base nos critérios:
a.) Legislação Urbanística (Uso e Ocupação do Lote e Direito Imobiliário)
a. Coeficientes Urbanísticos.
b. Restrições de Ocupação.
c. Restrições de Gabarito.
d. Adicional e Disponibilidade de Contrapartidas construtivas.
e. Dificuldade e Tempo de Aprovação.
f. Aforamentos, Gravames e Averbações.
b.) Terreno
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a. Custo do Terreno (Custo Efetivo, Perfil Geotécnico, Perfil Ambiental,
Melhoramentos Públicos, Desmobilização e Demolições).

c.) Construção
a. Custo de Projeto.
b. Custos de Construção. (Tecnologia Construtiva, Custos de Mão de
Obra, Equipamentos e Materiais)
c. Tempo de Construção.
d. Eventos Indesejáveis (Greves, Indisponibilidade de Mão de Obra,
Indisponibilidade e Materiais, Indisponibilidade de equipamentos).

d.) Circunvizinhança
a. Acessibilidade (Vias de Circulação, Transporte Publico, Mobilidade,
Transito).
b. Facilidades

(Rede

Bancaria,

Rede

de

Comércio

e

Equipamento de Lazer, Rede de Ensino).
c. Vizinhança ( Segurança, Crescimento Demográfico e Renda)
d. Endividamento Médio.
e. Renda da Região.
f. Enchentes e Alagamentos.
e.) Mercado
a. Preço Médio de Venda.
b. Velocidade de Venda.
c. Produto na Região (Vocação).
d. Vacância.
e. Venda Sobre Oferta.
f. Absorção.
f.) Resultados Econômicos

Serviços,
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a. VGV (Valor Geral de Venda).
b. TIR (Taxa Interna de Retorno).
c. Payback.
d. Margem Bruta.
e. Exposição de Caixa.
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5.1.1 TERRENO 1 – Rua Clélia 932 - BRILHO

Figura 17: Detalhamento da Alternativa 1 - BRILHO
Fonte: Autor

Preço de venda - R$/m

2

VGV (sem juros) - R$ x 1.000
Lucro Bruto - R$ x 1.000
Margem Bruta
TIR
Exposição Máxima - R$ x 1.000

VPL
Investimento

13%

Conservador
9.263
26.409

Básico
9.750
27.799

Otimista
10.238
29.189

7.866

9.279

10.691

29,31%
24,34%
(8.916)

32,85%
27,89%
(8.691)

36,04%
31,28%
(8.466)

7.946

8.919

9.892

(18.970)

(18.970)

(18.970)

Figura 18: Resultados - Alternativa 1 -BRILHO
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Fonte: Autor
Figura 19: Resultados - Proforma - Alternativa 1 -BRILHO
Fonte: Autor
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5.1.2 TERRENO 2 – Rua Clélia 1500 – AVIS

Figura 20: Detalhamento da Alternativa 2 - AVIS
Fonte: Autor

Preço de venda - R$/m

2

VGV (sem juros) - R$ x 1.000
Lucro Bruto - R$ x 1.000
Margem Bruta
TIR
Exposição Máxima - R$ x 1.000

VPL

13%

Investimento

Conservador
9.975
22.982

Básico
10.500
24.192

Otimista
11.025
25.402

6.215

7.444

8.673

26,61%
23,51%
(8.195)

30,28%
27,42%
(7.999)

33,60%
31,17%
(7.803)

2.266

3.112

3.959

(17.139)

(17.139)

(17.139)

Figura 21: Resultados - Alternativa 2 - AVIS
Fonte: Autor
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Proforma
R$ / M2
Área Útil
RECEITA

Total Nominal

Total VP

% Nominal

% VPL

R$ x 1.000

12%

Sobre VGV

Sobre VGV

2.304m2
Receita Bruta
(-) Corretagem

11.620

100,00%

100,00%

(523)

(1.205)

(941)

-4,50%

-5,07%

(-) Pis e Cofins

(428)
10.670

(985)
24.583

(676)
16.934

-3,68%
91,82%

-3,65%
91,28%

(4.606)

(5.227)

(4.941)

-19,52%

-26,63%

(4.100)
(260)
(246)

(4.654)
(295)
(279)

(4.397)
(267)
(277)

-17,38%
-1,10%
-1,04%

-23,70%
-1,44%
-1,49%

TOTAL

26.773

18.552

CUSTOS
Terreno

1.135m2
Dinheiro
ITBI/Diversos
6,0% Comissão Corretor

Construção

5.112m2
Obra
Projetos
Contigencias de Construção

(1.928)
(1.800)
(90)
(38)

(9.855)
(9.202)
(460)
(193)

(6.991)
(6.447)
(421)
(123)

-36,81%
-34,37%
-1,72%
-0,72%

-37,68%
-34,75%
-2,27%
-0,66%

Incorporação

5.112m2
Marketing
Despesas Legais/Outros
Contigencias de Incorporaçao

(402)
(218)
(90)
(95)

(2.057)
(1.113)
(460)
(484)

(1.807)
(997)
(357)
(453)

-7,68%
-4,16%
-1,72%
-1,81%

-9,74%
-5,37%
-1,93%
-1,69%

5.112m2
5.112m2

(3.353)
1.456

(17.139)
7.444

(13.738)
3.112

-64,02%
30,28%

-74,05%
16,78%

TOTAL CUSTOS
LUCRO ESTIMADO

Figura 22: Resultados - Proforma - Alternativa 2 -AVIS
Fonte: Autor
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5.1.3 TERRENO 3 – Rua Domingos Rodrigues – DISNEI

Figura 23: Detalhamento da Alternativa 3 - DISNEI
Fonte: Autor

Preço de venda - R$/m

2

VGV (sem juros) - R$ x 1.000
Lucro Bruto - R$ x 1.000
Margem Bruta
TIR
Exposição Máxima - R$ x 1.000

VPL

13%

Investimento

Conservador
8.645
26.557

Básico
9.100
27.955

Otimista
9.555
29.353

6.928

8.348

9.768

25,67%
23,61%
(9.610)

29,39%
27,74%
(9.383)

32,75%
31,70%
(9.157)

2.523

3.501

4.479

(20.059)

(20.059)

a 24: Resultados - Alternativa 3 - DISNEI
Fonte: Autor

(20.059) Fig
ur
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Proforma
R$ / M2
Área Útil
RECEITA

Total Nominal

Total VP

% Nominal

% VPL

R$ x 1.000

12%

Sobre VGV

Sobre VGV

3.072m2
10.071

30.938

21.438

100,00%

100,00%

(453)
(371)
9.247

(1.392)
(1.139)
28.407

(1.087)
(781)
19.569

-4,50%
-3,68%
91,82%

-5,07%
-3,65%
91,28%

(4.333)

(5.958)

(5.542)

-19,26%

-25,85%

Dinheiro
ITBI/Diversos
Comissão Corretor

(4.075)
(258)
0

(5.603)
(355)
0

(5.220)
(321)
0

-18,11%
-1,15%

-24,35%
-1,50%

Construção

5.856m2
Obra
Projetos
Contigencias de Construção

(1.981)
(1.850)
(93)
(39)

(11.603)
(10.834)
(542)
(228)

(8.231)
(7.590)
(495)
(145)

-37,50%
-35,02%
-1,75%
-0,74%

-38,39%
-35,41%
-2,31%
-0,67%

Incorporação

5.856m2
Marketing
Despesas Legais/Outros
Contigencias de Incorporaçao

(427)
(239)
(92)
(95)

(2.498)
(1.398)
(542)
(559)

(2.196)
(1.252)
(421)
(523)

-8,08%
-4,52%
-1,75%
-1,81%

-10,24%
-5,84%
-1,96%
-1,69%

5.856m2
5.856m2

(3.425)
1.426

(20.059)
8.348

(15.968)
3.501

-64,84%
29,39%

-74,49%
16,33%

Receita Bruta
(-) Corretagem
(-) Pis e Cofins
TOTAL
CUSTOS
Terreno

1.375m2

TOTAL CUSTOS
LUCRO ESTIMADO

Figura 25: Resultados - Proforma - Alternativa 3 -DISNEI
Fonte: Autor
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5.1.4 APLICAÇÃO DO AHP NO ESTUDO DE CASO

Nesta etapa aplicou-se um questionário na empresa em estudo, visando
comparar os três terrenos acima com objetivo de selecionar um terreno especifico
para compra, de acordo com os critérios já desenvolvidos nesse trabalho em etapas
anteriores.
A coleta de informações foi realizada por meio de uma das técnicas utilizadas
para identificação dos riscos – Brainstorming. A coleta em grupo possibilitou o
diálogo e a troca de informações entre todos integrantes e o “entrevistador”.
Segundo Rodrigues (2004), brainstorming ou tempestade cerebral é definido
como uma técnica utilizada no auxílio a equipe para gerar ou criar ideias no menor
espaço de tempo possível. O brainstorming é utilizado em organizações e empresas
como uma técnica motivacional com o objetivo de estimular a criatividade dos seus
colaboradores (RODRIGUES, 2009).
Com a estruturação em nível hierárquico, ilustrado na Figura 20, pode-se
visualizar os critérios dos terrenos em relação a um objetivo, que é a seleção de um
terreno:

TERRENO IDEAL

Legislação

Terreno

Construção

Circunvizinhança

Mercado

Resultados
Economicos

TERRENO 1

TERRENO 1

TERRENO 1

TERRENO 1

TERRENO 1

TERRENO 1

TERRENO 2

TERRENO 2

TERRENO 2

TERRENO 2

TERRENO 2

TERRENO 2

TERRENO 3

TERRENO 3

TERRENO 3

TERRENO 3

TERRENO 3

TERRENO 3

Figura 26: Estruturação Hierárquica do Problema
Fonte: Autor
No AHP, as matrizes de comparação foram estabelecidos tendo como
referência para os pesos da escala verbal proposto por Saaty, apresentado neste
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trabalho. A Tabela 3 representa a matriz principal de comparação, o qual contém a
comparação entre os critérios em relação ao objetivo de solução do problema
proposto (isto é, a seleção do terreno ideal).
Tabela 3 - Matriz principal da comparação entre os critérios em relação com o
objetivo do problema.

Resultados

Legislação

Terreno

Construção

Circunvizinhança

Mercado

Legislação

1,00

3,00

3,00

7,00

5,00

0,33

Terreno

0,33

1,00

1,00

5,00

3,00

0,20

Construção

0,33

1,00

1,00

5,00

3,00

0,20

Circunvizinhança

0,20

0,20

0,20

1,00

0,33

0,11

Mercado

0,20

0,33

0,33

3,00

1,00

0,14

3,00

5,00

5,00

9,00

7,00

1,00

Resultados
Econômicos

Econômicos

Normalizando os valores apresentados na Tabela 3 obtém o valores apresentados
na Tabela 4:
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Tabela 4 - Matriz principal da comparação entre os critérios em relação com o
objetivo do problema normalizada.
Legislação

Terreno

Construção

Circunvizin
hança

Resultados
Mercado

Econômico
s

Legislação

0,197

0,285

0,285

0,233

0,259

0,168

Terreno

0,066

0,095

0,095

0,167

0,155

0,101

Construção

0,066

0,095

0,095

0,167

0,155

0,101

0,039

0,019

0,019

0,033

0,017

0,056

0,039

0,032

0,032

0,100

0,052

0,072

0,592

0,475

0,475

0,300

0,362

0,503

1

1

1

1

1

1

Circunvizin
hança

Mercado
Resultados
Econômico
s
Soma

Determinamos o auto vetor de consistência:

Média

Média Consistencia

0,237779

6,530691934

0,113023

6,299541719

0,113023

6,299541719

0,030656

6,25260694

0,054396

6,134926751

0,451123

6,542266245

97

E por consequência autovalor máximo (λ max)

Média das Média das Consistencias

6,3433

É possível observar que os elementos no princípio diagonal são sempre igual a 1,
porque quando Wij = 1 i = j. Em outras palavras, o peso de um critério em relação a
si, obviamente, é sempre 1.
Estes valores, como mencionado anteriormente, foram dadas pelo especialista, com
base em seu conhecimento apriorístico.
Para medir a consistência desta primeira matriz de comparação, o índice de
consistência (CI) é calculado.
Média das Média das Consistências

= 6,3433 (λ max)

Ordem da Matriz

= 6,00000 (n)

Consistência = ((λ max ) – n )/ n)

= 0,06865251 (CI)

(Relação Aleatória das Inconsistências de SAATY)
(Relação de Consistência) = ( CI/ACI)

=1,24 (ACI ou RI)

= 0,055364928 (CRI)

Dado que o CRI para esta primeira matriz assume o valor 0,055364928, de
acordo com o modelo AHP, a matriz é considerada como sendo consistente quando
o CRI é inferior a 10%. Assim, para este caso, a matriz é considerada consistente.
No caso de a matriz não é consistente (ou seja, CRI < 10%), os valores de
peso devem ser reconsiderada, o especialista deve fazer uma '' análise trade-off'' no
seus pesos dados, a fim de manter a lógica de suas preferências.
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Diagrama de hierarquia com a relevância dos critérios pontuada:

TERRENO IDEAL
23,78%

11,30%

11,30%

3,07%

5,44%

45,11%

Legislação

Terreno

Construção

Circunvizinhança

Mercado

Resultados
Economicos

TERRENO 1

TERRENO 1

TERRENO 1

TERRENO 1

TERRENO 1

TERRENO 1

TERRENO 2

TERRENO 2

TERRENO 2

TERRENO 2

TERRENO 2

TERRENO 2

TERRENO 3

TERRENO 3

TERRENO 3

TERRENO 3

TERRENO 3

TERRENO 3

Figura 27: Estruturação Hierárquica do Problema com as relevâncias de cada
Critério.
Fonte: Autor
Estes pesos representam os valores para cada critério. Agora serão
analisadas cada alternativa em relação a cada critério individualmente.
Sob a ótica dos especialistas , foi aplicado um questionário para pontuar o
comportamento de cada alternativa, frente a cada critério individualmente:

TERRENO 1 - BRILHO
Legislação
Terreno
Construção
Circunvizinhança
Mercado
Resultados Econômicos

AVALIAÇÃO
DESFAVORAVEL
FAVORAVEL
FAVORAVEL
FAVORAVEL
FAVORAVEL
RAZOAVEL

Figura 28: Avaliação do Terreno 1 pelo decisor.
Fonte: Autor
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TERRENO 2 AVIS
Legislação
Terreno
Construção
Circunvizinhança
Mercado
Resultados Econômicos

AVALIAÇÃO
FAVORAVEL
DESFAVORAVEL
FAVORAVEL
FAVORAVEL
FAVORAVEL
RAZOAVEL

Figura 29: Avaliação do Terreno 2 pelo decisor.
Fonte: Autor

TERRENO 3 DISNEI
Legislação
Terreno
Construção
Circunvizinhança
Mercado
Resultados Econômicos

AVALIAÇÃO
FAVORAVEL
DESFAVORAVEL
FAVORAVEL
RAZOAVEL
RAZOAVEL
RAZOAVEL

Figura 30: Avaliação do Terreno 3 pelo decisor.
Fonte: Autor

Tabela 5 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Legislação Fundiária)
TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 1
1,000
7,000
7,000

TERRENO 2
0,143
1,000
1,000

TERRENO 3
0,143
1,000
1,000

Tabela 6 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Legislação Fundiária) - Normalizada
TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 1
0,067
0,467
0,467

TERRENO 2
0,067
0,467
0,467

TERRENO 3
0,067
0,467
0,467
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Autovetor:
Autovetor
TERRENO 1

0,067

TERRENO 2

0,467

TERRENO 3

0,467

Tabela 7 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Terreno)
TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 1
1,000
0,143
0,143

TERRENO 2
7,000
1,000
1,000

TERRENO 3
7,000
1,000
1,000

Tabela 8 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Terreno) - Normalizada
TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 1
0,778
0,111
0,111

TERRENO 2
0,778
0,111
0,111

Autovetor:

Autovetor
TERRENO 1

0,778

TERRENO 2

0,111

TERRENO 3

0,111

TERRENO 3
0,778
0,111
0,111
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Tabela 9 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Construção)
TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 1
1,000
1,000
1,000

TERRENO 2
1,000
1,000
1,000

TERRENO 3
1,000
1,000
1,000

Tabela 10 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Construção) - Normalizada
TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 1
0,333
0,333
0,333

TERRENO 2
0,333
0,333
0,333

TERRENO 3
0,333
0,333
0,333

Autovetor:

Autovetor
TERRENO 1

0,333

TERRENO 2

0,333

TERRENO 3

0,333

Tabela 11 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Circunvizinhança).
TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 1
1,000
1,000
0,200

TERRENO 2
1,000
1,000
0,200

TERRENO 3
5,000
5,000
1,000
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Tabela 12 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Circunvizinhança) - Normalizada
TERRENO 1
0,455
0,455
0,091

TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 2
0,455
0,455
0,091

TERRENO 3
0,455
0,455
0,091

Autovetor:

Autovetor
TERRENO 1

0,455

TERRENO 2

0,455

TERRENO 3

0,091

Tabela 13 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Mercado)

TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 1
1,000
1,000
0,333

TERRENO 2
1,000
1,000
0,333

TERRENO 3
3,000
3,000
1,000

Tabela 14 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Mercado) - Normalizada
TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 1
0,429
0,429
0,143

TERRENO 2
0,429
0,429
0,143

TERRENO 3
0,429
0,429
0,143
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Autovetores

Autovetor
TERRENO 1
0,429
TERRENO 2
0,429
TERRENO 3
0,143

Tabela 15 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Resultados Economicos)
TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 1
1,000
1,000
1,000

TERRENO 2
1,000
1,000
1,000

TERRENO 3
1,000
1,000
1,000

Tabela 16 - Matriz de comparação entre os terrenos acerca do os critérios
(Resultados Economicos) - Normalizada
TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

TERRENO 1
0,333
0,333
0,333

TERRENO 2
0,333
0,333
0,333

Autovetor:

Autovetor
TERRENO 1
TERRENO 2
TERRENO 3

0,333333333
0,333333333
0,333333333

TERRENO 3
0,333
0,333
0,333
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Diagrama que mostra a hierarquia dos pesos obtidos a partir de todas as matrizes de
comparação de pares.

TERRENO IDEAL
23,78%

11,30%

Legislação

Terreno

11,30%

3,07%

Construção

Circunvizinhança

5,44%

45,11%

Mercado

Resultados
Economicos

TERRENO 1 6,67%

TERRENO 1 77,78%

TERRENO 1 33,33%

TERRENO 1 45,45%

TERRENO 1 42,86%

TERRENO 1 33,33%

TERRENO 2 46,67%

TERRENO 2 11,11%

TERRENO 2 33,33%

TERRENO 2 45,45%

TERRENO 2 42,86%

TERRENO 2 33,33%

TERRENO 3 46,67%

TERRENO 3 11,11%

TERRENO 3 33,33%

TERRENO 3 9,09%

TERRENO 3 14,29%

TERRENO 3 33,33%

Figura 30: Estruturação Hierárquica do Problema com as relevâncias de cada
Critério e Alternativas
Fonte: Autor
Os mesmos cálculos feitos para a matriz de comparação dos critérios são feito para
estas matrizes também para verificar a consistência.
Assim, os pesos calculados para a matriz dos critérios serão os elementos da matriz
coluna de matriz 1 x 6 e a pesos calculados para estas outras seis matrizes serão
elementos da matriz 3 x 6. Os elementos destes dois matrizes são escritos em
números decimais. O produto de nestas matrizes, uma vez que eles são matrizes
comutáveis, irá dar a matriz final (isto é, auto vetor):

Tabela 17 – Autovetores de Cada Critério
Critério
Legislação
Terreno
Construção
Circunvizinhança
Mercado
Resultados Economicos

Pesos(Média dos Critério)
0,238
0,113
0,113
0,031
0,054
0,451
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Tabela 18 – Autovetores de Cada Alternativa
TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3
0,067

0,467

0,467

0,778

0,111

0,111

0,333

0,333

0,333

0,455

0,455

0,091

0,429

0,429

0,143

0,333

0,333

0,333

Temo, então:
Tabela 19 – Matriz de Decisão
Critério

Auto

TERRENO 1

TERRENO 2

TERRENO 3

vetores
Legislação

0,238

0,067

0,467

0,467

Terreno

0,113

0,778

0,111

0,111

Construção

0,113

0,333

0,333

0,333

Circunvizinha

0,031

0,455

0,455

0,091

Mercado

0,054

0,429

0,429

0,143

Resultados

0,451

0,333

0,333

0,333

0,329

0,349

0,322

nça

Econômicos
Avaliação

Dado que o terreno 2 tem o valor mais elevado, com base no Modelo AHP,
este é o terreno que é o mais provável para o cenário analisado.
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6

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este estudo apresentou como modelos de decisão multicritério podem ser
ferramentas úteis para apoiar a tomada de decisão no contexto de incorporação
imobiliária. Para isto, empregou-se o modelo AHP (Analytic Hierarchy Process) para
um estudo de caso. O estudo de caso consistiu num problema de compra de um
terreno onde seis critérios foram considerados: Legislação

Urbanística Uso e

Ocupação do Lote e Direito Imobiliário; Terreno; Construção; Circunvizinhança;
Mercado e Resultados Econômicos. Ainda para este estudo, três alternativas (i.e.,
opções de terreno) foram consideradas. Toda essa investigação foi feita tendo –se
como premissas fundamentais foram a área do terreno entre 1000m² até 3000m²,
para incorporação de edifícios Comerciais de Pequeno Porte ( Área construída de
até 9000m² e conjuntos de 30m²),na cidade de São Paulo, região oeste , e Valor
Geral de Venda (VGV) entre R$ 20 a R$ 50 MM.

A aplicação do AHP para o problema se mostrou uma alternativa eficiente para
auxiliar todos os agentes decisores envolvidos dentro de um contexto de aquisição
de terrenos para incorporação imobiliária. Os resultados obtidos à partir da aplicação
do AHP no estudo de caso, apontaram que o Terreno 2 “AVIS” conforme detalhado
no estudo de Caso e no Anexo é a melhor alternativa.

Em resumo, este trabalho demonstrou a aplicabilidade de um modelo de
decisão multicritério no problema proposto. Para isto, uma série de etapas foram
seguidas, tais como:

a. Definição do Cenário de incorporação imobiliária na cidade de São Paulo;
b. Caracterização do problema de decisão aqui investigado, onde critérios
relevantes para tomada de decisão na compra de terrenos que
atendessem as premissas estabelecidas foram selecionados;
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c. Mapeamento de alguns modelos de decisão Multicritério e seleção do
modelo adequado, o AHP (de simples uso e eficiente);

d. Construção do Modelo de Decisão Multicritério;
Em resumo, pode-se afirmar que tanto os objetivos gerais como os
específicos definidos no Capitulo 1 desta dissertação foram alcançados.

Ainda cabe pontuar, que hoje os métodos empregados são bons, porém a
cultura de compra de terrenos deve ser profissionalizada

Vale ressaltar ainda que considerando-se que para o contexto de
incorporação imobiliária no Brasil o uso de ferramentas tais como Modelos de
Decisão Multicritério, e mais especificamente o AHP, é uma área de conhecimento
ainda incipiente. Portanto, espera-se que este estudo possa não só contribuir neste
sentido, mas também que próximos estudos possam ser propostos e desenvolvidos
a fim de explorar ainda mais este tipo de investigação. Dentro ainda deste contexto,
sugere-se, por exemplo, a aplicação destes modelos em outras cidades do pais, em
outras premissas, além da aplicação destes em outros objetivos na incorporação,
tais como a seleção de produtos arquitetônicos, técnicas construtivas, regiões de
atuação, entre outras.
Ainda a inserção de novos critérios no modelo e o tratamento de variáveis
aleatórias dentro do contexto proposto.
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Figura 31: Detalhamento de Zonas de Uso
Fonte: Matsumoto (2011) Adaptado
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Figura 32: Detalhamento dos Usos
Fonte: Matsumoto (2011) Adaptado
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Figura 33: Viabilidade Técnica
Fonte: Matsumoto (2011) Adaptado
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Figura 34: Viabilidade Juridica
Fonte: Matsumoto (2011) Adaptado
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Figura 35: Viabilidade Economica
Fonte: Matsumoto (2011) Adaptado
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Figura 36: Perspectivas do Edifício proposto
Fonte: Autor
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Figura 37: Concentração de Lançamentos
Fonte:Embraesp (2012) Adaptado

Figura 38: Mercado na Região
Fonte:Autor
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Figura 39 :Circunvizinhaça na Região - Transporte
Fonte:Autor
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Figura 40 :Circunvizinhaça na Região - Lazer e Comércio
Fonte:Autor
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Figura 41 :Circunvizinhaça na Região - Rede Bancaria
Fonte:Autor
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Figura 41 :Circunvizinhaça na Região - Saude e Serviços
Fonte:Autor

