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RESUMO 

O mercado imobiliário foi da euforia à maior crise econômica registrada da história Brasileira, de 2007 a 

2015. Nesta janela de tempo a resilição unilateral de contratos, conhecida como distratos, tornou-se um 

fenômeno importante no mercado imobiliário. Os distratos existem desde a entrada em vigor do Código 

de Defesa do Consumidor (CDC), entretanto eram poucos e motivados pela falta de condições do 

adquirente em honrar seus compromissos. Hoje há uma profusão de distratos afetando os mercados 

Imobiliário, Financeiro e de Capitais. O objetivo deste trabalho é analisar os impactos dos distratos sobre 

as Taxas Internas de Retorno (TIR) de projetos de incorporação imobiliária residenciais na cidade de São 

Paulo, para isso foram analisados os efeitos dos distratos sobre os resultados financeiros de um 

empreendimento teórico e foram identificadas as variáveis-chave do modelo. O mercado de Real Estate 

se inter-relaciona com os mercados financeiro e de capitais de forma que o estudo dos distratos e seus 

efeitos sobre as taxas internas de retorno é relevante para o bom funcionamento dos mercados. O estudo 

foi feito através de uma simulação de um empreendimento teórico na Chácara Santo Antônio, Cidade de 

São Paulo. No estudo, variaram-se os principais inputs de -10% a +10% ao redor do valor base. 

Observou-se que as variáveis mais sensíveis do fluxo de caixa descontado são o valor unitário de venda e 

o custo unitário de construção. O estudo também mostrou uma maior sensibilidade do modelo quando 

submetido à distratos e demonstrou os efeitos danosos dos distratos sobre a taxa interna de retorno. 

Conclui-se que o fluxo de caixa sem distratos é robusto, entretanto com a introdução de distratos ele 

torna-se mais sensível às pequenas variações típicas do mercado imobiliário. Com a introdução dos 

distratos o projeto imobiliário residencial torna-se financeiramente inviável com pequenas oscilações das 

variáveis-chave. 

 

Palavras-chave: Distratos, Mercado imobiliário, Taxa Interna de Retorno. 
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THE ANALYSIS OF CANCELLATION LAW´S IMPACT ON THE 
INTERNAL RATE OF RETURN  

ABSTRACT  

The Real Estate Market went from euphoria to the largest economic crisis ever recorded in Brazilian 

history, from 2007 to 2015. The cancellation laws, known as distratos, became an important phenomenon 

at this time in Real Estate market. There were cancellation laws since the Consumer´s Defense Code 

(CDC) was implemented however, there were few cases and usually motivated by the lack of buyer´s 

conditions to fulfill the contract´s conditions. Nowadays, there is an increase of cancellation laws 

affecting Real Estate, Financial and Capital markets. The analysis of cancellation law´s impacts on the 

internal rate of return of residential real estate development projects at São Paulo City are the paper´s 

main objective. In order to do so, the financial results of a theoretical residential real estate development 

project were analyzed and key variables of the model were identified. The real estate market is 

interconnected with financial and capital markets so that the analysis of cancelation laws and its effects 

over rate of return are relevant to the market´s performance. The study was done through a simulation of a 

theoretical project at Chácara Santo Antônio, São Paulo City. The main inputs ranged from -10% to 

+10% around the base value of the study. It was noted that the two most sensible variables of the 

discounted cash flow were the unit sales value and the unit construction cost. The study also showed a 

model´s great sensitivity to cancellation laws and the negative impacts on the internal rate of return. The 

conclusion is the discounted cash flow is strong without cancellation laws. However, with the 

introduction of cancellation laws, the cash flow becomes more sensitive to small typical variations of the 

real estate market. With the introduction of cancellation laws, the real estate project becomes financially 

unfeasible with small changes to the key variables. 

 

Key-words: Cancellation Laws, Real Estate, Internal Rate of Return. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil foi da euforia à maior crise econômica documentada de sua história, entre os anos de 

2007 a 2015. Neste cenário uma figura jurídica a qual impacta a indústria imobiliária e toda a sua 

cadeia produtiva, os distratos, ganhou importância. A definição jurídica de distrato é “[...] 

resilição da compra de unidades pelos adquirentes, o que o mercado imobiliário denomina 

genericamente de distratos.”, segundo Bicalho (2016, p. 39), resilição contratual unilateral 

(somente permitida aos adquirentes). A permissão dá-se em face ao Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), Lei Federal nº 8.078 (BRASIL, 1990), na qual no seu artigo 53 permite o 

distrato unilateral aos consumidores. 

Os distratos ainda que juridicamente lícitos vão contra princípios basilares da constituição, onde 

o interesse da coletividade se sobrepõe ao interesse individual. Hoje os empreendedores devem 

provisionar distratos sem saber o montante, o percentual de retenção ao qual terão direito em 

caso de distratos e se terão direito a retenção. Adicionalmente a devolução aos adquirentes deve 

ser feita em uma única parcela. Todos os fatores supracitados contribuem para uma insegurança 

jurídico/econômica a qual afeta diretamente os valores de venda praticados, pois quanto maior o 

risco, maior o valor a ser pago por determinado produto por conta das incertezas associadas ao 

negócio. 

Os players dos mercados financeiro e de capitais seguem o mesmo raciocínio, tornando o crédito 
mais restritivo e caro, exigindo um percentual maior de garantia em um financiamento com 

lastro imobiliário, aumentando a taxa de juros para contemplar este risco associado ao 

financiamento.  

Este artigo tem como objetivos estudar os efeitos dos distratos sobre a taxa interna de retorno de 

um empreendimento residencial teórico, bem como identificar quais são as variáveis chave do 

modelo. 

Houve um crescimento do PIB per capita e do valor unitário de área útil (R$/m²) na cidade de 

São Paulo, entre os anos de 2007 a 2015. A curva de crescimento do mercado de Real Estate 

descolou da curva da economia em geral. A valorização dos ativos imobiliários foi muito maior 

que o crescimento econômico do País. 

Os distratos são explicados em grande parte pela crise financeira recente, pela lei da oferta e 

demanda e também pelas diversas alternativas de investimento disputando o mesmo capital.  

Após 2007 com os Initial Public Offerings (IPOs) as incorporadoras imobiliárias estavam 

capitalizadas. Havia no mercado a máxima de que quanto maior o landbank da incorporadora, 

maior seria seu valor de mercado. As incorporadoras passaram a fazer estoque de áreas 

incorporáveis para criar um pipeline de projetos ao longo do tempo e para a maximização de seu 
valor de mercado. O aumento da demanda por áreas incorporáveis fez subir o preço das mesmas, 

baseado na lei da oferta e da demanda. 

A terra é um bem finito, baseado nesta premissa a construção torna-se uma mera commodity que 

pode ser removida ou retrofitada a qualquer tempo. A engenharia de avaliações clássica fornece 

subsídios para afirmar que o terreno não se deprecia com o tempo, não sofre obsoletismo e nem 

decrepitude. Com estas premissas quanto maior o landbank, mais projetos a incorporadora 

poderia fazer ao longo do tempo e maior seria o valor de mercado da mesma. Esta análise é 

simplista, pois desconsidera variáveis chave em uma análise de investimentos, tais como o valor 

do dinheiro no tempo, a velocidade de absorção do landbank, o custo de mantê-lo, entre outras. 

Esta análise também desconsidera riscos sistêmicos que exercem influência sobre o negócio Real 

Estate tais como a mudança do vetor de crescimento da cidade, mudanças na lei de zoneamento, 

a alteração da vocação das áreas ao longo do tempo. Esses são alguns fatores sobre os quais o 

incorporador não possui controle, entretanto ao adquirir uma área incorporável o incorporador 

paga pela capacidade de geração de renda da área a valor presente e nada garante a manutenção 

do status quo da área ao longo do tempo. 
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Simultaneamente os custos de construção aumentaram pela mesma razão que o custo dos 

terrenos (oferta e demanda), diversos players demandavam os mesmos insumos e mão de obra 

simultaneamente elevando o custo dos mesmos. 

Na cidade de São Paulo o plano diretor vigente à época do intervalo de análise deste artigo 

subdividia a cidade em subprefeituras e cada uma delas possuía um valor máximo de estoque de 

outorga onerosa em metros quadrados disponível para uso residencial e para uso não residencial.  

Os estoques eram distintos em função da infraestrutura existente, da densidade demográfica, das 

diretrizes do governo a respeito do vetor de crescimento da cidade e da vocação/uso da região. 
A falta de outorga onerosa para determinado uso, combinada com o aumento do valor pedido por 

terrenos incorporáveis e com o aumento do custo de construção, inviabilizou financeiramente 

alguns projetos.  

Havia à época financiamento imobiliário farto e barato, crescimento do PIB e do PIB per capita, 

uma taxa de desocupação decrescente, além de condições macroeconômicas favoráveis. 

Neste cenário, houve o boom imobiliário onde apesar de os insumos para a produção das 

unidades autônomas estarem em alta, do aumento constante dos valores unitários de venda dos 

produtos imobiliários, as unidades eram vendidas em curto espaço de tempo por conta da 

demanda reprimida por habitação no Brasil, do crédito imobiliário (farto e barato) e dos 

indicadores econômicos internos positivos.  

Simultaneamente os investidores começaram a tratar imóveis residenciais e comerciais como 

commodities, uma vez que os mesmos se valorizavam a taxas superiores às oferecidas por 

produtos dos mercados financeiro e de capitais. Os investidores compravam o imóvel na planta e 

o revendiam até a entrega das chaves auferindo ganho de capital. 

Há uma distorção criada pelo poder judiciário ao conceder tratamento isonômico aos 

consumidores e investidores, o código de defesa do consumidor define em seu artigo segundo 

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final.” (BRASIL, 1990, não paginado), já o investidor compra o imóvel para auferir 

ganho de capital com sua revenda e não para utilizá-lo conforme foi projetado. Os investidores 

enxergam os imóveis apenas como veículos de investimento. Investem em imóveis ou por 

conhecerem o mercado de Real Estate, ou por ser no momento a alternativa de investimento com 

a melhor relação risco/retorno. 

É logico e intuitivo que os distratos ocorram em sua maioria antes das chaves, pois é quando o 

investidor terá de aportar uma quantia substancial na compra especulativa sem a possibilidade de 

desistir do negócio a custo praticamente zero. Após as chaves o investidor terá uma unidade 

autônoma em alienação fiduciária à instituição financeira e também terá um passivo a ser quitado 

com a mesma. 

No ano de 2007 já haviam distratos, conforme a Fig. 1 elaborado pelo Departamento de 

Economia do Secovi-SP, entretanto como o mercado estava em alta, a revenda da unidade 

distratada por um valor maior era relativamente fácil e rápida. Neste cenário as incorporadoras 

não se incomodavam de distratar estas unidades. 
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Figura 1 – Porcentagem de Distratos sobre as Vendas da Amostra do Balanço do Mercado Imobiliário 2016 na 

Cidade de São Paulo 

 
Porcentual de Distratos sobre as Vendas da Amostra da PMI - Gráfico extraído do Mercado Imobiliário 2016 p. 20 

Fonte: Secovi-SP (2017, p. 20) 

 

O mercado de Real Estate é um mercado com particularidades próprias entre as quais o longo 

prazo de maturação dos projetos, a maior inércia quanto às decisões de investimento e 

desinvestimento, uma tendência positiva com o PIB e com o PIB per capita. O mercado 

imobiliário possui inter-relação com as decisões governamentais, seja no que concerne ao 

funding dos projetos (construção e aquisição), seja regulatória (zoneamento e parâmetros 

urbanísticos).  

O mercado imobiliário possui uma tendência inversa com a taxa de desocupação, com a taxa de 

juros do financiamento imobiliário e com Taxa Selic. O mercado de Real Estate também possui 

uma tendência positiva com os mercados financeiro e de capitais e é interdependente dos 

mesmos. Tais características tornam o mercado de Real Estate sensível às variáveis macro e 

microeconômicas do país e estrangeiras.  

Os distratos possuem uma tendência inversa à valorização imobiliária. 

Após a crise subprime americana de 2008, o governo adotou uma série de medidas anticíclicas 

com foco no aumento do consumo via a concessão de crédito para tentar imunizar o Brasil dos 

reflexos das crises internacionais. Os mercados imobiliário, financeiro e de capitais brasileiros 

sentiram menos a crise subprime americana de 2008, pois são mercados altamente regulados, 

fruto de mais de duas décadas de hiperinflação e planos econômicos fracassados. 

A raiz da crise norte-americana, as subprime mortgages, títulos sem lastro imobiliário 

compatível. Pode-se mencionar como exemplo, mais de uma hipoteca sobre o mesmo imóvel, tal 

prática não faz parte do ordenamento jurídico brasileiro e nem é aceita pelos mercados financeiro 

e de capitais brasileiros. 

No ano de 2009, com o lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o mercado 

ganhou fôlego durante a fase crítica da crise mundial, quando o segmento de alta/média renda 
registrou queda nas vendas. A queda nas vendas do segmento de alta renda foi compensada pelas 

vendas do MCMV. É intuitivo e lógico que em um programa de construção de habitações de 

interesse social como o MCMV no qual, há taxas de juros subsidiadas, prazos de financiamentos 

dilatados e renúncias ficais, o percentual de distratos seja menor do que em unidades de padrão 

médio/alto. 
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Nos imóveis fora do programa MCMV e correlatos a quantidade de distratos é maior e a 

dificuldade de revenda também, pois a quantidade de potenciais adquirentes é menor e o valor do 

ativo é maior (mais próximo do topo da pirâmide de renda). 

O programa MCMV atende a base da pirâmide de renda. Quanto mais próximo do topo, menor é 

a necessidade do financiamento imobiliário clássico, via mercado financeiro. Os adquirentes do 

topo da pirâmide de renda possuem acesso a alternativas diversas de funding e no limite o 

adquirente pode postergar a decisão de compra, pois não é o único imóvel. 

Entre os anos de 2007 a 2014 houve o descolamento entre os valores médios de venda da 

capacidade pagamento do comprador médio. Tal fato gerou um fenômeno, que foi a mudança na 

tipologia dos imóveis mais produzidos. As tipologias produzidas alteraram-se havendo o 

aumento na produção de unidades autônomas de um e dois dormitórios de maneira que, o valor 

unitário médio de venda (R$/m²) aumentou a uma taxa superior a do valor médio de venda das 

unidades autônomas. A manutenção e/ou redução do valor absoluto dos imóveis foi feita para 

acomodar a capacidade de pagamento do comprador médio, com isso houve a redução do Ticket 

médio dos imóveis.  

Quanto menor o Ticket do ativo maior a sua liquidez, pois ele atinge uma maior quantidade de 

potenciais adquirentes (base da pirâmide de renda). Quanto maior a base de potenciais clientes, 

menor a probabilidade de insucesso do empreendimento auxiliando a mitigar o risco de um 

projeto imobiliário.  

A alteração das tipologias dos imóveis mais comercializados no mercado imobiliário, combinada 

com um aumento da produção imobiliária residencial gerou uma superoferta de imóveis em 

determinadas localidades e tipologias, particularmente em unidades de um ou dois dormitórios. 

Isto fez com que as mesmas unidades disputassem entre si os mesmos clientes e o mesmo 

capital.  

A superoferta de imóveis e a disputa pelo mesmo capital ajudaram a alavancar os distratos a 

partir de 2013. Os investidores e adquirentes, em busca de uma maior rentabilidade, começaram 

a distratar as unidades autônomas afetando a coletividade de adquirentes dos projetos na forma 

de risco de paralisação de obras. 

Os distratos também afetam os incorporadores em seu fluxo de caixa, o funding para a 

construção é vinculado a um percentual mínimo de unidades vendidas e/ou VGV realizado, se 

houver uma profusão de distratos, o financiamento para a produção pode não ser obtido afetando 

tanto a TIR do incorporador, quanto a continuidade saudável do projeto (o incorporador terá de 

aportar caixa se o prazo de carência da incorporação já tiver passado).  

No ano de 2013, atingiu-se o teto da capacidade de pagamento do comprador médio o que 

associado ao aumento do número de distratos ocorridos gerou um aumento de estoque de 

unidades autônomas beneficiadas. O produto imobiliário tornou-se muito caro para o comprador 

médio, o que somado a um “efeito manada” no qual os incorporadores imobiliários dedicaram-se 

a construir unidades autônomas pequenas ou grandes, provocou a construção de mais unidades 

que o mercado poderia absorver, resultando em um aumento de estoque. 

O imóvel é para a maior parte da população o bem de maior valor que ela comprará na vida. Na 

grande maioria das vendas, o ativo é financiado com prazos dilatados, onde as variáveis micro e 

macroeconômicas do país possuem grande relevância. Se houver sinais de um crescimento 

sustentável do PIB e não houver o receio de perda de emprego e/ou insolvência do negócio 

próprio em um horizonte razoável, um adquirente sente-se mais confortável em contrair um 

financiamento imobiliário de longo prazo.  

Houve uma série de equívocos por parte do governo na condução da economia, após a eleição 

presidencial em 2010, o que aliado à chegada dos efeitos da crise internacional, as renúncias 

fiscais para diversos setores (não correlatos e/ou complementares) e a exaustão do modelo de 

crescimento baseado no consumo/crédito resultou em um decréscimo do PIB e em uma maior 

seletividade para concessão de crédito por parte dos agentes financeiros. 
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Em 2013 o governo reduziu artificialmente a Taxa Selic objetivando tornar o mercado financeiro 

menos atrativo, tornar o crédito imobiliário mais barato e o mercado de Real Estate mais atrativo 

por conta da superoferta de unidades autônomas. No ano de 2013 houve um crescimento pontual 

nas vendas, parte deste resultado pode ser atribuída à redução da Selic e parte a superoferta de 

imóveis.  

A redução da Selic não foi mantida, pois em 2014 a inflação quase rompeu o limite superior da 

meta de inflação apresentada pelo governo, forçando o governo a aumentar a Selic para reduzir o 

consumo e a pressão inflacionária. 

Os anos de 2014 e 2015 foram atípicos, pois em 2014 o país sediou a Copa do Mundo e em 2015 

foi aceito o pedido de Impeachment da Presidente na Câmara dos Deputados. Simultaneamente, 

os imóveis então em situação de superoferta começaram a ser vendidos com desconto. 

A valorização imobiliária perdeu fôlego, os imóveis voltaram a ser negociados a uma velocidade 

menor e os preços praticados diminuíram em termos reais. 

Os potenciais adquirentes preocupados com o futuro postergavam a decisão de compra. Os 

adquirentes que já haviam feito a compra distrataram, levando o mercado ao maior percentual de 

distratos observado na série histórica analisada de 21,9%, em março/15, valor obtido do balanço 

do mercado imobiliário 2016 (SECOVI-SP, 2017, p. 20). 

Pelo prisma do investidor, um imóvel é um ativo que deve ser comprado na baixa e vendido na 

alta, ademais o investidor não tem a intenção de possuir e usufruir o imóvel, para ele o imóvel é 

o lastro de um investimento. 

Supondo que um investidor deseje investir em imóveis, os mercados financeiro e de capitais 

oferecem produtos para uma maior diversificação de carteira, sem o ônus, o risco e a 

concentração monetária da aquisição do imóvel propriamente dito. O investidor pode investir em 

Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundos de 

Investimento Imobiliários (FII), Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Letras 

de Credito Imobiliário (LCI) ou em Letras Hipotecárias (LH). 

Os CRIs, os FIIs e as LCIs são os instrumentos mais comuns para quem quer investir no 

mercado imobiliário, pois são valores mobiliários nos quais com uma fração do valor de um 

imóvel, têm-se acesso a uma carteira diversificada de ativos. Diversificação esta que somente 

seria possível com um desencaixe de capital muito alto e com conhecimento especializado do 

mercado imobiliário. 

Os CRIs e LCIs representam a compra de um fluxo de caixa ou um título de renda fixa pré ou 

pós-fixado, no qual o investidor pode no caso do CRI se desfazer da posição via negociação do 

título no mercado secundário. No caso da LCI alguns títulos permitem a liquidação antecipada 

do ativo, desde que acordado previamente e não há mercado secundário para estes ativos. 

Os CRIs performados ou não performados são constituídos a partir de diversos créditos 

imobiliários entres os quais CCI, financiamentos imobiliários, contratos de Built to Suit, 

operações de Sale and Leaseback, dentre outros, são fluxos de recebíveis de diversos devedores 

de diversos projetos distintos em diversas localidades distintas de forma que a probabilidade de 

default de todos os títulos é estatisticamente baixa. Adicionalmente com base em um cálculo 

atuarial é criado um colchão de títulos subordinados, para absorver os eventuais defaults, após a 

liquidação dos títulos subordinados, os títulos sêniores respondem pelas potenciais perdas. Esta 

estrutura é muito segura e desde a sua criação não há relatos de defaults destes títulos.  

O governo em uma ação para estimular o mercado de capitais e catalisar os CRIs como fonte 

alternativa de funding imobiliário, renunciou à tributação sobre os CRIs para pessoas físicas. 

As Letras de Credito Imobiliário (LCI) são títulos de renda fixa isentos de imposto de renda para 

pessoas físicas, constituídos de créditos imobiliários que os bancos possuem dentre os quais 

estão CCI, CRI, financiamentos residenciais, financiamentos comerciais, dentre outros, 

montados na forma de um produto bancário e ofertados aos clientes do banco. 
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Há uma diferenciação importante entre os CRIs e as LCIs, enquanto quem responde pelo CRI é 

diretamente o crédito imobiliário, performado ou não, no caso das LCIs é a instituição financeira 

que se responsabiliza pela remuneração das mesmas. No limite, em caso de intervenção da 

instituição financeira, o Fundo Garantidor de Crédito responde pelo título até o limite de 

duzentos e cinquenta mil reais por CPF ou CNPJ. 

Há também os Fundos de Investimento Imobiliários (FII), os quais são condomínios fechados, 

sem personalidade jurídica e sem a possibilidade de resgate das quotas (liquidez). São 

administrados por instituições financeiras e têm seu patrimônio apartado do patrimônio do 

administrador, de forma a não serem contaminados por passivos oriundos do administrador.  

Os FIIs são usados para investimentos em ativos de base imobiliária como Shopping Centers, 

investimentos imobiliários voltados para locação, condomínio de galpões logísticos, gestão de 

carteiras diversificadas com lastro imobiliário, entre outros. Há também FIIs mais arriscados, de 

colocação restrita dos quais somente investidores profissionais podem participar. 

Pessoas físicas quotistas dos fundos em até 10% Patrimônio Líquido (PL) e em fundos com mais 

de 50 quotistas são isentas de tributação de dividendos, entretanto devem oferecer à tributação o 

ganho de capital, com uma alíquota de 20%. As pessoas jurídicas não possuem este benefício. 

A teoria econômica ensina que os investidores são diversificados, sempre buscam o maior 

retorno em seus investimentos/carteiras e são em sua grande maioria avessos ao risco. Maiores 

rentabilidades em outras classes de ativos que não imóveis e/ou uma maior liquidez de outros 

ativos associados a um mesmo nível de risco potencializaram os distratos. 

Do ponto de vista do investidor, um investimento no mercado imobiliário, com distratos 

estimulados pelo poder judiciário, poderia ser analisado como uma opção real.  

Uma opção real é o direito de investir em um projeto de Real Estate, o direito de desistir de um 

projeto, o direito de expandir um projeto, entre outros. Hoje em dia, os investidores 

diversificados enxergam a compra de uma unidade autônoma em planta como sendo uma opção 

real. Se o projeto obtiver sucesso e o preço de venda subir, o investidor revende a unidade 

autônoma e aufere ganho de capital. No caso de o projeto não obter sucesso e/ou o preço de 

venda cair, o investidor distrata a unidade e recebe um percentual do valor pago. O custo da 

opção torna-se o montante retido pelo incorporador, entretanto imóveis residenciais, em sua 

maioria, não podem ser tratados como opções. 

Originalmente as opções surgiram no mercado de capitais, são instrumentos sofisticados os quais 

aumentam o espectro de possibilidades de empresas e investidores, auxiliando a mitigar o risco 

de projetos. Tal variante financeira a qual nasceu da opção de ativos mobiliários não encontra 

correspondência no ordenamento jurídico imobiliário residencial brasileiro e nem é praxe no 

mercado imobiliário residencial brasileiro. 

Em investimentos onde a decisão de um participante não afeta a coletividade de adquirentes, tais 

como indústrias, galpões logísticos, complexos hoteleiros, empreendimentos monousuário ou 

Shopping Centers, este instrumento pode ser utilizado.  

Em uma incorporação imobiliária contratada no regime de empreitada global, o incorporador 

deve entregar o ativo que foi alienado conforme as especificações constantes do memorial de 

incorporação em prazo determinado. Há ainda que se considerar que o investidor não é o único 

adquirente de uma unidade autônoma do projeto, ele faz parte de um condomínio de adquirentes. 

Neste caso o interesse coletivo deve se sobrepor ao interesse individual de tal forma que é 

impossível, a valor presente e sob o ordenamento jurídico vigente, entender um investimento 

clássico de aquisição de unidades autônomas em uma incorporação imobiliária como sendo uma 

opção real. 
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2. METODOLOGIA 

Foi feita a simulação de uma viabilidade econômico-financeira de um empreendimento teórico 

no bairro Chácara Santo Antônio, Cidade de São Paulo. Constituído por uma Sociedade de 

Propósito Específico (SPE), com o uso do patrimônio de afetação e do regime especial de 

tributação (RET), com construção em regime de empreitada global, sem alavancagem financeira. 

Por premissa todos os apartamentos foram vendidos até as chaves. 

Foram simulados fluxos de caixa com três cenários: sem distratos, com o valor médio de 

distratos do período em análise (8,7% em 2007 a 2015) e com o valor máximo de distratos do 

período em análise (21,9% em março/2015). Foram obtidos o VPL, TIR e a Exposição Máxima 

de Caixa para cada um destes cenários com a variação individual do custo unitário de 

construção, da velocidade de vendas nos meses de lançamento e chaves, do valor unitário de 

venda, do custo unitário do terreno e do percentual de 1devolução. Foram obtidos gráficos 

mostrando a sensibilidade do modelo para cada variável. 

Baseado na teoria econômica clássica foi feita uma análise para determinar os efeitos dos 

distratos nos empreendimentos de Real Estate e foram identificadas as variáveis do modelo mais 

sensíveis. 

O valor dos desencaixes atribuído aos distratos foi feito à medida que as entradas de caixa 

aconteciam, de maneira a minorar o efeito do valor do dinheiro no tempo para a correta análise 

dos efeitos dos distratos na TIR do empreendimento imobiliário residencial teórico. 

O fluxo foi feito em valores nominais, não havendo correções por quaisquer índices que 

refletissem a inflação. Não foi considerada valorização imobiliária em virtude do curto período 

de análise do fluxo. 

O artigo está delimitado entre os anos de 2007 a 2015, pois em 2007 diversas incorporadoras 

imobiliárias fizeram seus IPOs e estavam capitalizadas. Como limite superior foi escolhido o ano 

de 2015 para não coincidir com as eleições presidenciais e para reduzir as influências do 

processo de impeachment da presidente. 

Este artigo não contempla distratos após as chaves, pois neste caso devem-se observar regras 

distintas emanadas do Banco Central do Brasil e institutos jurídicos como a alienação fiduciária, 

securitização, o terceiro de boa fé, os quais não são o objeto deste artigo. 

Diversas incorporadoras imobiliárias abriram o capital a partir de 2007. O mercado de capitais 

percebe o risco associado e precifica as ações segundo uma determinada estrutura de capital 

própria de cada empresa. Algumas empresas possuem uma maior alavancagem financeira que 

outras, sem que necessariamente isto reflita no valor das ações da empresa. O mercado e os 

acionistas entendem aquela estrutura de capital como sendo ótima para a empresa. 

Na simulação foi usada uma estrutura que desconsidera dívidas (alavancagem financeira), sendo 

feito o uso de Equity, para a produção do empreendimento de forma a não penalizar/beneficiar 

estruturas de capital distintas. 

Risco é definido como a probabilidade de um evento não previsto, este evento pode ser tanto 

positivo quanto negativo. A medida mais usada para quantificar o risco é a variância, quanto 

maior o intervalo de variância ao redor do retorno esperado, maior o risco associado ao 

ativo/projeto.  

O risco pode ser subdividido em risco sistêmico e risco não sistêmico. O risco sistêmico atinge 

todos os participantes do mercado (guerras, recessão, taxas de juros altas), é o tipo de risco que a 

diversificação de uma carteira de ativos não mitiga e ao qual todos os ativos/participantes do 

mercado estão sujeitos. 

                                         
1 Percentual de devolução é o quanto é devolvido ao adquirente desistente, este valor varia de 70% a 90% dos 

valores pagos e em alguns casos chegou a 100%. 
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O risco não sistêmico é o risco que afeta um projeto, uma empresa, um setor (demanda/oferta 

mal dimensionada, processos legais, distratos), este risco pode ser mitigado em uma carteira 

diversificada de ativos, através da composição de uma carteira com ativos que possuam baixa 

correlação entre si. 

O capital do investidor deve ser remunerado pela escolha de um ativo mais arriscado e nesta 

simulação isto foi feito usando o Capital Asset Pricing Model (CAPM), que na ausência de 

alavancagem financeira torna-se Cost of Equity (Ke) (Eq. 1).  

 

     Ke=Taxa Livre de Risco + β x Prêmio pelo Risco + Prêmio pelo Risco País                  (1) 

 

Ke é o custo do capital ou a taxa a qual será descontado o fluxo. Reflete o risco do projeto que se 

traduz em uma expectativa de um maior retorno sobre o investimento. 

Taxa Livre de Risco ou Risk Free Rate, filosoficamente não há taxa livre de risco, pois todo 

investimento/ativo possui um nível de risco associado ao mesmo, entretanto para efeitos práticos 

utilizam-se os títulos do Tesouro Americano que são considerados como livres de risco. 

Há duas condições básicas para um papel ser considerado livre de risco “Não pode haver risco 

de default. [...] Para um investimento ter um retorno hoje igual ao retorno esperado, não pode 

haver risco de reinvestimento.2” (DAMODARAN, 2002, p.154, grifo do autor, tradução nossa). 

O ativo livre de risco deve ser um papel do governo do país onde se encontra o projeto em 

análise, pois seu risco no país é zero. Os títulos do governo brasileiro possuem risco zero no 

Brasil, entretanto por conta do risco país eles possuem intrinsecamente um prêmio de risco de 

default do governo. Tal característica gera o risco de reinvestimento sendo fonte de discussões 

intermináveis sobre seu uso ou não no CAPM. 

Os títulos do governo americano T. Bills são títulos com risco zero e sem cupons o que afasta o 

risco de reinvestimento, as duas condições são satisfeitas. Entretanto, o fluxo analisado possui 

dois anos e os T. Bills são títulos com vencimento em um ano, o que geraria o risco de 

reinvestimento. Os T. Bonds americanos com vencimento em dois anos são os títulos do governo 

americano que mais se aproximam das condições descritas por Damodaran. Adicionalmente há 

T. Bonds com prazo de vencimento em dois anos, o mesmo prazo do fluxo. Usar como taxa livre 

de risco um título governamental, o qual tenha o prazo de vencimento equivalente ou muito 

próximo da duração do fluxo é mais importante que o uso de títulos sem cupons. Adicionalmente 

a taxa de juros do Federal Reserve (Fed) em 2015 foi de 0,00% a 0,25% a.a., o que torna o efeito 

dos cupons irrelevante frente às outras variáveis. 

O β é a medida de risco sistêmico, ele pode ser compreendido como quantas vezes o ativo é mais 

arriscado que o mercado. Quando o β é maior que 1,0, o risco do ativo é maior que o risco de 

mercado. 

O risco sistêmico não pode ser mitigado pela diversificação de ativos. Na presente simulação o β 

é o β setorial desalavancado das incorporadoras imobiliárias em mercados emergentes. 

O Prêmio pelo Risco ou Equity Risk Premium é o prêmio cobrado pelo investidor para investir 

em um ativo mais arriscado que a taxa livre de risco. O Prêmio pelo Risco País ou Country Risk 

Premium é o prêmio exigido pelos investidores por conta do risco de default do país. 

Obteve-se o β setorial desalavancado no valor de 0,6940, o Prêmio Médio pelo Risco para 

investimentos no Brasil no valor de 8,60% a.a. e o Prêmio pelo Risco País no valor de 2,85% a.a, 

para o ano de 2015, através do website DAMODARAN ONLINE (UNITED STATES OF 

AMERICA, 2018). 

                                         
2 “[...] there can be no default risk. [...] For an investment to have actual return equal to expected return, there can 

be no reinvestment risk.” 
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A taxa livre de risco, T. Bonds com vencimento em dois anos possuía uma rentabilidade de 

0,34% a.a. em 2015, valor médio obtido pelo autor através do website do U.S. Department of the 

Treasury (UNITED STATES OF AMERICA, 2018). 

O custo de capital utilizado na simulação foi de 0,7331% a.m. 

A lei de zoneamento da cidade de São Paulo é nova, possui pontos controversos e não é objeto 

do artigo, portanto optou-se pelo uso da antiga lei de zoneamento, entendendo que esta 

simplificação não alterará o resultado da análise. 

A simulação foi feita no bairro Chácara Santo Antônio, subprefeitura de Santo Amaro, cidade de 

São Paulo, onde foi adotado o zoneamento ZCPb/01, Zona de Centralidade Polar, a qual possui 

coeficiente de aproveitamento básico 2,0, coeficiente de aproveitamento máximo 4,0 (mediante 

pagamento de outorga onerosa), taxa de ocupação de 70% e gabarito livre. 

Foi simulado um empreendimento de torre única, com quatro apartamentos de 130,00 m² de área 

privativa por andar. Duas vagas de garagem por apartamento. A torre possui dez pavimentos 

tipo, térreo e um subsolo em um terreno de 2.600,00 m², resultando no quadro de áreas 

demonstrado na tab. 1 abaixo conforme a ABNT NBR 12.721/2006. 
 

Tabela. 1 – Quadro de Áreas 

 

Pavimento Área 

Construída 

[m²] 

Coeficiente Área 

Equivalente 

[m²] 
1º SS 1.800,00 0,70 1.260,00 

Térreo Coberto 570,00 1,00 570,00 

Térreo Descoberto 1.455,00 0,50 727,50 

Pavimentos Tipo 

Ático 

Soma 

5.700,00 

100,00 

9.625,00 

1,00 

0,50 

 

5.700,00 

50,00 

8.307,50 

Fonte: Autor (2018) 

 

Foi adotada uma velocidade de vendas de 30% no mês de lançamento, 15% no mês de entrega 

das chaves e 3,24%/mês durante o restante do período. O custo de construção foi adotado após 

conversas informais com players do mercado em R$ 3.000,00/m². O valor de venda também foi 

oriundo de conversas com players e foi adotado como R$ 8.500,00/m² de área privativa. 

O custo do 3térreo foi de R$ 2.250,00/m² e cujo pagamento foi parcelado em seis vezes. 

O percentual de retenção pela incorporadora em caso de distratos foi considerado de 10% do 

montante pago.  

Foram analisados três cenários, um primeiro com o pico de distratos durante o período de 

análise, que é de 21,9% em março de 2015, um segundo com o valor médio de distratos apurado 

durante o período analisado (8,7%) e um terceiro onde não houve distratos. 

Foram feitas simulações modificando individualmente as variáveis chave, valor unitário de 

venda, custo unitário de construção, , velocidade de vendas nos meses de lançamento e chaves,  

percentual de devolução4 e custo unitário do terreno. A variação foi feita a cada 5%, de -10% a 

10% ao redor do valor base, para cada cenário. Obtendo-se o VPL, a TIR e a Exposição Máxima 

de Caixa para cada cenário desta simulação. 

                                         
3 O custo do terreno foi dividido em seis vezes para a obtenção de uma TIR pura, sem múltiplas alternâncias de sinal 

do fluxo, o que poderia resultar em múltiplas raízes. 
4 Percentual de devolução é o quanto é devolvido ao adquirente desistente, este valor varia de 70% a 90% dos 

valores pagos e em alguns casos chegou a 100%. 
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3. RESULTADOS 

 

Com base nos resultados obtidos através da simulação, foram plotados os gráficos Fig 2 para o 

cenário de 21,9% de distratos,  Fig 3 para o cenário de 8,7% de distratos e Fig 4 para o cenário 

sem distratos, demonstrando o comportamento da TIR anual para cada cenário. 
 

Figura 2 - Comportamento da TIR (a.a.) segundo uma variação de -10% a 10% das variáveis chave do modelo 

com o cenário de 21,9% de distratos 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 3 - Comportamento da TIR (a.a.) segundo uma variação de -10% a 10% das variáveis chave do modelo 

com o cenário de 8,7% de distratos 

 
Fonte: Autor (2018) 
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Figura 4 - Comportamento da TIR (a.a.) segundo uma variação de -10% a 10% das variáveis chave do modelo 

com o cenário de 0,0% de distratos 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Após a análise dos gráficos, percebeu-se que o valor unitário de venda e o custo unitário de 

construção são as variáveis mais sensíveis do modelo na simulação feita, pois houve uma maior 

variação da TIR para cada R$ a mais ou a menos de valor unitário de venda e custo unitário de 

construção, matematicamente esta variação foi demonstrada pelo seu maior coeficiente angular 

da reta da TIR e graficamente pela maior inclinação entre as retas que mostram o comportamento 

da TIR e o eixo das abcissas. 

A velocidade de vendas usualmente possui papel relevante nos resultados financeiros, entretanto 

na simulação realizada como por premissa de cálculo somente 30% do VGV foi pago até as 

chaves e a variação da velocidade de vendas ocorreu somente nos meses de lançamento e das 

chaves, seu efeito não foi representativo para esta simulação. 

O valor unitário do terreno é usualmente uma variável importante, uma vez que é um valor 

negativo representativo no fluxo de caixa na data zero quando não há receitas, somente despesas. 

Nesta simulação o custo do terreno foi dividido em seis parcelas para gerar uma TIR pura.  

As incorporadoras preferem permutar unidades autônomas futuras ao invés de pagar em dinheiro 

pelo terreno, evitando um desencaixe financeiro desnecessário, melhorando a TIR e auxiliando a 

velocidade de vendas. Na simulação realizada a baixa amplitude de variação do valor unitário do 

terreno combinada com a diluição do valor total do terreno em seis parcelas, reduziu a relevância 

do mesmo para esta análise. 

Na presente simulação observou-se que no cenário de pico de distratos (21,9%), Fig. 2, o valor 

unitário do terreno possuía menor relevância do que o percentual de devolução na variação da 

TIR, no cenário de média de distratos (8,7%), Fig. 3, a situação se inverteu observando-se uma 

maior sensibilidade da TIR perante a variação do valor unitário do terreno. A explicação decorre 

do fato de os distratos serem redutores de receita, o valor unitário de venda é a variável que 

melhor representa a receita e é uma variável-chave do modelo, logo quanto maior o percentual 

de distratos, menor será a receita e mais sensível esta variável será para a TIR. 

A simulação também demonstrou que no cenário de ausência de distratos o fluxo de caixa 

hipotético simulado mostrou-se robusto quanto às variações normais às quais estão sujeitos os 

projetos de empreendimentos imobiliários. No cenário com distratos em um valor médio de 
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8,7%, o empreendimento teórico foi inviabilizado quando submetido a pequenas oscilações nas 

variáveis-chave do modelo da simulação feita, variações teóricas como um incremento de 10% 

no custo unitário de construção ou uma redução no valor unitário de venda da ordem de 5% ou 

10%. O fator oferta da engenharia de avaliações, usado como 10% do preço pedido, 

inviabilizaria o projeto da simulação realizada quando da introdução dos distratos em seu valor 

médio. No cenário de pico de distratos, o empreendimento imobiliário teórico objeto da 

simulação feita, foi inviabilizado em todos os cenários lógicos estudados. 

As duas variáveis mais sensíveis do modelo da simulação feita, valor unitário de venda e custo 

unitário de construção, foram profundamente afetadas pela crise econômica. 

Os valores de venda do mercado imobiliário alcançaram a capacidade de pagamento do 

comprador médio, forçando a alteração das tipologias mais produzidas para acomodar a redução 

Ticket médio (valor absoluto). 

As incorporadoras imobiliárias não costumam reduzir os preços das unidades autônomas, 

entretanto entre os anos de 2014 e 2015, não era incomum, a oferta de brindes, sorteios de 

viagens, a incorporadora oferecendo o pagamento de taxas condominiais por determinado 

período de tempo para tentar alavancar as vendas. Diante deste cenário uma variação de -10% no 

valor unitário de venda seria normal, o que por si só tornaria esta simulação de um 

empreendimento teórico inviável. 

A variável valor unitário de vendas é a mais sensível do modelo simulado e o fato de os distratos 

atuarem como redutores de receita amplifica o efeito desta variável. 

Com o arrefecimento da demanda, o custo unitário de construção (material e mão de obra) não 

diminuiu na mesma proporção de seu aumento quando do boom imobiliário. Nesta simulação 

feita o custo unitário de construção somente inviabilizou o empreendimento teórico quando foi 

combinado com os distratos. 

Uma incorporação imobiliária tradicional possui dois grandes momentos de venda, o período de 

lançamento e a entrega das chaves. Durante estes dois eventos há um grande esforço de 

marketing e vendas. Supondo que todas as unidades foram alienadas no lançamento, como 

ocorria na época do boom imobiliário e distratadas antes das chaves, as unidades distratadas não 

teriam a mesma visibilidade dada pelo marketing e nem o mesmo esforço de vendas, tendendo a 

se tornarem unidades remanescentes (estoque). 

Os distratos são devoluções não previstas de unidades, se o incorporador vendeu todas as 

unidades, não há motivo lógico para manter a campanha de marketing e a equipe de vendas. O 

montante destinado na viabilidade econômico-financeira para o marketing e vendas, certamente 

seria realocado após a venda de todas as unidades. 

Os distratos também impactam a saúde financeira da SPE, que no limite poderia atrasar a obra se 

houvessem múltiplos distratos e o incorporador não houvesse feito uma provisão para devolução 

das quantias pagas, corrigidas e em uma única parcela. Os distratos premiam o consumidor 

desistente/especulador que deseja sair do projeto em detrimento ao coletivo de consumidores 

adimplentes os quais desejam a conclusão do projeto. 

Em conversas com o mercado têm-se que, durante a época aguda dos distratos, a qual coincide 

com a crise econômica, algumas incorporadoras por não terem conseguido vender as unidades 

autônomas, passaram a locá-las. A locação transfere ao locatário o pagamento de impostos e 

taxas, a manutenção e conservação do ativo e o imóvel passa a gerar alguma renda e não 

somente despesas. Esta é uma alternativa para rentabilizar o estoque de produtos manufaturados, 

no caso analisado unidades autônomas residenciais situadas na cidade de São Paulo. No limite 

até o comodato poderia ter sido praticado, instrumento que embora previsto no ordenamento 

jurídico brasileiro é pouco utilizado. 

Na primeira série de múltiplos distratos, as incorporadoras reduziram suas margens, 

reconheceram prejuízos, tiveram um aumento não esperado de estoques de produtos beneficiados 
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e em diversos casos as unidades autônomas foram negociadas a valores reais menores do que os 

valores efetivamente comercializados quando do lançamento. 

Atualmente as incorporadoras imobiliárias exigem um maior prêmio pela insegurança jurídica e 

pela potencial redução das TIRs dos projetos, o que resultou em um aumento dos valores 

unitários de venda das unidades autônomas e/ou em uma redução dos custos de 

construção/terreno. Em ambos os casos o fenômeno distratos prejudicou o consumidor final 

adimplente, pessoa física ou jurídica, a qual é o usuário final do ativo. 

Quanto maior o grau de alavancagem de uma empresa, maior a sensibilidade da TIR do projeto 
aos distratos. As dívidas são o capital de maior custo, pois estas possuem valores e prazos que 

não estão atrelados ao sucesso/insucesso do empreendimento imobiliário sendo exigíveis quando 

de seu vencimento. Tal análise auxilia a explicar o motivo de uma empresa alavancada possuir 

uma maior sensibilidade da TIR em função dos valores de distratos, que uma não alavancada 

e/ou com menor grau de alavancagem. 

O assunto distratos é novo, provoca controvérsias e está em transformação. O jornal Valor 

Econômico publicou em 19/03/2018, uma matéria assinada por Joice Bacelo (2018) onde fica 

clara a alteração de jurisprudência dos tribunais:  
A mudança tem impacto na definição dos valores que serão devolvidos aos clientes e na 

forma de pagamento e correção do preço. As decisões anteriores colocavam todos os 

clientes na mesma condição e tinham como base a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), o que permitia a devolução de até 90% dos valores que haviam 

sido pagos pelo imóvel. 

Agora, quando a compra é feita para investimento, os magistrados têm entendido que 

deve-se aplicar o Código Civil. E, nesse caso, a determinação é para que se cumpra o 

contrato assinado entre o comprador e o vendedor. 

O que se vê são percentuais de devolução mais baixos, em média 70% do que havia sido 

pago pelo cliente. Além disso, tem sido permitida, nos tribunais, a devolução parcelada 

desses valores, a aplicação de juros somente após a decisão final e a correção monetária 

calculada a partir do ajuizamento da ação. 

Como consumidores comuns seria diferente: valores pagos à vista, aplicação de juros já 

a partir da citação da ação e correção monetária calculada a partir da data de 

desembolso do cliente. 

"Isso tudo representa uma mudança expressiva dentro da restituição e possibilita um 

equilíbrio na condução dessa questão dos distratos", diz a advogada Rosangela 

Gazdovich, do escritório Bicalho e Mollica Advogados. Antes, complementa, "havia 

casos em que o adquirente recebia até mais do que tinha pago" [...]  Já há decisões com 

a nova interpretação, diferenciando o cliente investidor daquele que adquiriu o imóvel 

para uso próprio, nas 4ª, 6ª e 7ª Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo (TJ-SP) e também na 25ª Câmara Cível do Tribunal do Rio de Janeiro (TJ-

RJ). 

Em um dos processos na Corte paulista (Apelação nº 1116739-74.2016.8.26.0100), dois 

compradores tentavam se desfazer da aquisição de dez unidades de uma só vez. 

Também há caso de tentativa de quebra de contrato de compra de salas comerciais 

(Apelação nº 1003676-90.2015. 8.26.0590) e aquisição de quarto de hotel (Apelação nº 

1110740-43.2016.8.26.0100). 

Relator de um desses casos, o desembargador Teixeira Leite destacou em seu voto que a 

compra de um imóvel na planta não pode ser uma "opção de graça", que permite ao 

cliente ficar com o imóvel se o preço subir ou, se cair, ter o seu dinheiro de volta. 

"Isto, além de criar uma crise de liquidez nas incorporadoras, forçam as mesmas a 

vender as unidades abaixo do custo, gerando um prejuízo real e contábil muito grande, 

uma vez que os resultados destas vendas já haviam sido contabilizados e terão que ser 

revertidos", diz o magistrado na decisão. 

No texto acima fica clara a tendência de mudança de jurisprudência dispensando aos investidores 

tratamento distinto dos consumidores, consumidores seguem o CDC, investidores seguem o 

Código Civil. O texto também menciona a redução do percentual de devolução, sua forma de 

devolução e até índices de correção a serem aplicados, distintos para consumidores e 
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investidores, em linha com o raciocínio explanado no artigo e no intuito de preservar o mercado 

de Real Estate e sua cadeia produtiva.  

As TIRs esperadas pelos incorporadores são em muito afetadas pelo fenômeno dos distratos. Os 

incorporadores imobiliários em uma reação natural aumentarão os valores de venda dos imóveis 

para poder remunerar adequadamente os investidores. Investidores exigirão um maior prêmio 

pelo risco de investir em projetos imobiliários, em função do risco jurídico/financeiro oriundo 

dos distratos. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, os players dos mercados financeiro e de capitais seguirão 
a mesma lógica exigindo maiores prêmios e consequentemente, maiores taxas. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A imprevisibilidade dos distratos, sua falta de regulamentação e sua interpretação junto ao poder 

judiciário são um fator de risco, o qual a valor presente não é de possível mensuração. 

O tema é relativamente novo, está em pauta desde o começo da crise financeira e está em 

constante mutação não sendo possível a precisa mensuração do mesmo na matriz decisória de 

uma incorporadora, pois não há regras definidas. 

Os distratos são juridicamente embasados pelo CDC, que visa à proteção dos consumidores, 

entretanto no caso dos distratos em Real Estate a superproteção dos consumidores e o tratamento 

isonômico dado tanto aos consumidores, quanto aos investidores fará com que os incorporadores 

peçam um maior prêmio pelo risco de empreender. Resultando em um aumento de valores 

unitários pedidos pelas unidades autônomas, afetando toda a cadeia produtiva dos mercados 

imobiliário, financeiro e de capitais. 

A devolução é feita com correção monetária e em uma única parcela, o que obriga os 

incorporadores a provisionar os pagamentos dos distratos em uma clara dilatação dos princípios 

que regem uma incorporação imobiliária e o patrimônio de afetação das incorporações 

imobiliárias. A devolução de valores corrigidos em uma única parcela é um fator complicador, 

seria mais lógica a devolução dos valores pagos na proporção dos aportes feitos pelo adquirente 

desistente. 

As variáveis mais sensíveis do modelo na simulação feita são o valor unitário de venda e o custo 

unitário de construção. 

Na simulação feita a variável valor unitário de venda é uma variável chave e reflete diretamente 

as receitas. Os distratos são devoluções de unidades autônomas, reduções de receita, de modo 

que seu efeito sobre a TIR é amplificado quando de um maior número de distratos. 

Na simulação feita observa-se que quanto maior o percentual de distratos, mais importante se 

torna a variável (valor unitário de venda), pois a variável percentual de distratos possui uma 

tendência inversa da variável valor unitário de vendas. 

A variável custo unitário do terreno é usualmente de grande importância, pois é um alto valor 

negativo em t0 do fluxo, quando não há receitas, somente despesas. As incorporadoras 

imobiliárias costumam preferir permutar unidades autônomas futuras a fazer um desembolso 

financeiro em t0, melhorando a TIR, não expondo capital e auxiliando a velocidade de vendas. 

Na simulação feita, a variação do custo unitário do terreno não foi de grande importância, pois 

seu impacto sobre o fluxo foi diluído em seis parcelas de modo a gerar uma TIR pura (premissa 

de projeto). 

Os efeitos dos distratos sobre a TIR são danosos, dependem da multiplicidade de distratos e do 

poder judiciário, o qual arbitra o percentual de retenção, o índice pelo qual o mesmo deve ser 

corrigido e em quantas parcelas devem ser devolvidos os valores pagos. Em decisões recentes 

(2018), o poder judiciário começou a diferenciar consumidores de investidores (os consumidores 

devem seguir do CDC e os investidores o Código Civil) prestigiando o coletivo de adquirentes 

adimplentes. 
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Para mitigar a imprevisibilidade do poder judiciário neste tema, há players que defendem o 

incentivo do uso da mediação para a resolução de pendências.  

Um fator não analisado de forma explicita, mas que influencia a TIR é a estrutura de capital da 

empresa, quanto mais alavancada a empresa, maiores serão os impactos dos distratos sobre a 

TIR. Uma dívida deve ser paga na data e condições acordadas, independentemente da saúde 

financeira da SPE e da Holding. 

Todos os fatores e análises supracitados interferem no risco do empreendimento imobiliário. O 

incorporador transferirá este risco aos adquirentes através de um maior prêmio exigido pelo risco 

do negócio, o que matematicamente se traduzirá em um aumento dos valores unitários médios 

pedidos pelas unidades autônomas. 

Observando-se a simulação feita tem-se que um projeto de incorporação imobiliária sem 

distratos é um projeto financeiramente robusto, não há alterações significativas na TIR quando as 

variáveis-chave são modificadas dentro de uma faixa de razoabilidade e previsibilidade. 

A introdução dos distratos criou uma variável ainda não mensurável e que corrói a remuneração 

do empreendedor (TIR), afetando negativamente os mercados imobiliário, financeiro e de 

capitais. Na simulação feita o cenário sem distratos mostra uma TIR robusta, o cenário com 

distratos no valor médio do período analisado (8,7%) a simulação feita mostrou-se sensível à 

variação das variáveis-chave do modelo e no cenário de valor máximo de distratos no período 

analisado (21,9%) a simulação feita mostrou-se inviável financeiramente em qualquer cenário 

lógico analisado. 

O assunto é novo e está em constante mutação de modo que, novos estudos deverão ser feitos 

após uma pacificação do entendimento pelo judiciário dos distratos. Como devem ser feitas as 

desistências e as devoluções, qual é o montante a ser retido pelo incorporador, qual é o índice de 

correção aplicável, em que momento do projeto tais as devoluções deverão ser feitas e de que 

forma, em uma só parcela ou escalonadas. 

Até a resposta de tais perguntas, o mercado imobiliário ficará a mercê de um instrumento 

jurídico criado para a proteção do adquirente, que por motivo de força maior perdeu sua fonte de 

renda. Instrumento este que foi distorcido pelos investidores e hoje se parece mais com uma 

opção real do que com um instrumento particular de promessa de venda e compra. Tal fato 

prejudica a TIR do projeto, prejudica o pipeline de projetos de uma incorporadora podendo no 

limite, afetar seu valor de mercado. 

Os distratos podem inviabilizar o projeto imobiliário gerando prejuízos para a incorporadora, 

podem gerar atrasos em obras, podem gerar uma exigência de um maior prêmio pelo risco por 

parte do incorporador. 

Recentemente um projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados (junho/2018), Projeto de 

Lei nº 1.220 (BRASIL, 2015), que regulamenta os distratos. Após a aprovação na Câmara, o 

projeto foi enviado ao Senado onde deve ser votado e se aprovado irá à sanção Presidencial.  

Entre as principais mudanças propostas pelo projeto estão o aumento da retenção pela 

incorporadora para até 50% das quantias pagas pelo adquirente desistente no caso dos distratos 
em uma incorporação com patrimônio de afetação, adicionalmente a quantia a ser ressarcida ao 

adquirente desistente será paga em até trinta dias da data do habite-se ou documento equivalente, 

deduzidos os impostos, a comissão de corretagem, entre outros previstos no projeto de lei. 

No caso de incorporações sem o patrimônio de afetação, o percentual de retenção cai para até 

25% dos valores pagos com as devidas deduções do paragrafo acima, além de o valor ser pago 

após o prazo de 180 dias da data da efetiva celebração do distrato. 

Em ambos os casos se o adquirente desistente encontrar um substituto, o qual comprove 

capacidade financeira e com a devida anuência pela incorporadora, não incidirá a retenção 

punitiva. 

Estas alterações vão de encontro ao prestigio do patrimônio de afetação (os montantes aportados 

em uma incorporação com patrimônio de afetação, devem ser usados primariamente para a 
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consecução da incorporação e não para despesas que não são o objeto da incorporação), do 

coletivo de adquirentes adimplentes que desejam o término do projeto (afasta-se o risco de 

paralisação de obras por causa de múltiplos distratos, o adquirente desistente receberá o 

montante aportado após o término da obra) e da normalidade e previsibilidade dos mercados 

imobiliário, financeiro e de capitais (reafirma-se que o instrumento particular de promessa de 

venda e compra é irrevogável e irretratável, fornecendo uma maior robustez para a cadeia de 

Real Estate).  

Tais medidas, se aprovadas reduzirão o impacto negativo dos distratos na TIR trazendo 
previsibilidade aos mercados imobiliário, financeiro e de capitais. Adicionalmente, com regras 

claras, os distratos poderão ser precificados e colocados corretamente na matriz decisória das 

incorporadoras, reduzindo as incertezas do negócio imobiliário.  
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