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RESUMO  

 

O perfil de edifícios de escritórios para locação (EEL) vem se transformando rapidamente, com o 

acelerado desenvolvimento econômico, as empresas demandam por espaços cada vez mais integrados e 

otimizados.  Por isso, os EELs precisam acompanhar constantemente tais mudanças – demandando dos 

gestores novas soluções de produtos cada vez mais diversificados e flexíveis, caso contrário tendem a 

perder competitividade para novos empreendimentos. É natural que em clusters tenham escassez de lotes 

disponíveis para a construção de novos produtos que supram essas necessidades, sendo a renovação uma 

opção de investimento, reaproveitando um edifício existente, atualizando-o para que se torne competitivo 

com os parâmetros desejados.  

É cada vez mais comum, no mercado, o surgimento de novos empreendimentos renovados e isso vem 

gerando impactos positivos nos seus entornos. Contudo a decisão de investir nessa estratégia necessita de 

uma análise diferenciada, pois trata-se de um imóvel que está envolto por variáveis físicas e econômicas 

que devem ser estudadas mais detalhadamente sob uma ótica sistematizada. 

Esse artigo tem como objetivo o desenvolvimento de matrizes de análises que são a base da sistemática 

que auxilia os investidores na tomada de decisão em investir em renovação em ELLs, desenvolvida pelo 

autor em sua dissertação de mestrado. É feito através de revisão bibliográfica sobre o tema e da realização 

de entrevistas com gestores atuantes do mercado. O cruzamento de informações a partir das análises 

teóricas com o conhecimento empírico dos entrevistados possibilitou a criação de uma matriz 

comparativa com três macro pilares (econômico, social e ambiental) no qual foram identificados os 

anseios e barreiras que envolvem a tomada de decisão. A partir disso desenvolveu-se o diagrama de 

atributos com os inputs de informações que devem ser consideradas para o desenvolvimento da rotina. O 

resultado deste artigo é a apresentação de ambas as análises e como elas se posicionam na sistemática. 

 

Palavras-chave: renovação; edifícios de escritórios para locação; matriz de análise; sistemática de 

análise. 
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ABSTRACT 

 

 

Office buildings for lease (OBL) are changing rapidly, companies (tenants) are demanding more and 

more integrated and optimized spaces, due to accelerated economic development. Therefore, OBLs need 

to constantly follow these changes – requiring from managers new solutions for more diversified and 

flexible products, otherwise they tend to lose competitiveness for new buildings. Naturaly, Office 

building clusters tends to have shortage of property land available for construction of new ones that 

would meet these needs more easily. Therefore, renovation is an investment option that should be 

analysed, reusing an existing building, updating it, to become competitive with the desired parameters. 

It is becoming common, in the brazilian real estate market, the surgence of new renovated venues and this 

has been generating positive impacts in their surroundings areas. However, the decision to invest in this 

strategy requires a differentiated analysis, as it is a property which is surrounded by physical and 

economic variables that must be studied in more detail under a systematized perspective. 

This paper aims to develop analysis matrices that are the basis of the systematic that helps investors in 

decision-making to invest in OBLs renovations, being developed by the author in his master's thesis. It is 

done through a literature review on the topic and interviews with managers working in the brazilian 

market. The crossing of information from theoretical analyzes with the empirical knowledge of the 

interviewees were enabled to create a comparative matrix with three macro pillars (economic, social and 

environmental), which concerns and barriers involved in decision-making were identified. From this, the 

attribute diagram was developed with inputs that must be considered for the development of the routine. 

The result of this paper is the presentation of both analyzes and how they are positioned in the 

systematics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da economia mundial e sua restauração nos últimos 40 anos vem 

privilegiando o setor terciário (NOBRE,2000). Esse setor da economia possui alta demanda por 

edifícios de escritórios para alocar sua infraestrutura que varia de tamanho de empresa para 

empresa. Para VERONOZI, 2004, tais edifícios passam a estar localizados em polos urbanos, 

formando centralidades, com boa infraestrutura de acesso. 

 

De acordo com SANTOVITO (2007) a escolha pela localização de um edifício nos negócios de 

Real Estate é primordial, tanto por questões microeconômicas (as condições internas do 

empreendimento), quanto as macroeconômicas, (envolvem estudos de mercado e fatores 

setoriais). O endereço gera impacto direto nas empresas (inquilinos de EELs), seja por 

proximidade com seus clientes e fornecedores, seja pela qualidade de vida de seus funcionários. 

O aglomerado de empreendimentos pode ser definido como “clusters” que é o reconhecimento 

das características homogêneas de uso de ocupação de solo numa região. 

 

VERONEZI (2004) afirma que a visão inicial de um edifício de escritório como sendo apenas a 

estrutura física para instalação de uma empresa vem sendo substituída pelo conceito de local de 

negócios. Para isso, o edifício precisa acompanhar as mudanças tecnológicas e físicas que são 

demandadas pelos usuários constantemente, caso contrário perde competitividade. Ou seja, a 

qualidade do produto ofertado pode se tornar ultrapassado, a partir do momento que as demandas 

se modificam rapidamente, obrigando as novas construções a terem um caráter cada vez mais 

flexível. 

 

A renovação torna-se uma oportunidade de investimento por reaproveitar um edifício em 

centralidades valorizadas, atualizando-o para as demandas atuais. Porém, tal decisão deve ser 

feita a partir de informações baseadas em atributos que analisem as questões internas e externas 

de um empreendimento, necessitando uma análise sistematizada. 

1.1. Justificativa 

Segundo ROCHA LIMA, 2006 – decisões de investimento em Base Imobiliária, de maneira 

geral, tendem a ser tomadas a partir de fracos fundamentos, muito porque os investidores 

entendem que a proteção natural do ativo seja o imóvel – não alterando seu valor drasticamente 

em curto espaços de tempo. 

 

Nota-se que Rocha Lima releva a importância do setor, contudo alerta para a tendência de 

tomada de decisões pouco embasadas. Porém, já existem diversas propostas de modelos de 

análise para a tomada de decisão, que auxiliem o investidor, no entanto, são modelos voltados 

para compra de imóvel existente ou construção de um novo, adquirindo lotes em potencial. Na 

área de revitalização o tema já não é tão recorrente no Brasil e nota-se uma necessidade de 

análise mais diferenciada pois envolvem variáveis de qualidade de produto já existente que 

devem ser estudadas com mais profundidade. Com a euforia do mercado, é comum a tomada de 

decisões equivocadas por parte dos gestores o que pode provocar desequilíbrios indesejáveis no 

mercado, possivelmente até bolhas de especulação. Por isso existe a necessidade de análise 

profunda dos indicadores que suportem a tomada de decisão para esse tipo de estratégia. 
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A renovação vem sendo uma opção cada vez mais comum dos gestores pois a escassez de lotes 

em áreas valorizadas e a desatualização de ativos no mercado é flagrante. Por isso, uma rotina de 

análise de investimento dedicada para essa estratégia se torna interessante, já que possibilita o 

balizamento da tomada de decisão mais fundamentada para os gestores. Mas para que a rotina 

seja possível é necessário identificar através de uma matriz comparativa e uma matriz de 

atributos os passos iniciais dessa sistemática apresentados nesse artigo. 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa tem um caráter empírico, com uma abordagem qualitativa da matriz de análise para a 

tomada de decisão de investimento em renovação. Para tanto, a metodologia aplicada para esse 

estudo foi dividida em três quatro etapas conforme apresentado no fluxograma da figura 1. A 

primeira, engloba uma revisão bibliográfica do tema de renovação, trazendo sua 

contextualização teórica, sempre que possível traçando um paralelo com o cenário internacional. 

Em seguida, foi selecionado dois profissionais do setor que trabalham com decisões de 

investimentos para renovação, com objetivo de realizar um benchmark entre as duas empresas 

brasileiras do setor. O cruzamento de informações a partir das análises teóricas com o 

conhecimento empírico dos entrevistados possibilitou a matriz comparativa com três macro 

pilares (econômico, social e ambiental) no qual foram identificados os anseios e barreiras que 

envolvem a tomada de decisão, em seguida foi possível desenvolver a matriz de atributos que 

juntas, suportam o desenvolvimento da sistemática de análise, sendo desenvolvida pelo autor em 

sua dissertação de mestrado. 
 

Figura 1: Fluxograma da pesquisa 

 
Fonte: o autor 

2.1. Renovação: Conceito 

O termo renovação é muito utilizado na construção, no sentido de propor nova qualidade a uma 

construção. Pode ser facilmente confundido com termos similares como: “retrofitar”; reabilitar 

ou revitalizar. 

Contudo, os termos precisam ser usados com cautela já que cada um possui um significado 

diferente. 
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Renovar: 1. Tornar novo; fazer voltar ao primeiro estado, ou a um estado mais perfeito; 

modificar ou mudar para melhor/ 2. Substituir por coisa nova e da mesma espécie; 3. Dar 

nova forma a; consertar; 4. Restabelecer, restaurar; 5. Tornar melhor em todos os respeitos, 

corrigir, reformar, regenerar; 6. Recomeçar (DOLCE, Monica – 2011) 

Reabilitar: [i] regenerar, [ii] fazer recobrar a estima. “É patente o viés de saúde que que esta 

palavra tem no português (Dicionário Latousse, apud MEIRELLES, 2011)  

Revitalizar: Tornar a vitalizar, insuflar nova vida ou energia. (Dicionário Michaelis, 2018) 

 

Enquanto reabilitar é mais abrangente, que pode se referir desde uma restauração ou mesmo a 

mudança de uso de uma edificação, Renovação se restringe para o que é proposto nesse trabalho, 

ou seja, o objetivo de atualizar o imóvel com fins de seu reposicionamento no mercado, através 

de um planejamento. No Brasil, o termo “retrofit” é muitas vezes utilizado para esse fim, porém, 

de acordo com ASMUSSEN, 2008 é utilizado de maneira equivocada pois envolve a troca de 

componentes que se tornam obsoletos devido a evolução tecnológica. Já o termo “renovação” é 

mais correto, pois trata-se da questão de competitividade frente as mudanças realizadas. “(...) 

aumentar a competitividade do empreendimento, conferindo-lhe características físicas modernas 

e equipando-o com as facilidades e amenidades de última geração que o segmento alvo 

demanda.” (ASMUSSEN, 2008). 

2.2. Empreendimentos de Base Imobiliária (EBI) 

Segundo ROCHA LIMA, ALENCAR E MONETTI (2011) os negócios de Real Estate são muito 

rígidos, devido ao longo tempo de retorno do investimento e ao capital inicial muito elevado. 

Esse fato, obriga os investidores a ter cautela na hora da decisão, tendo a necessidade de uma 

análise detalhada da qualidade do investimento (AQI), explorando cenários referenciais e seus 

limites estressados. Tratando-se de um empreendimento de base imobiliária (EBI), ou seja, 

empreendimento para exploração de renda, o ciclo operacional1 é mais longo e por isso o tempo 

de retorno aumenta consideravelmente se comparado a outros investimentos em Real Estate, o 

payback pode levar de 10 a 15 anos.  

 

Esse tipo de investimento possui dois objetivos: 

i- Manter o lastro ao longo do período do ciclo operacional. 

ii- Oferecer aos seus investidores um fluxo de renda estável. 

 

A maioria de ativos (no Brasil), que fazem parte de portfólios desse tipo de investimento, são 

edifícios de escritórios para locação (EEL) – pois oferecem menor risco, já que os contratos 

tendem a ser mais longos - ROCHA LIMA, ALENCAR, MONETTI (2011). Além disso, torna-

se atrativo, a partir do momento que sua liquidação se torna facilitada pela securitização – 

modalidade comum realizado por Fundo de Investimentos Imobiliários, por exemplo. 

 

Para CÉSAR, 2007 – a aceitação de um EEL pelo mercado está envolvida por diversos fatores 

que contribuem para sua performance ao longo do ciclo de operação, desde acontecimentos 

sócio-políticos somados aos índices econômicos, bem como atributos relacionados a oferta e 

demanda locais que devem ser observados e analisados. Essa afirmação pode ser sustentada com 

a seguinte citação: 

 

 
1 Considera-se Ciclo operacional como tempo de operação do edifício, desde sua compra até sua venda. 
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 Numa perspectiva internacional, os mercados de real estate mais 

dinâmicos e, particularmente os edifícios para locação (EEL), se 

desenvolveram nas economias mais sofisticadas e de maior dimensão, de 

tal sorte que se percebe de modo até intuitivo uma vinculação de 

comportamento nos mercados de EEL com a própria performance 

macroeconômica nos países mais desenvolvidos.  (ROCHA LIMA e 

ALENCAR, 2004) 

 

Empreendimento para renda possuem ciclos que se iniciam a partir se sua implantação (momento 

em que o edifício fica pronto para operar). Segundo ROCHA LIMA, ALENCAR, MONETTI 

(2011), para análise da qualidade de investimento (AQI) indica-se um ciclo de operação de 20 

anos – considera-se esse tempo pela rigidez do investimento e a possibilidade de o investidor 

reconhecer as possíveis flutuações que possam ocorrer. É natural que durante esse tempo o 

edifício vá perdendo competitividade pois se desatualiza-se em relação aos novos 

empreendimentos, por isso, é aconselhável aplicar uma parcela do retorno em constante 

renovações, chamado FRA (Fundo de Reposição de Ativos), para manter a competitividade do 

edifício compatível com o mercado. Ao final deste ciclo, um novo começa, possivelmente com 

outro gestor, chamado período de exaustão, que se espera obter o mesmo nível de 

competitividade que o ciclo anterior, porém, com necessidade de renovações mais profundas 

(além daquelas que foram aplicadas com o FRA).  

 

Observando sob a ótica do mercado, é afirmado por diversos autores e facilmente notado em 

indicadores, a ciclicidade entre oferta e demanda em negócios de EEL. Para SANTOVITO, 2004 

essa periodicidade pode ser percebida na evolução histórica de diversos países, e, se depender da 

amplitude de tais oscilações, podem representar grandes perdas para o setor. A análise de 

indicadores de qualidade que auxiliam na tomada de decisão, corroboram para uma diminuição 

de extremos. 

 

Nota-se, portanto, dois tipos de ciclos, o ciclo do EBI, que está atrelado a vida do 

empreendimento, aplicando FRA com periodicidade e o ciclo de mercado de EELs, que envolve 

todo o conjunto de macro indicadores como o PIB; IPCA; INCC até indicadores mais específicos 

que demonstram a performance do mercado local, para essa análise, serão usados como 

referência principalmente a taxa de vacância2 e preço médio do m² neste artigo. 

 

2.3. Importância de Renovação 

Como dito no capítulo anterior, todo EBI tende a perder competitividade natural frente aos novos 

empreendimentos, a utilização do FRA tende diminuir essa disparidade, porém, com o avanço do 

tempo, é inevitável um reposicionamento do ativo frente ao mercado para evitar sua 

obsolescência, necessitando de um replanejamento dos objetivos do empreendimento. 

 

Segundo MEIELLES, 2007 existem 2 tipos de obsolescência no qual esse tipo de 

empreendimento pode se expor: A primeira é a mercadológica, ou seja, o imóvel não apresenta 

valor de mercado mais para o local onde é inserido, entendendo-se que seu uso não é mais 

interessante, ou seja, é necessária uma análise econômica mais amplificada para entender qual o 

melhor uso daquele edifício para aquela região – exemplo é a requalificação de antigos edifícios 

de escritórios para edifícios de residência estudantil. O segundo seria a obsolescência funcional, 

 
2 Taxa de vacância = relação entre área não locada com área total disponível naquela área 
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que é quando o uso do imóvel condiz com seu cluster, porém não performa da mesma maneira 

de como foi planejado, resultado de um imóvel que não responde mais aos anseios da demanda 

do mercado da região. 

 

Para melhor compreendermos como a renovação ocorre e impacta na construção civil, devemos 

olhar sob a ótica internacional, principalmente para Europa e os Estados Unidos, onde esse tipo 

de empreendimento foi originado e onde existem muitos mais estudos a respeito do tema, 

incluindo normas técnicas.  

 

Nota-se que a existência de empreendimentos renovados está diretamente proporcional ao quão 

desenvolvida economicamente aquela região é. Muito porque existe alta demanda para o uso 

mais adequado das edificações e a falta de novos terrenos para a construção de novos. Exemplo 

disso é Manhattan em Nova York/EUA, onde a demanda por ELLs é extremamente alta (se não a 

maior do mundo) e com espaço limitado de terrenos disponíveis. O mesmo ocorre em escala 

menor em cidades como Rotterdam na Holanda ou Londres (reaproveitando edifícios 

centenários) 

 

De acordo com um estudo realizado para o parlamento europeu, pelo departamento de políticas 

públicas da União Europeia3, renovar um edifício contempla uma série de vantagens que podem 

envolver três macro áreas conforme tabela 2: 

 
Tabela 2: Benefícios da renovação sob a ótica europeia – escala macro 

 
Fonte: Relatório “Boosting Buiding Renovation: What Potential and value for Europe!” 2013 – Traduzido pelo autor 

 

Pode-se notar que a renovação gera impacto não apenas ao proprietário, mas a todo um contexto 

no qual aquele edifício está inserido, que pode ser visto numa escala de rua, bairro, cidade até de 

país. Esse mesmo estudo afirma que existem uma série de “barreiras” a serem ultrapassadas para 

que a renovação ocorra com êxito, como na tabela 3. 

 
Tabela 3: Barreiras da renovação sob a ótica europeia – escala macro 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Relatório “Boosting Buiding Renovation: What Potential and value for Europe!” 2013 – Traduzido pelo autor 

 

 
3 Relatório “ Boosting Buiding Renovation: What Potential and value for Europe!” – Relatório encomendado pelo 

Comite de indústria, pesquisa e energia do Parlamento Europeu, 10/2016 
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Várias dessas barreiras foram analisadas por WIAZOWSKY, 2007 e MEIRELLES, 2007 – 

principalmente no que tange pela dificuldade sobre a propriedade, ou seja, quando existem vários 

proprietários num mesmo edifício e ao alto custo de certas soluções técnicas. Ou seja, mesmo 

que tenhamos um edifício com uma localização privilegiada, de nada vai ser possível realizar o 

investimento caso seus proprietários não estejam interessados na venda ou mesmo fazer parte do 

negócio. Vale ressaltar que MATAYOSHI,2011 cita sobre a grande dificuldade, no Brasil, em se 

definir o que é renovação, suas categorias e o que poderia ser entendido como vantagem para a 

cidade, muito devido a uma legislação incipiente a respeito do termo.  

 

Curiosamente, um dos aspectos ressaltados pelo comitê europeu é a falta de consciência e 

conhecimento a respeito do tema, o que abre uma janela de oportunidade para o desenvolvimento 

desse artigo, ao propor uma análise sistematizada, já que no brasil a incipiência de informação do 

tema é grande, comprovado pelo estudo bibliográfico mais detalhado na dissertação referente a 

esse artigo. 

2.4. Renovação como Estratégia e Oportunidade de Investimento 

MEIRELLES, 2007 afirma que o mercado de Real Estate no Brasil vem se tornando cada vez 

mais competitivo. Toda essa competitividade resulta na necessidade de rapidez do retorno do 

investimento, assim como aumento de velocidade da disposição do produto para o mercado. 

Como já dito anteriormente, Empreendimentos de Base Imobiliária possuem caráter de renda, 

porém, existe a necessidade de grandes montantes iniciais de investimento para fazer o edifício 

operar – seja adquirindo um imóvel, ou mesmo o desenvolvendo, por isso, quanto mais rápido 

vier o retorno, mais interessante torna-se o investimento.  

 

A renovação torna-se uma oportunidade quando existe essa necessidade de iniciar uma operação 

mais rapidamente, numa localização privilegiada – munida de boa infraestrutura em seu entorno 

– e ao mesmo tempo, adquirindo o imóvel por um valor abaixo que o mercado demanda – por se 

tratar de um ativo desatualizado.  A análise da tomada de decisão de investir nessa modalidade se 

dá pelo entendimento do custo de iniciar uma operação (custo esse referente a obras) 

adicionando o valor de compra do imóvel. Por estar numa localização privilegiada as taxas de 

vacância tendem a ser menores se o produto estiver com um nível de qualidade adequado para 

competir – isso deve ser comprovado com estudos de mercado tanto macro/micro 

economicamente. 

 

“O tempo para se ter o imóvel pronto para operar pode ser, em muitas vezes, o maior 

problema. Quanto não há tempo para aguardar a construção de um edifício novo, desde 

a sua fundação, quer seja, por exemplo, um hotel ou um prédio de escritórios, a saída é 

buscar um imóvel existente e adaptá-lo às suas necessidades através de uma renovação.” 

(MEIRELLES, 2007). 

 

WIAZOWSKY, 2007 define que existem três gradações distintas de renovação, são elas:  

 

i) Renovação Leve (Light Renovation): modificações pontuais e troca para equipamentos mais 

modernos 

 

ii) Renovação Substancial (Substancial Renovation): introdução de diversos sistemas, focando 

em questões de funcionalidade do edifício. 
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iii) Renovação Profunda (Gut Renovation) – Apenas a estrutura do edifício é aproveitada, 

realizando modificação total de todas as instalações, equipamentos e materiais arquitetônico. 

 

Vale ressaltar que as renovações podem ser realizadas por faseamentos existindo a possibilidade 

de remanejamento temporário de usuários – porém, a renovação profunda envolve a instalação 

de um grande canteiro de obras obrigando a retirada de todos os usuários temporariamente.  

2.5. Renovação por Property Companies no Brasil 

As Property Companies que possuem portfólio diversificado e de gestão ativa possuem times de 

negócios muitas vezes dedicados para cada tipo de ativo (comercial/ residência/ logístico) – a 

depender do porte da empresa. As principais atividades relacionadas a gestão do portfólio 

seriam: a venda e aquisição de imóveis existentes, desenvolvimento de novos edifícios a partir de 

um lote vazio e a administração destes. A renovação entra diretamente no setor de vendas e 

aquisições, pois trata-se se um imóvel existente com vistas para seu reposicionamento. É de se 

esperar que nas empresas brasileiras exista time específico para esse tipo de negócio, já que 

ainda não é tão recorrente no Brasil. A partir das empresas entrevistadas para esse artigo 

(discutida no próximo subcapítulo) nota-se que a Barzel já possui um time mais especializado 

com vistas para renovação, mas não totalmente dedicado, por outro lado, a BR Properties 

entende que ainda não existe volume de negócios que justifiquem tal dedicação. 

 

No Brasil, já existem casos de renovação e é natural que a sua grande maioria ocorreu em 

cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, muito devido ao nível de desenvolvimento econômico 

que elas se encontram. Alguns exemplos seriam: Edifício Esso no Rio de Janeiro, em que houve 

renovação profunda, envolvendo mudanças na fachada e atualização de toda sua infraestrutura, 

Edifício Bela Paulista, com atualização de fachada e modificação de sistemas internos e o 

mesmo com Brazilian Financial Center, ambos na Avenida Paulista em São Paulo. Ainda na 

mesma cidade temos os edifícios Pinheiro Corporate e Plaza Centenário – discutidos na parte de 

entrevistas desse artigo. Porém, existem casos no Brasil que vão além da renovação de ELLs e 

seriam considerados empreendimentos de requalificações que devem ser citados, são eles: antigo 

hotel Novo Mundo no Rio de Janeiro que foi transformado em student living pela Uliving, tendo 

a VBI Real estate como investidora e a Vitacon em São Paulo, requalificando um antigo edifício 

de escritórios em residencial para studios na Rua Bela Cintra, na mesma quadra da Avenida 

Paulista.  

2.6. Entrevistas 

O principal objetivo do questionário é a realização do benchmark com property companies 

brasileiras que realizam renovação em seu portfólio. Com as entrevistas, foi possível elucidar os 

diversos desafios, tanto técnicos quanto mercadológicos aplicados em casos reais. Para que 

tenhamos um resultado direto e passível de comparação, foram realizadas uma série de 

perguntas, seguindo os 5 temas a seguir: 

 

1- Renovação: Compreender como o gestor enxerga a renovação como oportunidade de 

negócio. A resposta dessa questão definirá o tipo de gestor que é entrevistado, se possui 

um perfil mais otimista ou se é mais cético e cauteloso. Além disso, quais os maiores 

empecilhos para a tomada de decisão. É esperado que cada entrevistado responda de 

maneira diferente, porém é importante entender a principal (ou principais) problemáticas 

envolvidas. 
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2- Processo de Análise: Ao propor uma sistemática de análise a partir dessa pesquisa, é 

necessário compreender como funciona a lógica de cada empresa em sua rotina de análise 

para a tomada de decisão. Sabe-se que cada uma possui um núcleo de estudo de negócios, 

mas é preciso saber a quantidade de profissionais envolvidos e como é realizado, para 

trazer como comparativo. 

 

3- Temas: A sistemática será desenvolvida através de temas macros e micros, envolvendo 

os impactos que esse empreendimento gera em diferentes escalas. O objetivo é 

compreender como a empresa enxerga a renovação como oportunidade para toda uma 

região. Um dos maiores diferenciais de um empreendimento que seja renovado é sua 

localização privilegiada (WIAZOSKY,2007). 

 

4- Cases: Essa pergunta será específica para os cases realizados pela empresa. É 

fundamental trazer casos que tiveram boa performance, assim como empreendimentos 

em que o resultado foi aquém do esperado e compreender os motivos do insucesso. Essa 

questão objetiva expor o grau de riscos para esse tipo de investimento, assim como quais 

imprevistos pode impactar 

 

5- Go/no go: Esse termo é utilizado para a decisão de realizar ou não o negócio. A pergunta 

aborda quais atributos fundamentais que balizam a empresa para a tomada de decisão. 

Paralelamente, foi questionado como a empresa vem lidado com os diferentes projetos de 

seu pipeline, assim como as possíveis recusas que já ocorreram e o porquê.  

 

Para esse estudo foram selecionados dois profissionais atuantes da área de real estate e possuem 

em seu histórico de trabalho casos de renovação em edificações de escritórios. Ambos trabalham 

em Property Companies, que possem relevância no mercado de São Paulo e nacional. 

 

O primeiro entrevistado foi Bruno Turaça, Diretor de Portfólio da Barzel Properties, empresa de 

real estate voltada para aquisição, desenvolvimento e gestão de imóveis corporativos e logísticos. 

Possui em seu portfólio quatro ativos que receberam renovação dos mais diferentes tipos. O 

segundo foi Martin Jaco, CEO da BR Properties, uma das maiores empresas do setor no Brasil. 

 

As entrevistas foram realizadas de maneira online, via vídeo conferência. Os temas foram 

abordados de maneiras diferentes de acordo com o andamento da entrevista, sempre baseado em 

casos de empreendimentos de suas respectivas empresas. 

2.6.1. Entrevista com Bruno Turaça – Diretor de Portfolio na Barzel Properties 

(Entrevista realizada dia 6/05/2021) 

A Barzel Properties possui em seu portfólio quatro empreendimentos, confirmado por Bruno, 

que são considerados investimento de renovação nos moldes desse artigo, são eles: Pinheiro 

Corporate; Berrini 500; Edifício São Luiz e o CEA – Centro empresarial do Aço. Para Bruno, a 

Barzel focou na renovação de edificações muito pela sua expertise na área de Property manager 

(administração de imóveis), o que facilita na hora de identificar os principais pontos a serem 

renovados de um edifício.  

 

Durante toda a entrevista, Bruno identificou que a maior dificuldade de realizar uma renovação 

são as barreiras políticas, ou seja, alguns dos empreendimentos que a Barzel adquiriu não eram 

100%, dividindo com outros proprietários, mesmo eles obtendo acima de 50% algumas obras 

foram impedidas por outros proprietários e até mesmo por problemas legais e de aprovações na 
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prefeitura. A firmou também que a localização é o mais importante na hora de escolher o imóvel, 

cita os eixos de expansão de São Paulo que são bem demarcados (Paulista vs Faria Lima) – 

Avenida Rebouças como conector e eixo de expansão para CEAGESP e Santo Amaro. 

 

Falando sobre os cases da Barzel, Bruno explicou dois empreendimentos:  o São Luiz e o 

Pinheiros Corporate. 

 

São luiz – Empreendimento localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 no 

Itaim Bibi – São Paulo (no cluster de Faria Lima). O maior desejo da empresa era fazer a 

renovação completa do edifício, porém dividiam com outros proprietários – eles possuem 26%, 

outros 50% são divididos em empresas de fundos de previdências e o restante partido por 

diversos investidores, porém eles são os proprietários com a maior fatia. Houve desejo de 

renovação da fachada, porém só foi realizado a recepção (Perkins + Will) e o antigo auditório 

que foi reabilitado para ser um supermercado. A ideia do supermercado veio a partir do 

entendimento que um auditório não tinha muito uso naquela região, pois já existem grandes 

teatros no entorno como o Teatro Santander ou Teatro Claro que possuem uma capacidade muito 

maior do que o do São Luiz, eles entenderam que trazer um serviço para dentro do prédio 

poderia valorizar a região e o imóvel como um todo. De fato, isso aconteceu, após as reformas de 

renovação dos espaços o valor médio do alugue que antes era entorno de R$55 o m² saltou para 

R$95 e Bruno acredita que esse aumento expressivo foi em grande parte pelas renovações 

praticadas pela Barzel.  A localização é sempre prioridade para escolha de ativos na Barzel, São 

Luiz não foi diferente, endereçado no final da JK com Rua Funchal, é considerado um dos 

pontos mais valorizados da cidade no núcleo do principal cluster da cidade de São Paulo. Ele 

ressalta seu valor arquitetônico, valorizado por muitos engenheiros e arquitetos, não gerou 

impacto positivo (nem negativo) no valor do aluguel, já que é vizinho ao São Paulo Corporate da 

Camargo Corrêa, um dos maiores Triple A da cidade e acaba ofuscando o São Luiz no quesito 

“atratividade visual”. 

 

O Pinheiro Corporate, localizado na Avenida Henrique Schaumann, 270 – Pinheiros – São 

Paulo. Não está localizado em nenhum cluster especificamente, porém encontram-se entre os 

dois maiores da cidade (Paulista e Faria Lima) e próximo ao eixo de expansão da Avenida 

Rebouças, o que gera um impacto positivo na decisão de escolha do imóvel. A aquisição foi feita 

em sua totalidade (100%) o que facilitou muito, segundo Bruno, na realização da renovação com 

um todo. O que chamou mais atenção na hora da tomada de decisão, além da localização, foi a 

identificação da falta de terrenos na região e o preço adquirido do imóvel, considerado bem 

baixo – se comparado com outros do mesmo porte. Essa análise foi feita a partir de um estudo de 

reposição de ativo dedicado para esse imóvel, que comprovou, segundo ele a realização do 

empreendimento. As modificações realizadas foram, troca dos Fan Coil (não foi feita a troca 

total do sistema de ar-condicionado, a ser feita ao longo do ciclo de operação); reforma da 

fachada, trocando toda a pele de vidro que existia anteriormente por uma nova e mais 

contemporânea, troca de acabamentos internos, retirada de forros modulares, deixando todos os 

pavimentos com forro aberto. Ele ressalta que uma das grandes modificações em relação a obras 

foi a reforma completa do lobby que antes possuía dois núcleos laterais com recepções separadas 

e isso é considerado bem ruim para a categoria de edifício proposto. Na análise qualitativa da 

empresa, notou-se que a recepção é o cartão de entrada do edifício e isso gera impacto direto no 

usuário e no valor do aluguel. Na renovação houve a unificação dos lobbys, criando um grande 

átrio central. Convém ressaltar que a aquisição do imóvel ocorreu antes da resolução com o 

inquilino da área onde hoje é o lobby principal, com contrato ainda a vencer, mas entendiam que 

era necessário a sua saída precipitada, a fim de realizar as obras, depois de muita negociações 

conseguiram retirar o inquilino da área. Bruno ainda comentou que outro problema do prédio era 
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a garagem que era apertada e vieram com uma solução de atrair empresas com apelo mais 

sustentável, que bicicletas entram no lugar dos carros. Bruno ressalta a negociação dos antigos 

inquilinos – tendo em vista que o proprietário tinha vistas em aumentar o valor do aluguel, isso 

obrigou a expulsão dos devedores – o que possibilitou na reforma escalonada de acordo a 

liberação de cada pavimento. O valor médio do aluguel era de R$45-50, foi calculado no 

valuation R$70, porém atualmente está sendo alugado R$85 na média e com taxa de vacância 

próxima aos 10% 

 

Conversando um pouco mais sobre macroeconomia, Bruno afirma que a renovação só corre em 

economias mais desenvolvidas como a de São Paulo (comprovado pelo estudo teórico desse 

artigo) e ele diz que a empresa não tem planos de expansão para o Rio de Janeiro num curto 

prazo – indicadores não são favoráveis. 

 

Ao ser questionado sobre se as certificações de green building são necessárias – ele afirma que 

elas são necessárias, mas por questões de princípios não como demanda de inquilinos (salvo 

algumas empresas), portanto não possui relação direta com preço do aluguel, mas se tiver é bom. 

 

A Barzel não faz estudos de requalificação em vistas de reposição do empreendimento no 

sentido de alteração de uso, pois ele entende que é uma alteração muito acentuada, pois 

envolvem atributos completamente diferentes – a Barzel não possui know-how para isso, ele cita 

que as grandes construtoras criaram empresas subsidiárias para lidar com essas questões. 

 

2.6.2. Entrevista com Martin Jaco – CEO da BR Properties (Entrevista realizada em 

18/05/2021) 

 

A BR Properties possui ao longo de sua história diversos casos de renovação como o Edifício 

Glória e Edifício Manchete, ambos no Rio de Janeiro e o Plaza Centenário em São Paulo.   

 

Para Martin, nada adianta um edifico ter todas as condicionantes técnicas que são aderentes para 

se tornar um tiple A, se não estiver uma boa localização. O foco da BRP está sempre na questão 

de mercado – segundo ele, a decisão de fazer um prédio novo ou uma renovação é uma decisão 

secundária, tendo em vista que a localização é primordial. Ele comenta que o mercado de Real 

Estate no Brasil é muito novo, porém, em 10 anos, avançamos bastante (não existiam fundos que 

adquiriam prédios inteiros) – ele vê como positivo o que demonstra a necessidade desse tipo de 

estudo apresentado nesse artigo. 

 

Cidades brasileiras sempre tiveram políticas expansionistas – o que não favorece a renovação, 

diferente da Europa e Estados Unidos onde espaço já é mais escasso.  Segundo Martin, a 

renovação só faz sentido quando a localização demanda. Afirma que São Paulo e Rio de Janeiro 

possuem contextos muito diferentes, o RJ é mais propenso para a existência de investimentos em 

renovação, muito porque não tem demanda de novos lotes no cluster do centro (o principal). Ele 

comenta que ao olharmos o ciclo do mercado, durante a recessão – os inquilinos tendem a se 

restringir em um núcleo mais restrito e deve ser observado esse movimento (a partir de menores 

flutuações de indicadores nesses locais) entende-se que esses são locais bastante valorizados. 

 

O modelo da BR Properties de analisar é, segundo ele, identificar quem é o inquilino alvo e onde 

ele deseja se instalar. Ou seja, caso o inquilino deseje aquela localização específica e não existem 

terrenos para isso, o meio para alcançar seu objetivo seria a renovação de um edifício existente. 
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Por isso, ele afirma que a renovação não é um fim, e sim um meio para alcançar seu objetivo de 

investimento.  

 

Martin comenta que é fundamental analisar o ciclo de mercado – em momentos de baixa os 

imóveis tendem a ter preços mais baixos, e fazer a possível renovação durante a baixa e começar 

operar na alta (para alugar com o mercado na alta, podendo de beneficiar de preços de aluguéis 

mais altos) 

 

Para ele as três maiores condições para encontrar o “imóvel perfeito” são: 

Propriedade; se é proprietário único // Laje livre com mín. de 1000m² e pé direito acabado com 

min. de 2,60m // Localização, próxima a serviços e transporte. 

 

Ao ser questionado sobre certificações para Green Building, Martin responde que o selo LEED é 

resultado de um projeto bem desenvolvido, ou seja, não teria custos a mais apenas para a 

certificação, os custos aumentam quando a certificação é Platinum o que não tem muita demanda 

pelos inquilinos. 

 

Sobre os casos da BR Properties, ele cita o exemplo do Edifício Manchete (primeiro grande case 

de renovação) com prêmio master de preservação de patrimônio cultural e trouxe benefícios para 

a empresa. A análise inicial foi identificar imóveis próximo ao metro, no centro do Rio que 

possuíam lajes acima de 1000m² livres, encontraram esse edifício que possuía 2.000m² de laje, o 

pé direito era abaixo do desejada, mas a vista e a localização compensavam. Um outro problema 

encontrado foi a falta de vaga na garagem, porém viram nas plantas originais (projeto de Oscar 

Niemeyer) que existia uma previsão de prédio garagem, por ser um bem que parte era tombado, 

existia a dificuldade de construção pois a legislação não permitia, mas em discussão com a 

prefeitura local, conseguiram construir o edifício anexo. Após as alterações, ativação do teatro, 

troca de materiais e construção do edif. Garagem o aluguel disparou. O estudo de viabilidade 

previa valor de aluguel em R$100m², no início da operação conseguiram alugar por 150m2 ele 

afirma que o momento de ciclo do mercado foi propício para conseguir aluguéis superiores, não 

foi só a renovação por si, o maior sucesso é pela localização. 

 

O cenário de São Paulo é muito mais difícil justificar fazer uma renovação, pois a cidade está em 

constante expansão. Ele compara São Paulo como Los Angeles, devido aos grandes eixos de 

expansão, contendo muitos lotes disponíveis. Cita os eixos de expansão da cidade, corredor da 

Rebouças, Faria Lima, CEAGESP, que são os mesmo que Bruno havia comentado. Martin ainda 

comenta que, com a expansão da cidade podem ocorrer “buracos” que não foram construídos 

pelos incorporadores, essas brechas se tornam oportunidades para novos negócios. 

 

Marginal Pinheiros ainda possui muitos de terrenos disponíveis e exemplifica com o eixo da Av. 

Chucri Zaidan que não existia nenhum empreendimento a 10 anos atras e atualmente é a maior 

concentração de Triple A do Brasil. A BRP possui o Plaza Centenário que se localiza justamente 

no meio desse eixo de expansão no cluster da Av. Berrini. 

 

Ao ser questionado sobre o Plaza centenário, Martin comenta que a sua localização foi o grande 

diferencial para a aquisição, juntamente com o baixo valor do m². Nesse edifício foi realizado 

uma renovação tipo Gut renovation que envolveu: a redução de 15 cm de enchimento dos pisos, 

retirada do forro, retirada de 200 pilares, mudança de fachada, lobby. Houve também, construção 

do edifício garagem, projeto urbanístico de grandes aberturas para a cidade, o que gerou impacto 

positivo em toda a região. Mesmo durante a renovação eles já tinham conseguido alugar o 
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edifício 100% e por 30% acima do valor do previsto R$120,00 m², muito acima do que os 

vizinhos cobravam, em torno de R$70/80 o m².  

 

A BR Properties não possui equipe especializada em renovação, eles analisam todas as opções de 

investimento. Porém, Martin ressalta que na Europa e Estados Unidos muitas empresas possuem 

estratégia de renovação, no Brasil isso ainda é muita incipiente pela falta de legislação, e até a 

economia não é tão desenvolvida a ponto de necessitar, no entanto será uma realidade no futuro. 

Além disso, as prefeituras não incentivam de maneira correta – muitas vezes incentivam em 

regiões que não existe demanda e não criam condições para novos entrantes. A renovação ainda 

ocorre de forma pontual no Brasil, mas é importante entender se a renovação é certa ou não, a 

demanda condiz com isso, caso contrário pode gerar absorção liquida negativa na região. 

 

BR Properties é a maior empresa em termo de transações imobiliárias (40BI). Martin ressalta que 

a pandemia avançou um movimento que já estava ocorrendo nos escritórios, como o co working 

e o trabalho remoto.  

 

3. MATRIZES DE ANÁLISE 

Ao analisarmos no que foi dito nas entrevistas, no Brasil, a renovação de um imóvel ocorre mais 

como um meio de alcançar o objetivo do investimento do que um objetivo fim, isso se deve pelo 

fraco desenvolvimento econômico encontrado no país e por isso não justifica tal investimento 

dedicado. No entanto, ambos os entrevistados afirmam que o investimento voltado 

especificamente para renovação será uma realidade num futuro próximo e é necessário 

compreender sistematicamente, observando a realidade brasileira. 

 

São duas matrizes desenvolvidas nesse artigo. O objetivo é propor um método de análise 

fundamentalista no sentido top-down, observando primeiramente quais as barreiras e os impactos 

que uma renovação tem sob três macro áreas (Econômica; social e ambiental). Em seguida, 

através de um diagrama de conjuntos foi possível desenvolver a matriz de atributos ressaltando 

aqueles que interpolam com essas três áreas e reconhecer aqueles que possuem maior peso numa 

tomada de decisão. 

 

Fazendo um breve comparativo no que foi dito nas entrevistas e analisado teoricamente, as 

empresas do setor, em seu processo de identificação de oportunidades costumam identificar 

primeiramente os edifícios que possuem potencial, sem realizar uma abordagem macro. Essa 

sistemática propõe a identificação do edifício num segundo momento, pois entende-se que a 

localização é o principal atributo – por isso, a partir da localização, com as variáveis favoráveis, 

é selecionado o edifício. 

3.1. Matriz Comparativa 

A primeira abordagem da sistemática é compreender quais são as barreiras e oportunidades que 

são envolvidas em uma renovação de um ELL. Usaremos como base os três grandes núcleos de 

impacto, sugerido pelos relatórios europeus de renovação, são eles: Econômico; Social; 

Ambiental. Esses núcleos foram propostos pois são considerados macro sistemas de estudos e 

cada um possui seu impacto em diferentes escalas. 

 

Núcleo Econômico: Envolve todas as variáveis econômicas, o que impulsiona a realização do 

negócio. Vai desde estudos macroeconômicos até a formatação de propriedade dentro do edifício 
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Núcleo Social: Considera o meio urbano e seus impactos no entorno, inclui toda a parte de 

legislação vigente ou ações de órgãos públicos para impulsionar o investimento para o bem 

comum da população. 

 

Núcleo Ambiental: Absorve todas as informações técnicas sobre redução de gastos energéticos 

e hídricos. Considerações de legislações ambientais e as certificações de Green Building. 

 
TABELA 3: Matriz de Barreiras e Oportunidades de Renovação de EELs no Brasil 

 Barreiras Oportunidades 

Econômica 

Desconhecimento inicial de custos (podem 

encontrar problemas durante as obras) 

Localização privilegiada em local 

já totalmente adensado 

Diversos proprietários dentro do mesmo 

edifício 

Realizar ocupação enquanto se faz 

obra/ tempo de obra mais curto 

Falta de soluções técnicas que ajudam a 

otimizar custos (no Brasil) e necessário 

logística específica para obra 

Reposicionar ativo de acordo com 

demanda da região 

Cidades como São Paulo ainda possuem muitos 

lotes vazios principalmente em zonas de 

expansão. A necessidade de renovação virá 

mais futuramente (o mesmo não ocorre em 

clusters do Rio de Janeiro) 

Obra pode sair mais barato, pois o 

tempo de operação pode ser mais 

rápido, a dependendo do tipo de 

renovação 

Social 

Falta de incentivo fiscais para esse tipo de 

negócio 

Possibilidade de empreendimento 

gerar impacto urbano positivo 

dentro de área degradada 

Impossibilidade de o edifício atender 

necessidades básicas a legislação atual 

(acessibilidade; FAT; Alvarás de Uso) 

Possibilidade de criar hub de 

serviços e se tornar ponto focal de 

cluster (a depender de cada projeto) 

Possibilidade de reação local de moradores, 

pois é uma região adensada e obra requer 

atenção e logística especial. 

  

Ambiental 

Certificações LEED, Edge, WELL são 

desejadas por algumas empresas, mas não é 

diferencial para locação. 

Transformar o edifício em Green 

Building com certificação e fazer 

parte de portfólios ESGs 

Legislação incipiente que incentive a aplicação 

de métodos mais sustentáveis nas construções 

brasileiras 

Redução de mais de 20% do uso de 

energia e água (impacta 

diretamente na redução de custos) 

  

Redução de poluição sonora no 

entorno com atualização de 

máquinas de AC 

Fonte: O autor 
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A tabela 3 foi desenvolvida a partir das conclusões tiradas pelo autor sobre as entrevistas 

realizadas e os conceitos teóricos abordados.  É importante entender que isso é uma visão macro 

que ocorre de diferentes formas para cada edifício, porém, cada item é factível de ocorrer. 

3.2. Matriz Diagramática de Atributos 

A partir da análise da matriz de barreiras e oportunidades, foi possível extrair os cinco grandes 

atributos que são condicionantes para a renovação são elas: 

 

i.) Localização    iv) Técnicos 

ii.) Indicadores    v) Legislação 

iii.) Propriedade 

 

No Diagrama apresentado na fig.1 foi esboçado a relação que esses atributos possuem para cada 

macro área de estudo.  
 

Figura 1: Diagrama de atributos 

 

 
Fonte: O autor 

 

Nota-se que todos os atributos condicionantes atravessam as diversas macro áreas, alguns deles 

englobam todas outros não, ou seja, podemos concluir que possuem pesos e calibragens 

diferenciados no que tange ao desenvolvimento da rotina. 

 

Localização: é considerado tanto pelo estudo teórico quanto pelas entrevistas como o atributo 

principal. A localização possui papel fundamental na tomada de decisão, pois seu valor é 

intrínseco ao imóvel. De nada adianta desenvolver um empreendimento se sua localização não 

condiz com o planejamento proposto. Por isso, esse atributo impacta em todas as macro áreas: 

economicamente pois a localização do imóvel impacta no valor de aluguel, e até mesmo ao tipo 

de inquilino que vai alugar o imóvel. Precisa ser bem servido por infraestrutura e estar 

localizando dentro de um cluster já adensado, além disso qualquer renovação gera mudanças que 

impactam aquela região, de ações simples como reciclagem do lixo até a redução de 20% ou 
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mais no uso hídrico e energético daquela área. Devido ao seu impacto amplificado em diversas 

áreas seu peso na sistemática deve ser maior. 

 

Indicadores: o valor médio de aluguel, ABL (área bruta locável) e taxa de vacância devem 

sofrer impactos nas três macros áreas, pois o reposicionamento de um novo ativo, com vistas de 

mudança de classificação altera os valores daquela região, consequentemente a concorrência fica 

mais acirrada. Socialmente é positivo já que aquece a economia local com a vinda de novos 

inquilinos e mais pessoas utilizando seus serviços no entorno. Porém, a agenda ambiental precisa 

ser analisada já que consumo também aumenta. (vale ressaltar que tal atributo também se aplica 

para novas construções). Assim como a localização, esse atributo também abrange as três macro 

áreas, pois seus dados são o que demonstram o quão desenvolvida economicamente aquela 

região é para receber a renovação, por isso seu peso também é maior. 

 

Propriedade: a propriedade deve ser de condomínio fechado, essa prerrogativa é similar em 

ambos os estudos realizados. Porém, não impede que o investidor adquira a parte majoritária do 

edifício, como é o caso do São Luiz, de propriedade da Barzel. Porém as negociações podem ser 

mais complexas e muitas vezes atrasar cronogramas. Sua relação é com a área econômica e 

social pois é a partir dessas duas análises juntas que é possível identificar o edifício em questão.  

 

Técnico: Esse atributo envolve todos os pré-requisitos técnicos que atraem uma empresa de 

adquirir o imóvel. Vale ressaltar que tantos os entrevistados quanto o estudo teórico apontam que 

mesmo precisando de obras mais extensas, como “gut renovation”, ainda sim compensa a 

realização do empreendimento, tendo em vista que a localização compensa o alto preço das 

obras. Obviamente que esse atributo impacta economicamente no valor total dos custos a serem 

aplicados, assim como na área ambiental, pois dependendo do projeto a ser realizado precisa ser 

calibrado de acordo com a certificação green building desejada. Um estudo micro entre a área 

econômica e ambiental consegue identificar os atributos necessários técnicos que solucionam os 

anseios do investidor. 

 

Legislação: A situação do imóvel está diretamente relacionada a questões sociais, afinal todos os 

pré-requisitos que o imóvel precisa cumprir são determinados por órgãos locais, estaduais e 

federais com o objetivo de gerar bem-estar social no entorno e de quem usa a edificação. É 

altamente recomendado antes da aquisição um estudo de Due Dilligence, ou seja, uma auditoria 

do edifício encontrando todos os documentos disponíveis e avaliando aqueles que podem conter 

alguma problemática que possivelmente ocorra atrasos em cronogramas. Dependendo de cada 

situação, pode ser negociado, mas muitos itens precisam ser atendidos. Possui relação direta com 

o atributo de propriedade e a técnica, já que muitas das solicitações impactam na engenharia e 

em alvarás de uso e propriedade. 

 

A análise macro deve ser feita para identificar a propriedade a ser renovada, opta-se por realizar 

uma análise mais abrangente pois deve-se analisar todos os aspectos econômicos e sociais 

daquela região. Após a identificação do edifício, deve-se observar os aspectos internos, tantos 

econômicos quanto ambientais para pontuar as necessidades técnicas que precisam ser 

renovadas. Entende-se que esse tipo de decisão não deve inviabilizar todo o negócio, já que, no 

ponto de vista desse estudo, a localização e os indicadores possuem peso maior na tomada de 

decisão, pois abrangem as três macros áreas. 
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4. DISCUSSÃO 

Com o desenvolvimento da matriz comparativa e de atributos é possível embasar uma 

sistemática de análise que auxilia os investidores na tomada de decisão de investir em renovação 

em ELLs. O passo-a-passo sugerido pelo autor é sugestivo e ainda se encontra em fase de 

desenvolvimento. Vale ressaltar que a partir da escolha da região, deve-se realizar inputs 

específicos de cada caso que devem incluir desde dados econômicos até necessidades técnicas do 

edifício escolhido. 

 

Etapas para desenvolvimento da sistemática: 

 

1º identificar o edifício a partir da análise macro-micro; 

2º encontrar os subsistemas dos atributos balanceados que deverão ter atenção na rotina e quais 

terão maior impacto; 

3º desenvolver uma AQI, de acordo com diretrizes praticadas pelo NRE-POLI (Núcleo de Real 

Estate Poli USP); 

 

Na fig.2 podemos entender como funciona a análise macro micro proposta pelo autor. A decisão 

de realizar essa primeira etapa se dá a partir da necessidade de impor a localização como 

condicionante primário, se ela não for bem justificada toda a cadeia de análise não se sustenta.  

 
Figura 2: Análise Macro-Micro 

 

 
Fonte: O autor 

 

Para iniciar a análise é necessário olhar o país como um todo e trazer os principais indicadores 

econômicos. Como ROCHA LIMA,2015 afirma, o desenvolvimento de edifícios de escritórios 

para locação está intimamente ligado com o desenvolvimento econômico do país. Sabemos que 

para ocorrer a renovação, devemos nos atentar a que momento o país vive, assim como a cidade 

em questão. Em épocas de baixa é um bom momento, mas deve-se ter cautela pois o Brasil 

possui instabilidade recorrente em seus indicadores. Ao selecionar a cidade, como na cidade de 

São Paulo, deverão ser identificados os principais clusters de ELLs, no caso específico temos 

como exemplo a Avenida Paulista e Avenida Faria Lima como clusters mais consolidados da 
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região e onde existem a maior variedade de edifícios/ terrenos a serem estudados. A partir de 

então será possível identificar através de mapas e sistemas georreferenciados os terrenos 

disponíveis para construções e em paralelo, junto a imobiliárias, edifícios disponíveis. Convém 

ressaltar que se deve olhar também os eixos de expansão para identificar possíveis oportunidades 

em áreas mais afastadas dos núcleos mais valorizados. 

 

Ao selecionar o edifício em questão é necessário realizar o Due Dilligence no que tange todas as 

questões legais (essa etapa também vale para novos terrenos) porém para uma futura renovação 

devem ser avaliados os estados das principais infraestruturas existentes, desde HVAC, 

elevadores até encanamentos e fios elétricos. É sugerido a realização de laudos técnicos por 

profissionais qualificados como engenheiros e arquitetos. Após coletada de todas as informações 

necessárias é deve-se realizar um questionário, separado de acordo com os atributos definidos a 

partir das macros áreas de estudo – cada pergunta deve possuir um peso de acordo com o atributo 

atrelado, por exemplo, perguntas relacionadas a localização possuiriam peso três, pois envolvem 

as três macro áreas, perguntas técnicas teriam peso dois e ai em diante. A sugestão de perguntas 

encontra-se em anexo. 

 

Como já dito anteriormente, tal rotina é apenas uma sugestão para o desenvolvimento da 

sistemática, esse artigo vem de encontro para fomentar discussões dobre o tema a fim de 

amadurecer o desenvolvimento dessa sistemática. 

5. RESULTADOS 

O resultado desse artigo demonstra que a decisão de se investir em renovação no Brasil existe, 

contudo não é realizada de forma homogênea em todo o país, muito devido as diferentes 

realidades econômicas de cada região. Analisando a realidade no exterior, principalmente nos 

Estados Unidos e Europa, local onde a economia é mais robusta e desenvolvida, já existem 

departamentos dentro das empresas dedicadas para esse estudo e em contrapartida existem 

normas técnicas que regulamentam tal obra e investimento – incentivando a realização de 

investimentos dedicados a renovação. 

 

Entrevistando profissionais do mercado, viu-se que esse tipo de negócio no Brasil é bem recente, 

e apesar de termos casos de sucesso, eles não existem em quantidade. Contudo, os profissionais 

entendem que isso, num futuro próximo, será uma realidade, principalmente pela velocidade que 

o mercado de Real Estate vem crescendo no país.  

 

As matrizes desenvolvidas demonstraram a necessidade de analisar uma renovação a partir de 

um contexto mais amplo (as intenções de uma renovação de fato) e afunilando o estudo até a 

identificação de uma região e um edifício em potencial – sempre atravessando as grandes áreas 

de estudo, identificadas pelo autor como aquelas que recebem maior impacto após a realização 

de tal investimento. Tendo essas premissas como base é possível desenvolver uma sistemática de 

análise que possibilite o desenvolvimento de uma rotina dedicada, compreendendo os diferentes 

atributos que envolvem uma renovação em EEls. Vale ressaltar que a utilização de um estudo 

dedicado em renovação deve ocorrer para que não ocorram discrepâncias indesejadas no 

mercado – fato sensível ao observar uma economia em desenvolvimento como a brasileira - 

sempre entendendo os anseios, barreiras e seus impactos que envolvem tal investimento. 
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ANEXO: QUESTIONÁRIO 

 
LOCALIZAÇÃO S/Ñ/ Comente 

1 O edifício está localizado em qual cluster?   

2 É possível identificar o eixo de expansão da cidade?   

3 Existem terrenos possíveis para construção de novas construções num raio de 1km?   

4 Possui Serviços num raio de 1km4?   

5 Possui Metro/ trem urbano num raio de 1km?   

6 Possui pontos de ônibus num raio de 1km?   

7 Fácil acesso a grandes rodovias?   

8 Possui Aeroporto regional num raio de 10km?   

9 Existe malha ciclo viária no entorno (acesso até raio de 1km)?   

10 É uma região de OUC (Operação Urbana Consorciada)?   

   

INDICADORES/ ESTUDO DE MERCADO S/Ñ/ Comente 

1 Quais a classificação dos escritórios do entorno?   

2 Qual a média de preço de m² alugado para o padrão desejado na região?   

3 Qual o histórico de preço de m² do edifício?   

4 Qual a taxa de vacância da região?    

5 Qual o histórico de taxa de vacância do edifício?   

6 Qual o perfil de empresas instaladas na região?   

7 Identificar o momento de ciclo de mercado que aquela região vive.   

8 Existem inquilinos atualmente?  

   

PROPRIEDADE / LEGISLAÇÃO S/Ñ/ Comente 

1 O edifício possui proprietário único?   

2 O edifício possui alvarás de uso atualizado?   

3 Como se encontra o AVCB da edificação?   

4 Existem dívidas ou posse de propriedade?   

5 O edifício está sujeito a preservação do patrimônio?   

6 Caso esteja inserido em Operação Urbana existe possibilidade de adquirir CEPAC?   

7 Quais as contrapartidas da prefeitura para a realização do empreendimento, caso haja.   

    

TÉCNICAS S/N/ Comente 

1 O edifício possui Lobby/ Recepção com pé direito duplo ou triplo?   

2 Suas lajes (área de Carpete5) são maiores que 1.000m² por pavimento?   

3 Possui piso elevado?   

4 Possui sistema HVAC?    

5 Possui sistema de CFTV?   

6 Possui pé direito mínimo de 2,60 (piso acabado - forro)   

7 Existem pilares no meio da laje?   

8 A estrutura do edifício é de Core Shell?   

9 Qual o estado dos sistemas de telecomunicações?   

10 O edifício possui sistema BMS (Building management System)?   

11 Como funciona o sistema de elevadores?   

12 Qual o estado das instalações elétricas e hidráulicas?   

 

Fonte: O autor 

 
4 Referencial de distâncias consideradas como ideais a partir do livro “cidade para as pessoas” de Jan Gehl (2013) 
5 Área de carpete = termo usado para designar área de locação – não inclui o core 


